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Úvod

Etiopatogeneze

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé onemocnění centrálního 

nervového systému. Začíná nejčastěji mezi 20-40. rokem života, postihuje 2-3x častěji 

ženy a stále zůstává jednou z nejčastějších příčin invalidity u mladých osob v důsledku 

neurologického onemocnění. Odhaduje se, že RS postihuje kolem 2 000 000 osob na celém 

světě, prevalence onemocnění v České republice je udávána kolem 130-150 nemocných 

/100 tisíc obyvatel, tedy kolem 13-15 tisíc pacientů.

Jednoznačná příčina onemocnění není známá, je ale stále více zřejmé, že jde o 

kombinaci určité genetické vlohy ([1] Kantarci and Wingerchuk, 2006; [2] Oksenberg, 

Baranzini, 2008) s různými vlivy zevního prostředí. Je pravděpodobné, že dědíme určité 

nastavení imunitního systému a schopnost na určité podněty reagovat autoagresivně. 

Přitom zatím není zcela jasné, jestli jiné geny jsou zodpovědné za spuštění nemoci a jiné 

souvisí s její progresí ([3] De Jager and Hafler, 2007). Pravděpodobně ale konkrétní 

genové pozadí disponuje individuální pacienty k odlišnému průběhu nemoci a rozdílné 

odpovídavosti na léky. Vliv genetické disposice podporují následující fakta: jednoznačně

vyšší výskyt nemoci v bílé populaci pocházející ze severní Evropy, zvýšené riziko výskytu 

nemoci u příbuzného prvního stupně (riziko 3% = 20-50x vyšší než riziko ve zdravé

populaci) a současně nezvýšené riziko pro adoptované děti ([4] Weinshenker, 1996). U 

jednovaječných dvojčat je riziko vzniku nemoci pro nepostiženého sourozence 25-30%, u 

dvojvaječných sourozenců se snižuje na 3-5% ([5] Ebers, 2005). Z kandidátních genů jsou 

nejvíce stabilní geny HLA (Human Leukocyte Antigen) systému lokalizované na 

chromosomu 6p21.3, u kterých se odhaduje, že vysvětlují vnímavost k nemoci z 20-60 %.

Jakým mechanismem se geny HLA systému v patogeneze RS uplaňují není zatím zcela 

přesně známo, nejpravděpodobnější mechanismus ale souvisí s jejich fyziologickou funkcí,

tedy kódováním struktur MHC (Major Histocompatibility Complex) molekul na povrchu 

buněk a tím ovlivněním výběru antigenů, které jsou předkládány imunitnímu systému.

Zajímavé přitom je, že některé z těchto genů HLA systému pravděpodobně riziko vzniku 

nemoci zvyšují a jiné by mohly působit protektivně (jakýsi gradient vulnerability od 

vysoce rizikových genů HLA-DRB1*15 homozygot a HLA-DRB1*15/HLADRB1*08

heterozygot, až po nízkorizikové, či dokonce protektivní alely HLA-DRB1*15/HLA-

DRB1*14 heterozygot ([6] Lincoln, Montpetit, 2005; [7] Dyment, Herrera, 2005; [8] 

Ramagopalan, Morris, 2007; [9] Ramagopalan, Knight, 2009)). Všechny tyto hypotézy 

jsou v současnosti ověřovány na myších modelech. Významnost HLA systému ve 
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vnímavosti RS je natolik velká (tyto geny mají v asociačních studicích signifikanci p <1 × 

10−81, odds ratio pro HLA-DRB1*1501 se popisuje 5,4 ([10] Ramagopalan and Ebers, 

2008)), že k jejímu objevení stačily studie s méně než 200 subjekty a tato oblast byla

objevena již v 70. letech ([11] Compston, Batchelor, 1976; [12] Olerup and Hillert, 1991). 

Trvalo dalších 30 let, než byly díky mezinárodnímu úsilí International Multiple Sclerosis 

Genetics Consortium (IMSGC) publikovány první výsledky dalších vazebných a 

asociačních studií, které postupně odkrývají nové kandidátní geny (např. gen pro 

interleukin-2 receptorový komplex, IL2RA, známý také jako CD25, na chromosomu

10p15, interleukin-7 receptor, IL7R, známý také jako CD127 na chromosomu 5p13, a další

([13] Hafler, Compston, 2007; [14] De Jager, Jia, 2009)). Hlavním důvodem je fakt, že 

žádný z těchto lokusů zdaleka nedosahuje význam HLA systému a jejich odds ratio je 

maximálně 2. 

Dosti diskutovaným v minulosti byl gen APO E lokalizovaný na chromozomu 

19q13. Produkt tohoto genu, apolipoprotein E, je syntetizovaný převážně v astrocytech a 

účastní se transportu lipidů v neuronech. Tento proces je důležitý pro remodelaci a 

regeneraci nervové tkáně. Většina prací nepotvrdila zvýšené riziko vzniku RS u pacientů 

s alelickou variantou APO E ε4 ([15] Burwick, Ramsay, 2006; [16] Pinholt, Frederiksen, 

2006; [17] Weatherby, Mann, 2000), zdá se ale, že u těchto pacientů může docházet 

k rychlejší neurodegeneraci ([18] Chapman, Vinokurov, 2001; [19] Enzinger, Ropele, 

2004). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že genetická disposice má významný podíl 

v etiopatogenezi RS, nicméně není jediným faktorem. Data podporující podíl faktorů 

zevního prostředí na vzniku RS jsou následující: tzv. severojižní gradient s postupným 

vzestupem prevalence na sever od rovníku a obráceně na jižní polokouli ([20] Pugliatti, 

Sotgiu, 2002), výrazně zvýšený výskyt nemoci v určitých uzavřených lokalitách (např. 

Farské Ostrovy, Island), nekompletní výskyt nemoci u jednovaječných dvojčat ([21] 

Willer, Dyment, 2003), nárůst incidence nemoci během posledního století a to zejména u 

žen (vzhledem k tomu, že během takto relativně krátké doby nemůže dojít k podstatnější 

změně v genomu, tak hlavní podíl je přičítán právě vlivům zevního prostředí ([22] Orton, 

Herrera, 2006)). Z faktorů vnějšího prostředí jsou dnes nejčastěji diskutované různé 

infekce (nejvíce podezíraná je skupina lidských herpetických virů, zejména Epstein Barr 

virus ([23] Levin, Munger, 2005; [24] Bagert, 2009), HHV6 ([25] Kuusisto, Hyoty, 2008), 

Chlamydia pneumonie ([26] Fainardi, Castellazzi, 2008)), kouření ([27] Healy, Ali, 2009; 

[28] Hawkes, 2007) a hladina vitaminu D ([29] Munger, Zhang, 2004; [30] Ramagopalan, 

Maugeri, 2009; [31] Smolders J, 2008). V případě vitaminu D jsou velmi zajímavé 
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recentní práce ([30] Ramagopalan, Maugeri, 2009), které ukazují na přímý vztah mezi 

vitaminem D a promotorovou oblastí genu HLA-DRB1*1501. Nedostatek vitaminu D 

v prenatálním období by mohl způsobovat nedostatečnou prezentaci těchto stuktur HLA 

systému autoreaktivním T lymfocytům v thymu, které by pak pravděpodobně mohly 

uniknout deleci v rámci mechanismu centrální autotolerance. 

Výrazný posun lze vidět v našich znalostech o patogeneze onemocnění. RS je dnes 

řazena jednoznačně mezi autoimunitní nemoci. Vše nasvědčuje tomu, že v časné fázi 

dochází v periferní krvi k aktivaci autoreaktivních T lymfocytů, které pomocí řady 

prozánětlivých působků získávají schopnost proniknout přes hematoencefalickou (HE) 

barieru do centrálního nervového systému (CNS). Zde vyhledávají svůj cílový antigen, 

dochází k jejich reaktivaci s následnou amplifikací zánětu, který vede k ničení nejen 

myelinových obalů, ale, co je nejdůležitější, vlastních nositelů funkce, tedy neuronů a 

jejich výběžků, axonů. Zásadním poznatkem je přitom fakt, že axonální ztráta není pozdní, 

ale naopak již velmi časnou událostí v tomto procesu ([32] Trapp, Peterson, 1998). 

Recentní histopatologické studie ([33] Lassmann, 2007) přinášejí nové poznatky, které 

ukazují, že v průběhu nemoci dochází k podstatným změnám charakteru zánětu. Zatímco v 

časné fázi převládají „zánětlivé vlny“, které atakují mozek přes porušenou HE barieru a 

vedou k formování nových, především perivaskulárních plak, dochází současně s tím 

k druhému procesu - pozvolné akumulaci zánětu difusně v oblasti celého mozku, který 

dominuje v pozdějších fázích nemoci. U řady pacientů dochází navíc k formování nových 

struktur v oblasti mening, které jsou podobné periferním lymfatickým uzlinám s vlastními 

zárodečnými centry ([34] Magliozzi, Howell, 2007). Zánět přestává být pod kontrolou 

periferní imunitní regulace a prakticky neodpovídá na naše současné protizánětlivé léky. 

Proč u některých pacientů dochází už od počátku k rychlé degeneraci s relativně malým 

zánětem a u jiných naopak jsou poměrně dobré kompenzační schopnosti, včetně 

nepochybné remyelinizace, zatím není jasné. Nepochybně ale u většiny pacientů 

s postupem choroby začínají převládat neurodegenerativní procesy, které bohužel zatím 

neumíme terapeuticky ovlivnit.

V oddílu o etiopatogeneze onemocnění je nutné na závěr zmínit (staro) nové 

poznatky, které ukazují na možný podíl chronické cerebrospinální žilní insuficence 

(CCSVI, chronic cerebrospinal venous insufficiency) v patogeneze onemocnění ([35] 

Zamboni, Menegatti, 2009; [36] Zamboni, Galeotti, 2009; [37] Singh and Zamboni, 2009; 

[38] Uttara, Singh, 2009). Dlouhodobě je známo, že zánětlivé léze u RS jsou lokalizovány 

převážně perivenózně ([39] Barnett and Sutton, 2006; [40] Fog, 1965) a že v okolí těchto 

lézí dochází ke zvýšené akumulaci železa ([41] Adams, 1988). Zajímavé přitom je, že na 
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rozdíl od jiných zánětlivých onemocnění se zvýšenou akumulací železa u RS jsou depozita 

nápadně pravidelně ukládána právě perivenózně ([42] Zamboni, 2006; [43] Adams, 

Poston, 1989). Studie z posledních let ([36] Zamboni, Galeotti, 2009) celkem přesvědčivě 

ukazují, že u pacientů s RS dochází k alteraci hemodynamických poměrů (nepravidelnosti 

krevního toku, zpomalení nebo obrácení proudu) v oblasti žilního systému v místech 

zánětlivých ložisek v CNS. Tato změna v krevním proudu představuje pravděpodobně 

prozánětlivý stimulus, dochází ke zvýšené expresi adhezivních molekul ([44] Bergan, 

Schmid-Schonbein, 2006), která podporuje adhezi makrofágů a lymfocytů s jejich 

následnou migrací přes cévní stěnu. Dále dochází k aktivaci matrixových metaloproteináz 

v oblasti cévní stěny či perivaskulární oblasti ([44] Bergan, Schmid-Schonbein, 2006; [45] 

Sansilvestri-Morel, Fioretti, 2007) podporující další přestup zánětlivých buněk přes cévní 

stěnu ([46] Frohman, Racke, 2006). Venózní reflux vede k přetížení mikrocirkulace se 

zvýšením tlaku na cévní stěnu. Tento fakt podporují i nálezy z MRI perfuze, které 

prokazují, že vzniku nových ložisek předcházejí změny hemodynamických parametrů 

v oblasti žilního systému CNS ([47] Wuerfel, Bellmann-Strobl, 2004). V důsledku 

přetížené mikrocirkulace dochází navíc k přestupu erytrocytů, jež jsou zdrojem depozit 

železa v perivenózní oblasti. Jakým způsobem se železo podílí na poškození struktur CNS,

není zatím zcela přesně známo, nejpravděpodobnějším mechanismem je podíl na zvýšené 

tvorbě volných radikálů, které jsou velmi reaktivní a podílí se na degradaci různých 

biomolekul (proteiny, lipidy, DNA) a to zejména v oblasti buněčných membrán 

s následnou apoptózou. ([38] Uttara, Singh, 2009; [48] Thomas and Jankovic, 2004). 

Vlastní příčina těchto hemodynamických změn přitom leží pravděpodobně mimo CNS a to 

v oblasti extracerebrálních žil, zejména v oblasti vena jugularis, azygos a žil v bederní 

oblasti, v nichž byly nalezeny různé stenózy. Zda jsou venózní stenózy příčinou či 

následkem RS, zatím není jasné, jasný není ani jejich podíl v patogeneze RS. Recentně 

publikovaná data se ale zdají natolik zajímavá, že výzkum tímto směrem nadále probíhá a 

výsledky ověřovacích studií můžeme očekávat v relativně krátké době.
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Klinický obraz, diagnostika, nová dg kriteria, diferenciální 
diagnostika

Základem pro stanovení diagnózy (dg) zůstává klinický obraz s pečlivě odebranou 

anamnézou doplněný o vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) mozku a vyšetření 

mozkomíšního moku, doplňující informaci mohou přinést evokované potenciály.

Klinický obraz

Nejčastější symptomy, které vidíme v úvodu nemoci, jsou senzitivní obtíže 

(stěhovavé parestézie, hypestézie nebo hyperestézie), zrakové (neuritida zrakového nervu s 

různě těžkou poruchou zrakové ostrosti, často doprovázená bolestí při pohybu okem, je 

vhodné zde ovšem zmínit, že těžká neuritida s nevratnou slepotou nebo bilaterálním 

postižením spíše nutí pomýšlet na jiný typ onemocnění) a motorické symptomy (typicky 

centrální parézy s hyperreflexií, pozitivitou pyramidových jevů a spasticitou). Již prvním 

příznakem může být ale i kmenové postižení (diplopie, periferní paréza nervus facialis, 

recidivující neuralgie trigeminu či centrální vestibulární syndrom), sfinkterové obtíže 

(náhle vzniklá retence u mladého člověka). 

Magnetická rezonance mozku a míchy

MRI je dnes základním paraklinickým vyšetřením. V praxi používané sekvence 

jsou T2W, FLAIR (fluid attenuated inversion recovery = T2W sekvence s potlačením 

signálu likvoru, která lépe zobrazí zánětlivá ložiska) a T1W bez a s podáním kontrastní 

látky (nejčastěji užívanou kontrastní látkou je gadolinium). Typická pro RS jsou vícečetná, 

hyperintenzní ložiska lokalizovaná především v oblasti corpus callosum, juxtakortikálně, 

podél postranních komor (oválná ložiska kolmá na oblast postranních komor), 

v mozkovém kmeni a v oblasti míchy. Důležité je mít na paměti, že MRI je vyšetření velmi 

senzitivní, ale daleko méně specifické, tedy přítomnost ložisek automaticky neznamená 

diagnózu RS. Zejména ve vyšším věku jsou častým diferenciálně diagnostickým 

problémem ložiska vaskulární etiologie. Velmi důležitá jsou vždy opakovaná vyšetření 

v čase, která potvrdí typický vývoj. Další podrobnější popis vztahu RS a MRI viz 

následující kapitola Prognóza nemoci.
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Mozkomíšní mok

Vyšetření mozkomíšního moku přináší velmi důležité doplňující informace o 

podstatě onemocnění. Vlastní lumbální punkce při dodržení všech kontraindikací je 

vyšetření většinou nekomplikované, které lze provést ambulantně. Jednoznačně je 

preferováno použití atraumatické lumbální jehly, která výrazně snižuje riziko 

postpunkčních bolestí hlavy. Vždy by mělo být provedeno základní biochemické a 

cytologické vyšetření. Pro RS je typický nález neporušené hematoencefalické bariery, 

oligocytóza většinou s maximálním počtem do 100/3 buněk, cytologicky bud klidové 

lymfocyty či jejich aktivní formy (lymfoplazmocyty, plazmocyty). Obligátní součástí při 

diagnostice RS je vyšetření intrathekální syntézy imunoglobulinů (IgG) s izoelektrickou 

fokuzací (IEF) v akreditované laboratoři. IEF je velmi senzitivní vyšetření, u pacientů s RS 

je pozitivní nález více než v 90 procentech. Typicky zde nacházíme vzorec II nebo III

([49] Freedman, Thompson, 2005), tedy přítomnost nespecifických oligoklonálních IgG 

pásů přítomných pouze v likvoru, nebo likvoru a séru s větším počtem pruhů v likvoru, 

nejčastěji v zásadité oblasti. Je důležité zdůraznit, že IEF není metoda pro RS zcela 

specifická. Pokud ostatní průběh a výsledky nejsou typické pro RS, pak je třeba nutno 

myslet i na jiné patologické procesy CNS (ostatní záněty, tumory). Rutinně zatím není u 

všech pacientů prováděno vyšetření na boreliozu, herpetické viry a chlamydie (ELISA, 

Western Blott, PCR, vyšetření v elektronovém mikroskopu), jistě by ale mělo být 

provedeno tam, kde anamnéza svědčí pro možný výskyt těchto infekcí. 

Evokované potenciály

Evokované potenciály představují objektivní elektrofyziologické vyšetření, které 

může napomoci odhalením skrytého postižení určitých nervových drah, které ještě nemusí 

být klinicky patrné. V diagnostice RS jsou nejvíce výtěžné zrakové evokované potenciály 

(VEP, visual evoked potentials), kde typickou abnormitou je prodloužení latence vlny P 

100 při zachování jejího tvaru. Vyšetření evokovaných potenciálů má zejména význam 

v případě diagnostických pochybností. Při jasném klinickém průběhu s typickým MRI a 

likvorovým nálezem již další informaci pro stanovení diagózy nepřináší.
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Nová diagnostická kritéria

Pro definitivní stanovení diagnózy RS jsou dnes užívána mezinárodní 

McDonaldova kriteria, která byla přijata v r. 2001 a naposledy revidována v r. 2005 ([50] 

Polman, Reingold, 2005). Podrobněji viz Příloha, Tabulka č. 1. Zásadním přínosem těchto 

kriterií je začlenění MRI nálezů do diagnostického procesu umožňující stanovení dg RS již 

ve fázi první ataky, tedy klinicky izolovaného syndromu (CIS, clinically isolated 

syndrom). Nová ložiska na kontrolní MRI (doporučený časový odstup je alespoň 1 měsíc 

po první MRI) jsou zde akceptována jako rovnocenná klinické události (atace) a umožňují 

vyslovit dg RS již ve fázi CIS s tím, že klinická ataka je nahrazena aktivitou na MRI. 

Klinicky definitivní RS (CDMS, clinically definite multiple sclerosis) pak znamená 

objevení se druhé klinické události. 

Diferenciální diagnostika RS

Diferenciální diagnostika je u RS poměrně široká a zahrnuje prakticky celé 

spektrum nemocí CNS ([51] Havrdova, 2005). Diagnózu je nutno vždy znovu zvažovat, 

pokud nemoc nemá typický klinický průběh, nejsou splněny požadavky diseminace 

událostí v čase a prostoru, nejsou typické výsledky pomocných vyšetření (negativní IEF, 

minimální, stacionární nález na MRI mozku, který je v diskrepanci s horšícím se klinickým 

nálezem) a pacient neodpovídá na protizánětlivou terapii. Vlastní RS je dnes považována 

za nejčastější klinickou jednotku ze skupiny zánětlivých demyelinizačních onemocnění. 

Do budoucna (s rozvojem genetické analýzy) lze ale velmi pravděpodobně očekávat 

rozpad této jednotky na další podskupiny, umožňující lépe definovat rozdílnou tíži 

klinického průběhu a odpovídavost na léčbu. Již dnes jsou z této skupiny vyčleňovány 

varianty typu akutní demyelinizující encephalomyelitidy (ADEM) a neuromyelitis optica 

(NMO, Devic disease) ([52] Wingerchuk, 2007; [53] Hinson, McKeon, 2009; [54] Hinson, 

McKeon, 2009). Zejména u druhého onemocnění s objevením se nového, vysoce 

specifického diagnostického testu (vyšetření protilátek proti aquaporinu 4) se stále více 

mluví o samostatné jednotce patřící mezi autoimunitně podmíněné kanálopatie s primárním 

postižením astrocytů. Významně se také mění naše dosavadní představy o sporadickém 

výskytu tohoto onemocnění v našich zeměpisných šířkách. U všech pacientů, kde dominují 

zrakové a/nebo míšní symptomy (často řadu let s velmi mírným průběhem), je minimální 

nález na MRI mozku, negativní nález v likvoru a pacient špatně odpovídá na 

protizánětlivou terapii, by tento dg test z krve měl být doplněn. Stanovení správné dg má 

v tomto případě zásadní terapeutické konsekvence 
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Typy klinického průběhu

Roztroušená skleróza má u většiny pacientů určitý charakteristický časový vzorec, 

který se ovšem může výrazně lišit tíží klinického postižení.

Relaps remitentní (RR) RS je nejčastější forma vyskytující se v úvodu u 80-85% 

pacientů. Typické je zde střídání akutních relapsů (atak) s různě dlouhými obdobími 

remisí. Současná definice relapsu = akutní rozvoj neurologických příznaků, které pacient 

nikdy v minulosti neměl, nebo které již měl, ale buď vymizely, nebo se stabilizovaly. 

Obtíže musí trvat konstantně déle než 24 hodin, nejsou dány současným febrilním stavem a 

objevily se v odstupu alespoň 30 dní od předchozí ataky. Pokud nemoc není léčena, tak u 

většiny pacientů průměrně během 10-20 let ([55] Weinshenker, 1994) přechází do 

sekundárně progresivní (SP) fáze. Ta je charakterizovaná snížením nebo vymizením atak a 

postupným nárůstem trvalého neurologického deficitu, jehož podkladem je vyčerpání 

rezerv nervového systému. Asi u 10-15 % pacientů zcela chybí klasické ataky a dochází 

k pozvolnému nárůstu neurologického postižení od počátku příznaků = primárně 

progresivní (PP) forma.

Klinické škály užívané pro hodnocení vývoje disability 

EDSS (Expanded Disability Status Scale) ([56] Kurtzke, 1983) = Kurtzkeho škála,

je nejpoužívanějí škála hodnotící 7 funkčních podsystémů (zrak, motorika, kmenové a 

mozečkové funkce, sfinktery, senzitivní obtíže, orientační hodnocení kognitivního 

postižení a únavy). Výsledná hodnota EDSS je v rozmezí čísel 0-10 (0 = normální 

neurologický nález, 10 = úmrtí v důsledku RS). V rozsahu čísel 0-3,5 je výsledné číslo 

dáno kombinací hodnot jednotlivých podsystémů a pacient musí být schopen ujít bez 

přestávky a opory více než 500 metrů. Číslo 4 a více znamená omezení v chůzi (4-5,5 

dosah chůze = 500m-100m bez opory a přestávky, 6 = pacient ujde s oporou 1 hole 100m, 

6,5 = opora 2 holí, 7 = užívá mechanický vozík). Výhodou je jednoduchost a rychlost 

provedení, nevýhodou nelinearita a nedostatečné ohodnocení funkce ruky a kognitivních

funkcí. Podrobněji viz Příloha, Tabulka č. 2.

MSFC (Multiple Sclerosis Functional Composite) ([57] Fischer, Rudick, 1999) je 

doplňková škála sestávající ze 3 podtestů – testu rychlosti chůze na 25 stop = 7,6m (25-

Foot Walk Test), testu jemné motoriky horních končetin (9-HPT, 9 Hole Peg Test) a 

orientačního testu paměti a koncentrace (PASAT, Paced Auditory Serial Addition Test).

Obě škály mají řadu nedostatků a při jejich užívání je třeba mít vždy na paměti, že 

hodnotí pouze část celkového handicapu. 
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Prognostické markery, sledování aktivity onemocnění a 
odpovídavosti na léčbu

Roztroušená skleróza je onemocnění s velmi variabilním průběhem a klíčovým 

problémem, který řeší lékař v každodenní praxi, jsou 2 hlavní otázky:

1. Stanovení pravděpodobnosti vývoje nemoci a její tíže u individuálního pacienta

2. Sledování aktivity nemoci po zahájení terapie a vyhodnocení efektu léčby, tedy 

odpovídavosti konkrétního pacienta na příslušný lék.

Odpověď na obě otázky má zásadní význam pro celkový management nemoci –

pozdní zahájení léčby vede k nevratné axonální ztrátě (v současnosti, kdy stále chybí léky, 

které by ovlivnily již zničené axony a, tak jedinou známou možností ochrany CNS zůstává

časné zastavení zánětu), na druhé straně nadměrné léčení pacienta ale také může vést 

k jeho poškození (stálé diskuze o benigních formách RS, které dlouhodobě i bez terapie 

zůstávají stabilní, nežádoucí účinky řady léků). Nezanedbatelný je i aspekt ekonomický, 

neboť většina preparátů užívaných pro léčbu RS je finančně velmi nákladná. 

Jaké jsou tedy naše současné znalosti o přirozeném průběhu nemoci a s tím 

související reálné možnosti stanovení prognózy nemoci u individuálního pacienta? Jaké 

máme nástroje ke sledování aktivity onemocnění po zahájení terapie?

Přirozený průběh nemoci

Data o přirozeném průběhu nemoci jsou čerpána především z rozsáhlých 

epidemiologických studií (Francie, Lyonská kohorta zahrnující 2021 pacientů sledovaných 

v letech 1957-1997 ([58] Confavreux, Vukusic, 2000), Kanada, London Ontario, skupina 

1099 pacientů sledovaná v letech 1972-1984 ([59] Weinshenker, Bass, 1989; [60] 

Weinshenker, Bass, 1989)). Z těchto studií jasně vyplývá, že přibližně u 50 % pacientů 

dochází během 15 let k závažné invaliditě (EDSS 6 = nutnost chůze s oporou hole) ([55] 

Weinshenker, 1994). Po 25 letech nemoci zůstává jen asi 10 % pacientů bez závažnějšího 

postižení, ([61] Kantarci, Siva, 1998; [62] Pittock, McClelland, 2004). Doba, kdy dochází 

k přechodu z fáze relaps remitentní do sekundárně progresivní je 15-20 let (medián 

odhadnutý pomocí Kaplan Meier analýzy je 19 let) ([63] Vukusic and Confavreux, 2003). 

Přitom se zdá, že po dosažení určitého stupně disability (pravděpodobně kolem EDSS 4, 

což je hodnota, kdy se větší část pacientů překlápí z RR do SP fáze) již dochází k jednotné 

společné progresi nezávisle na předchozí aktivitě onemocnění ([64] Confavreux and 

Vukusic, 2006; [65] Confavreux and Vukusic, 2006). Epidemiologická data tedy podporují 

koncept RS jako onemocnění s dvoufázovým průběhem - iniciální fáze s různou dobou 



14

trvání nemoci, ve které lze sledovat vliv prognostických markerů a druhá fáze, která má již 

daleko více uniformní charakter a prognostické markery zde již nemají vliv..

Pro vlastní stanovení individuálního rizika vývoje nemoci a její tíže zatím nemáme 

100% spolehlivé markery, pravděpodobnost odhadujeme z řady proběhlých studií a 

klinických pozorování. Pro běžnou praxi se zdají užitečné určité znaky klinické a MRI.

Kombinací těchto znaků můžeme vytipovat pacienty s CIS v nejvyšším ohrožení vývoje 

CDMS a event. dalšího rizika rychlého horšení stavu, u kterých bychom určitě neměli 

váhat se zahájením terapie. 

Klinické prognostické znaky

Z klinických příznaků jsou prognosticky nevýhodné vyšší věk v době počátku 

nemoci, mužské pohlaví, určitý typ první ataky (zejména sfinkterové, motorické a 

cerebelární obtíže) a polysymptomatický začátek, reziduum po 1. relapsu, krátký interval 

mezi relapsy a vyšší frekvence relapsů během prvních let ([60] Weinshenker, Bass, 1989; 

[66] Confavreux, Vukusic, 2003; [67] Bergamaschi, 2006).

MRI prognostické znaky

Prognosticky významné v úvodu nemoci jsou přítomnost a objem ložisek na 

vstupní MRI mozku. Pokud je vstupní MRI negativní, tak riziko vývoje CDMS se 

pohybuje mezi 10-25%. Naproti tomu 2 a více lézí na vstupní MRI zvyšuje toto riziko na 

60-80 % ([68] Tintore, Rovira, 2006; [69] O'Riordan, Thompson, 1998; [70] Fisniku, 

Brex, 2008). Větší objem ložisek v úvodu nemoci se přitom zdá, že predikuje pacienty 

k těžšímu průběhu nemoci v dalších letech.([70] Fisniku, Brex, 2008).
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Možnosti sledování aktivity nemoci po zahájení terapie

Cílem léčby by měla být plná stabilizace pacienta, tedy z klinického pohledu 

stabilizace nemoci bez klinických atak a bez progrese disability (optimálně hodnocené 

nejen EDSS, ale i hodnocením kognitivního postižení a kvality života). Z paraklinických 

měření je zatím jedinou, rutinně dostupnou metodou MRI, která představuje objektivní 

nástroj pro sledování zánětlivých a degenerativních procesů v CNS. V průběhu posledních 

dvou dekád byly zlatým standardem sledování u RS především klasické, konvenční MRI 

sekvence (T1W bez a s gadoliniem a T2W obrazy), které byly zároveň užívány 

v klinických studiích testujících nové léky. Postupně se ale stále více ukazují limitace 

těchto metod, zejména jejich neschopnost odrážet patofyziologické pochody u RS. 

Klasickou ukázkou je fakt, že přestože v řadě studií došlo k výraznému potlačení zánětlivé 

aktivity na MRI (Gd enhancement), tak toto nebylo následováno dlouhodobějším 

klinickým benefitem ([71] Kappos, Moeri, 1999; [72] Zivadinov and Leist, 2005). 

Obdobně je stále více zřejmě, že objem lézí na sekvenci T2 jen částečně koreluje 

s klinickým stavem. Tento klinicko - rezonanční paradox má zřejmě několik důvodů. 

Hlavním z nich je fakt, že na sekvenci T2 viditelné léze jsou histopatologicky směsí 

různých pochodů a tato technika není schopna odlišit demyelinizaci a remyelinizaci ([73] 

Zivadinov, 2007). Dále tyto techniky nejsou dostatečně citlivé k patologickým procesům, 

které probíhají v šedé a tzv. normálně vypadající bílé hmotě ([72] Zivadinov and Leist, 

2005). Důležitá je samozřejmě i lokalizace ložisek, malá, strategicky umístěná léze, může 

mít podstatně větší funkční následky než větší ložiska lokalizovaná v klinicky němých 

oblastech mozku. Roli hraje i plasticita mozku a jeho schopnost do určité míry využívat 

náhradní funkční okruhy, která se samozřejmě snižuje s věkem. Při longitudinálním 

sledování je dále nutno vzít v potaz, že s přibývajícím časem může dojít k paradoxní 

stabilizaci, či dokonce úbytku objemu lézí, a to v důsledku nárůstu úklidových reakcí 

v mozku s nárůstem mozkové atrofie. 

K překonání těchto limitů konvenčních MRI sekvencí se v současnosti nabízí 

několik možností ([74] Zivadinov, Stosic, 2008): 1) využití pokročilých konvenčních 

technik, jako je např. 3D FLAIR (three-demensional fluid attenuated inversion recovery) 

nebo DIR (double inversion recovery); 2) využití silnějšího magnetického pole, tedy 

techniky 3 Tesla nebo i silnější pole; 3) využití tzv. nekonvenčních MRI technik, které 

umožnují lepší znázornění neuronálního poškození a reparace. Z těchto technik jsou 

v současnosti nejvíce diskutovány a zkoumány techniky magnetizačního transferu (MTI,

magnetization transfer imaging), měření vývoje mozkové atrofie (celkové nebo 
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regionální), magneticko rezonanční spektroskopie (MRS, magnetic resonance 

spectroscopy) a difuzně vážné zobrazení (DWI, diffusion-weighted imaging). 

Genetické prognostické znaky

Weighted genetic risk score (wGRS)

V současnosti již byla identifikována řada genů, které ovlivňují naši vnímavost pro 

RS. Jsou to jednak geny molekul vlastního MHC systému (např. HLA BRB1, HLA B), ale 

i non MHC lokusy (geny pro IL 2 RA, IL7R, CD58, IRF8, CLEC16A, a další). Aktuálně je 

známo zhruba 20 lokusů, předpokládá se ale, že obdobně jako např. u Crohnovy choroby 

či diabetu 1. typu bude zapojeno podstatně více genů. Částečnou odpověď by měla přinést 

rozsáhlá asociační studie, kterou provádí v současnosti International Multiple Sclerosis 

Genetic Consortium a jejíž výsledky by měly být známé v průběhu 2010, kdy je plánováno 

další ověřování výsledků. Již dnes ale na základě známých polymorfismů probíhají odhady 

rizika, které má daný jedinec pro budoucí vývoj RS. Jednou z recentních prací je pokus o 

stanovení váženého rizika pro vnímavost k RS – wGRS ([75] De Jager, Chibnik, 2009). 

V této práci byla hodnocena data pacientů ze 4 různých klinických studií (2215 pacientů 

s RS nebo CIS) a 2189 zdravých subjektů. Do analýzy bylo zahrnuto 16 

jednonukleotidových polymorfismů (SNP, single-nukelotide polymorphisms), které byly 

vybrány na konci replikačního procesu v předchozí meta-analýze ([14] De Jager, Jia, 

2009). Pro výpočet wGRS byly použity odds ratio (OR), které byly již dříve zjištěny pro 

každou alelu. Hodnota OR vyjadřuje sílu každé alely v dané genetické asociaci. Nejedná se 

přitom o pouhý součet, ale o vážený model, který lépe zohledňuje individuální význam 

jednotlivých proměnných. Pro přehlednější hodnocení bylo na základě výsledků vytvořeno 

7 rizikových skupin (průměrné hodnoty + směrodatné odchylky, skupina s nejnižším 

rizikem představovala méně než 1,25 směrodatné odchylky od průměru a naopak 

nejrizikovější skupina více než 1,25 směrodatné odchylky od průměru). Pokud byl jedinec 

na základě kombinace alel zařazen do sedmé skupiny, pak jeho wGRS pro vývoj RS byl 

3,6x vyšší (95% CI 2,9-4,3), než pokud byl umístěn ve skupině čtyři, která odpovídá riziku 

vývoje RS v běžné populaci. Pokud bylo srovnáno riziko ve skupině sedm se skupinou 

jedna (nejméně riziková skupina), tak se riziko vývoje RS u daného jedince zvyšuje 

výrazně, pravděpodobnost rozvoje RS v tomto případě je 10,1 x vyšší (6,9 -17,4). Přes tyto 

nadějné výsledky bohužel algoritmus zatím není ještě připraven pro běžné použití 

v klinické praxi. Bude třeba dále upřesnit faktory, které mají význam ve vnímavosti k RS, 

plánovaný výzkum předpokládá zařazení dalších alel a kombinaci s rizikovými faktory 
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vnějšího prostředí. Pokud další výsledky potvrdí předpokládané hypotézy, tak prvními 

testovanými osobami by měli být přímí příbuzní již diagnostikovaných pacientů s RS a 

dále pacienti s první klinickou událostí, kde ještě není zcela jednoznačný další vývoj obtíží.

APO E

Stanovení alelické varianty genu APO E, konkrétně přítomnost APO E ε4, se 

v rutinní praxi zatím také neprovádí. Pokud by se ale v dalších klinických studiích prokázal 

její vliv na zhoršenou neuroregeneraci a zejména pokud se objeví léky s jasným 

neuroprotektivním účinkem, pak by mohlo být toto vyšetření přínosné.
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Cíle práce

Cílem této práce bylo ověřit, které z MRI parametrů užívaných a dostupných 

v klinické praxi nejlépe korelují s klinickým stavem pacientů s RS a jaký je jejich 

prediktivní potenciál. Zároveň jsme analyzovali vztah těchto MRI parametrů a genu APO 

E a jeho možný vliv na vývoj klinického stavu. 

Jde o post hoc analýzu dat z klinické studie ASA, jejíž protokol byl v roce 1998 

kompletně vytvořen na pracovišti autorky a následně studie v letech 1999 – 2005 převážně 

na tomto pracovišti i proběhla.

Byly provedeny 3 analýzy:

1. Vývoj MRI markerů během 2 a 5 letého sledování

2. Korelace MRI markerů s klinickým stavem

3. Korelace MRI a klinických markerů s přítomností alely APOE ε4

Pacienti a metodika studie ASA (Avonex-Steroids-
Azathioprine)

V práci byly analyzovány výsledky studie ASA, která byla prováděna v letech 98-

2005 v Centru pro demyelinizační onemocnění (RS centrum) Neurologické kliniky 1. LF 

UK a VFN a 2. LF UK v Motole. Studie ASA byla nekomerční, dvojitě slepá, placebem 

kontrolovaná studie zaměřená na porovnání efektu léčby interferonem beta 1a 30 ug 

(Avonex) aplikovaného 1x týdně v monoterapii versus kombinovaná léčba Avonex +

Azathioprione 50 mg orálně 1x denně nebo Avonex + Azathioprine 50 mg denně + 

Prednison 10 mg orálně ob den. Do studie bylo v letech 99 - 2003 zařazeno 181 pacientů

(163 v RS centru 1. LF UK a 18 v RS centru 2. LF UK), kteří byli randomizováni do jedné 

ze 3 léčebných větví. 

Vstupní zařazovací kriteria byla: věk pacientů 18-55 let, klinicky definitivní RS 

potvrzená pozitivním nálezem na MRI a přítomností oligoklonálních proužků 

v mozkomíšním moku, EDSS ≤ 3,5 v den skríningu, aktivní forma RS definovaná 

přítomností alespoň 2 relapsů v průběhu posledního roku nebo 3 relapsů během posledních 

2 let. Vstupní vylučovací kriteria byla: léčba interferonem beta či glatiramer acetátem 
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v průběhu posledních 12 měsíců, podání cyklofosfamidu či mitoxantronu během 

posledních 6 měsíců, těhotenství. 

Pacienti byli sledování v průběhu prvních 2 let ve dvouměsíčních intervalech 

s prováděním pravidelného klinického vyšetření a EDSS škálování, v průběhu 3. - 5. roku 

byly kontroly pravidelně každé 3 měsíce. Současně byla prováděna pravidelná MRI mozku

na stejném přístroji, laboratorní kontroly s cílem sledování bezpečnosti léčby. Klinický 

relaps byl definován jako objevení se nových neurologických obtíží, které trvají alepsoň 24 

hodin bez přítomnosti infektu, relapsy byly vyhodnocovány ošetřujícím a zkoušejícím 

neurologem a byly zaznamenávány v dokumentaci. V případě progrese disability 

onemocnění byla eskalována léčba, nejčastěji šlo o zvýšení dávky interferonu či přidání 

kombinované imunosupresivní léčby.

Výsledky studie byly prezentovány v souhrném článku ([76] Havrdova, Zivadinov, 

2009) Příloha, Článek č. 1. Ve zkratce ve studii nebyl zjištěn signifikantní rozdíl mezi 

jednotlivými léčenými skupinami v žádném z klinických cílů. Ze sledovaných MRI 

parametrů byl během dvouletého období signifikantní rozdíl ve vývoji T2 lézí s menším 

nárůstem objemu ložisek ve skupině s trojkombinací léčiv, jinak nebyl nalezen rozdíl 

v žádném z parametrů hodnotícím vývoj atrofie. Vzhledem k těmto nálezům jsme klinická 

a MRI data dále analyzovali společně.

Studie byla schválena lokální etickou komisí a všichni pacienti podepsali 

informovaný souhlas pro studii.

MRI - získání a vyhodnocení dat (Image aquisition, Image analysis)

Všechna MRI vyšetření byla provedena na 1,5 Teslovém přístroji Phillips Gyroscan 

(Best, Nizozemí). Jednalo se o axiální FLAIR (TR/TE/TI 11000/14/2600 ms, matrix size 

256 x 181, flip angle 90), 1,5 mm tloušťky bez mezer. Dále byly provedeny transversální 

T1 vážené skeny (T1 - 3D SPGR, TR/TE 25/5 ms, matrix size 256 x 204) 1 mm tloušťky.

Vyšetření magnetickou rezonancí bylo vždy v časovém odstupu minimálně 30 dní od 

poslední aplikace kortikoidní léčby, aby MRI výsledky nebyly ovlivněny touto léčbou. 

Všechna vyšetření byla provedena na stejném přístroji, který během celého období nebyl 

podstatněji změněn. 

Analýza snímků byla provedena na spolupracujícím analytickém pracovišti ve 

Spojených státech, Buffalo Neuroimaging Analysis Center (BNAC), Jacobs Neurological 

Institute, Department of Neurology, State University at Buffalo, NY. Osoby provádějící 

analýzu skenů byly zaslepeny vůči klinickým datům. 
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K lokalizaci a měření jednotlivých ložisek (T2-LV, T2 lesion volume), objemu 

postranních (LVV, lateral ventricle volume) a třetí komory (3VW, third ventricle width) 

byla použita semiautomatická metoda pracující na podkladě automatické detekce okrajů 

léze („edge detection“), která je spojená s manuální korekcí nevyhovujících „Region of 

Interest“. Měření byla prováděna operátory s dostatečnou praxí s intra-individuální 

variabilitou < 1% („intra-rater reproducibility“), která byla ověřena opakovaným 

testováním.

Pro extrakci mozkové táně s její další segmentací byly použity metody SIENA/X 

([77] Smith, 2002; [78] Smith, De Stefano, 2001; [79] Smith, Zhang, 2002). Pomocí těchto 

programů byly vypočteny absolutní objemy jednotlivých mozkových kompartmentů a po 

vynásobení specifickými normalizačními faktory byly získány normalizované tkáňové 

objemy - normalizovaný objem mozku (NBV, normalized brain volume), normalizovaný 

objem šedé hmoty (NGMV, normalized gray matter volume), normalizovaný objem bílé 

hmoty (NWMV, normalized white matter volume). Pro získání objemu kortikální šedé 

hmoty (NPGV, normalised peripheral gray volume) byla použita speciální maska 

k separaci kortikální šedé hmoty. 

Pro longitudinální porovnání objemových změn v jednotlivých kompartmentech

byla nejprve provedena průřezová měření v jednotlivých časových bodech pomocí 

programu SIENAX a potom vypočítány změny absolutních objemů v čase. Dále byl použit 

software SIENA ([78] Smith, De Stefano, 2001; [79] Smith, Zhang, 2002; [80] Fritz D, 

2006), který je speciálně vyvinutý pro longitudinální, opakovaná měření. V tomto případě

je vstupní sken koregistrován s následujícím skenem a na základě porovnání objemových 

rozdílů je spočítán procentuální objemový rozdíl (PBVC, percentage brain volume 

change).
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Provedené analýzy

Analýza č. 1 - Vývoj MRI markerů během 2 a 5 letého sledování
(Příloha, Článek č. 2)

Úvod

Roztroušená skleróza byla dlouhodobě povážována za onemocnění převážně 

zánětlivé, demyelinizační se sekundární neurodegenerací, která přichází až v pozdních 

fázích nemoci. Tomu odpovídala i představa dominantního postižení bílé hmoty. Během 

posledních let došlo k významnému posunu a velká část histopatologických a MRI prací 

jednoznačně prokázala, že již v časných fázích onemocnění lze pozorovat podstatný úbytek 

mozkové tkáně (atrofii) ([81] Filippi, Bozzali, 2003; [82] Kuhlmann, Lingfeld, 2002; [83] 

Kutzelnigg and Lassmann, 2005; [84] Lassmann, 2003), která postihuje výrazněji šedou 

hmotu mozkovou ([85] Dalton, Chard, 2004; [86] Fisniku, Chard, 2008; [87] Tiberio, 

Chard, 2005; [88] Valsasina, Benedetti, 2005). Stále ale není jasné, jaký je přesný vztah 

mezi procesy zánětu a neurodegenerace, zda atrofizace mozku je proces konstantní v čase 

či se mění v závislosti na věku, anatomické lokalizaci a jaká je korelace s klinickými 

podskupinami RS. V práci jsme zkoumali vývoj různých MRI parametrů, které odrážejí 

zánětlivé a degenerativní procesy v mozku ve skupině pacientů s časnou, aktivní RS a 

skupině zdravých kontrol během 2 letého intervalu. Dále obdobné parametry u podskupiny 

pacientů v 5 letém sledování. Třetím cílem bylo zjistit vývoj atrofie v jednotlivých 

mozkových kompartmentech (šedá a bílá hmota, centrální atrofie) a její vztah k vývoji lézí.

Pacienti, metody a výsledky analýzy

jsou podrobně uvedeny v originální publikaci, která je součástí této práce (Příloha, 

Článek č. 2).

Analýza č. 2 - Korelace MRI parametrů s klinickým stavem 
(Příloha, Článek č. 3)

Úvod

Roztroušená skleróza je zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému 

vedoucí k časnému axonálnímu postižení, které je podstatou nevratné invalidity u většiny 

pacientů. Navzdory určitým společným charakteristikám onemocnění vlastní průběh u 

jednotlivého pacienta je poměrně variabilní a predikce průběhu choroby u konkrétního 

pacienta je velmi obtížná. Přitom znalost spolehlivých prognostických znaků má zásadní 
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význam pro léčbu. Mezi dostupnými náhradními znaky aktivity nemoci (surrogate 

markers) je MRI v současnosti nejvíce dostupnou a využívanou v rutinní klinické praxi. 

Měření tradičních MRI znaků (přítomnost a objem T2 hyperintenzních ložisek) má zásadní 

roli v diagnostice onemocnění a je poměrně spolehlivým prediktorem rizika vývoje 

klinicky definitivní RS u pacientů ve stádiu prvního klinického symptomu ([68] Tintore, 

Rovira, 2006; [69] O'Riordan, Thompson, 1998; [70] Fisniku, Brex, 2008). Podstatně 

méně uspokojivé výsledky jsou v případě korelace mezi zánětlivými parametry a vývojem 

klinického stavu u relaps remitentní, sekundárně progresivní či primárně progresivní RS. 

Nové technické možnosti posledních let (např. měření vývoje celkové a regionální atrofie) 

přitom představují jednu z možností, jak zpřesnit naše možnosti sledování aktivity nemoci 

([72] Zivadinov and Leist, 2005; [89] Zivadinov and Bakshi, 2004; [90] Zivadinov and 

Bakshi, 2004; [91] Miller, Barkhof, 2002; [92] Bakshi, Minagar, 2005) V práci jsme se 

zaměřili na vztah mezi vývojem celkové a regionální mozkové atrofie a klinickým stavem 

pacienta (vyjádřený měřením hodnotící škály EDSS a počtem klinických relapsů) u 

pacientů s vysoce aktivní, časnou RS ze studie ASA během 5 letého intervalu. Konkrétně 

byly zkoumány dva cíle:

1. Který z MRI parametrů vztahujících se k měření mozkové atrofie (celková, 

regionální či centrální atrofie) je nejlepším prediktorem dlouhodobého 

klinického stavu.

2. Porovnat, který ze dvou MRI parametrů (celková atrofie mozku či celkový 

objem T2 lézí) lépe koreluje s dlouhodobým klinickým stavem. 

Pacienti, metody a výsledky analýzy

jsou podrobně uvedeny v originální publikaci, která je součástí této práce (Příloha, 

Článek č. 3).

Analýza č. 3 - Korelace MRI a klinických parametrů s přítomností 
alely APOE ε4

Úvod

Roztroušená skleróza je onemocnění s výraznou klinickou variabilitou. Jedním 

z faktorů, které způsobují tento různý klinický průběh, je nepochybně rozdílné genetické 

pozadí u jednotlivých pacientů. Mezi geny, které byly v minulosti nejvíce diskutovány

v souvislosti s RS, je i APOE gen (lokalizovaný na 19 chromosomu([93] Haines, 

Bradford, 2002)), který kóduje bílkovinu Apolipoprotein E. Ta je syntetizována převážně 
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v astrocytech a zajišťuje transport cholesterolu a dalších lipidů do nervových buněk. Tyto 

pochody mají velký význam pro regeneraci nervové tkáně ([94] Bu, 2009; [95] Siest, 

Pillot, 1995). Dalším pravděpodobným působením Apolipoproteinu E je jeho 

imunomodulační efekt s ovlivněním zánětlivých reakcí mozku ([96] Barger and Harmon, 

1997; [97] Laskowitz, Horsburgh, 1998; [98] Lynch, Tang, 2003). Gen APO E existuje 

v lidské populaci ve třech alelických variantách - APOE ε2, ε3 a ε4. To umožňuje vznik 6 

různých genotypů (ε2/ ε2, ε2/ε3, ε2/ε4, ε3/ε3, ε3/ ε4, and ε4/ ε4) a s tím korespondujících 3 

proteinových isoforem Apolipopotein E2, E3 a E4, které se liší pozicí aminokyselin 

argininu a cysteinu na specifických pozicích. Tyto aminokyseliny mění proteinovou 

strukturu a tím ovlivňují vazebné schopnosti Apolioporoteinu pro jednotlivé lipidy. APOE 

ε3 je nejčastější (77%) a ε2 nejméně častou (8%) alelickou variantou. Frekvence alely ε4 

v populaci je přibližně 15 % ([94] Bu, 2009), výskyt alely ε4 je přitom vyšší v oblastech 

severní Evropy a u kavkazské populace Severní Ameriky a Kanady než v regionech jižní 

Evropy ([99] Gerdes, Klausen, 1992). Přítomnost alely APOE ε4 je přitom v některých 

pracech spojována s rychlejší neurodegenerací a vývojem určitých onemocnění, např. 

Alzheimerovou nemocí ([100] Bertram and Tanzi, 2008), aterosklerózou ([101] Mahley, 

1988), progresivním průběhem HIV ([102] Burt, Agan, 2008) nebo Parkinsonovou nemocí 

([103] Martinez, Brice, 2005).

Vztah mezi APOE genotypem a roztroušenou sklerózou byl během posledních 

dvou dekád intenzivně studován. Většina prací neprokázala vztah mezi APOE ε4 a 

zvýšeným rizikem vzniku RS, jednotlivými podtypy nemoci, počátkem nemoci ani 

pohlavím pacientů ([15] Burwick, Ramsay, 2006; [16] Pinholt, Frederiksen, 2006; [17] 

Weatherby, Mann, 2000). 

Oproti tomu nedořešenou otázkou zůstává, zda přítomnost alely APOE ε4 vede 

k rychlejší progresi nemoci. Pět prospektivních studií, které sledovaly různé klinické 

parametry (EDSS, počet relapsů, rozdělení na maligní a beningně probíhající podskupiny 

nemoci,...) našly pozitivní asociaci mezi APOE ε4 a rychlejší progresí nemoci ([18] 

Chapman, Vinokurov, 2001; [104] Schmidt, Barcellos, 2002; [105] Fazekas, Strasser-

Fuchs, 2001; [106] Hogh, Oturai, 2000; [107] Pinholt, Frederiksen, 2005). Oproti tomu 

několik dalších studií (většinou retrospektivních) neprokázalo tuto korelaci ([17] 

Weatherby, Mann, 2000; [108] Masterman, Zhang, 2002; [109] Savettieri, Andreoli, 

2003). Použití MRI jako náhradního markeru (surrogate marker) pro sledování aktivity 

nemoci přináší také rozporuplné závěry. Výsledky některých studií podporují hypotézu, že 

přítomnost alely APOE ε4 je předispozičním faktorem pro rychlejší progresi RS 

v důsledku zrychlené mozkové atrofie ([19] Enzinger, Ropele, 2004; [110] Fazekas, 
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Strasser-Fuchs, 2000; [111] De Stefano, Bartolozzi, 2004; [112] Enzinger, Ropele, 2003)., 

jiné studie tyto výsledky nepotvrdily ([113] Schreiber, Otura, 2002; [114] Zakrzewska-

Pniewska, Styczynska, 2004; [115] Zwemmer, van Veen, 2004).

Cílem naší práce bylo analyzovat vztah mezi APOE genotypem a progresí nemoci 

ve skupině pacientů z ASA studie. Konkrétně, jaký je vztah mezi APOE ε4 pos a neg

genotypem a různými klinickými (EDSS, relapse rate) a MRI parametry (zejména vývojem 

celkové mozkové atrofie a atrofie v jednotlivých mozkových kompartmentech). 

Pacienti, metody a výsledky analýzy

V práci byla analyzována data 150 pacientů z originální ASA studie, u kterých byla 

provedena genotypizace APO E a současně měli k dispozici kompletní 4 letá MRI a 

klinická data. Průměrný věk pacientů v době analýzy byl 30,2 roku, průměrný věk v době 

počátku nemoci 25,5 roku, průměrné EDSS 1,8 a průměrná doba trvání nemoci 56,8 

měsíců. Ve skupině bylo 119 (79 %) žen Tabulka č. 1. Základní charakteristiky 

analyzované skupiny se signifikantně nelišily od ostatních pacientů z ASA studie, kteří 

nebyli zahrnuti do této analýzy (výsledky nejsou uvedeny).

APO E genotypizace byla provedena metodou dle Hixsona a Verniera ([116] 

Hixson and Vernier, 1990). Genomická DNA byla extrahována z periferních leukocytů 

pomocí standardní metody popsané Millerem ([117] Miller, Dykes, 1988). Extrahovaná 

DNA byla amplifikována pomocí specifický primerů pro APOE: Fw 5´-ACAGAATT

CGCCCCGGC CTGGTACAC-3´; Rev 5´-TAAGCTTGGCACGGCTGTCCAAGGA-3´. 

Amplifikační produkty byly natráveny HhaI enzymem a separovány metodou agarozové 

elektroforézy. Produkty byly poté znázorněny pomocí UV světla a gel byl obarven etidium 

bromidem. Frekvence jednotlivých APOE alel v našem souboru byla následující: ε2/ε2 =

0, ε2/ε3 = 18 (12%), ε3/ε3 = 96 (64%); ε2/ε4 = 5 (3%), ε3/ε4 = 31 (21%) and ε4/ε4 = 0 

Statistická analýza 

Pro deskriptivní data byla použita sumární statistika. Data byla testována pro 

vstupní rozdíly mezi APOE ε4 pos a neg skupinami za použití T-testu, Mann-Whitney 

nebo Chi-square testu v závislosti na charakteristice vstupních dat. 

Časové modely 

Abychom mohli analyzovat vývoj nemoci v čase, sestrojili jsme časové modely pro 

analýzu následujících MRI parametrů - BPV (brain parenchymal volume), GMV (gray 

matter volume), WMV (white matter volume) a PGMV (peripheral gray matter volume) 
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(parametry charakterizující vývoj mozkové atrofie), T2-LV (T2 lesion volume) (MRI 

parametr chrakterizující spíše zánětlivé změny) a EDSS (hodnotící škála charakterizující 

klinickou tíži nemoci). Vyhodnocení počtu relapsů bylo provedeno srovnáním mezi 

prvním a posledním rokem sledování. 

Vývoj (kinetika) MRI parametrů a EDSS byl analyzován pomocí dvou-

úrovňových smíšených modelů. V první úrovni byla proměnná Y považována buď za 

lineární nebo kvadratickou funkci času. Lineární nebo kvadratická funkce byla přitom 

vybrána na základě předpokládaného trendu proměnné v čase. Ve druhé úrovni modelu byl 

náhodný parametr z úrovně 1 vysvětlen za pomoci variační analýzy s parametry s fixním 

efektem. Za účelem postihnutí interindividuální variability byly demografické parametry 

(pohlaví, věk v době analýzy, věk v době počátku nemoci a doba trvání nemoci) použity v 

modelu jako hlavní efekty a pouze ty, které vyšly jako signifikantní, byly ponechány v 

modelu. Následně byl do modelu vložen APOE ε4 parametr (dichotomy variable) s 

následující analýzou vlivu APOE ε4 na testované proměnné. Matematický zánam užitého 

modelu je následující: 

Úroveň 1: Yij = 0i + 1iTIMEij + 2i TIMEij*TIMEij + eij

Úroveň 2: 0i = 00 + 01F1i + 02F2i + 03F3i + 04F4i + 05apoEi + u0i

1i = 11apoEi + u1i

2i = 20 + u2i

ve kterém F1 až F4 reprezentují vstupní demografické charakteristiky (pohlaví, věk při 

prvním symptomu nemoci, věk v době analýzy a dobu trvání nemoci) a e, u představuje 

náhodný efekt. Detailnější popis metodiky smíšených modelů je uveden v následujících 

článcích ([118] Verbeke and Molenberghs, 2000; [119] Singer and Willett, 2003).

Následně byly sestrojeny 2 druhy časových modelů. První, 4-letý model, ve kterém 

je za čas 0 považováno datum zařazení pacienta do studie (baseline visit). V tomto modelu 

tedy kinetika jednotlivých parametrů reprezentuje jejich časový trend během 4-letého 

sledování ve studii. Pro zohlednění interindividuální variability je vložen parametr doba 

trvání nemoci v době zařazení do studie. Druhým modelem je 15 - letý model, ve kterém je 

považováno u každého pacienta za čas 0 datum objevení se prvního příznaku - tento model 

tedy reprezentuje pravděpodobný vývoj sledovaných parametrů v 15-letém období. 15 letý 

model bylo možno zkonstruovat díky tomu, že doba trvání nemoci byla u jednotlivých 

pacientů rozdílná a byla rozdílně rozložena v období 15 let. Toto rozložení umožnilo 
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vytvořit model pravděpodobného vývoje jednotlivých parametrů v 15 letém období z 

dostupných 4 letých dat. 

Statistická analýza byla provedena za použití software SAS verze 9.1.3. Za signifikantní 

byla považována hladina významnosti 5 % (p<0,05). 

Výsledky analýzy 

Vstupní demografická, klinická a MRI data 

Tabulka č. 1 shrnuje vstupní demografická a klinická data celé skupiny a APOE ε4 

pos a ε4 neg podskupin. Mezi těmito skupinami nebyly nalezeny signifikantní rozdíly.

Vstupní MRI charakteristiky jsou uvedneny v tabulce č. 2. Pro analýzu byly použity

normalizované hodnoty vstupních MRI parametrů (absolutní objemy jednotlivých 

mozkových kompartmentů vynásobené specifickými normalizačními faktory). Také zde 

nebyly zjištěny signifikantní rozdíly ve vstupních hodnotách při porovnání APOE ε 4 pos

and ε 4 neg podskupin (Tabulka č. 2). Při vyhodnocování počtu relapsů nebyl nalezen 

signifikantní rozdíl mezi APOE podskupinami během 4 letého sledování (p=0.442).

Porovnání vývoje MRI a EDSS u APOE ε 4 pos a ε4 neg podskupin

Všechny analyzované MRI parametry, které souvisí s vývojem mozkové atrofie 

(BPV, GMV, WMV, PGMV) prokázaly trvalý lineární nebo kvadratický klesající trend, 

který je více zřejmý v 15-letém modelu (Obrázek č. 1-4). Na druhou stranu MRI parametr 

odrážející spíše zánětlivé změny (T2-LV) postupně narůstá v čase s fází plateau v závěru 

sledování (Obrázek č. 5).

V souladu s vývojem MRI parametrů je vývoj klinického stavu, reprezentovaný EDSS, 

jehož hodnota se postupně zvyšuje (odpovídá horšení klinického stavu ), opět výrazněji v 

15 letém modelu (Obrázek č. 6).

Efekt APOE ε4 byl signifikantně zřetelný pouze u vývoje parametrů šedé hmoty (GMV, 

PGMV) a celkového objemu mozku v čase (BPV) (Tabulka č. 3), a to pouze v 15-letém 

modelu. Vývoj žádného jiného MRI ani klinického parametru nebyl ovlivněn APOE ε4 

pozitivitou či negativitou. Ve 4-letém modelu nebyl prokázán signifikantní vliv APOE ε4

statu.
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Tabulka č. 1: Vstupní charakteristiky souboru 

Počet pacientů

Celkový 
počet
150

APOE ε4 pos
36

APOE ε4 neg 
114

p*-value

Pohlaví M (%) 31 (21%) 10 (28%) 21 (18%) 0.243

Věk [r], průměr±SD
30.2±7.7 30.5±7.2 30.1±7.9 0.664

Doba trvání nemoci [m], průměr±SD
56.8±41.3 60.1±43.9 55.7±40.6 0.619

Věk při 1. příznaku [r], průměr±SD
25.5±7.2 25.6±6.5 25.4±7.5 0.690

EDSS, průměr±SD
1.8±0.9 1.7±0.9 1.9±0.9 0.478

Vstupní roční relapse rate, průměr±SD 1.8 (0.7) 1.8 (0.6) 1.8 (0.7) 0.825

M = muži;SD = Standardní Odchylka; m= měsíc; r= rok; EDSS = Expanded Disability Status Scale

Tabulka č. 2. Vstupní MRI charakteristiky.

Počet pacientů
Celkový počet

150
APOE ε4 pos

36
APOE ε4 neg 

114
p*-value

NBPV (průměr±SD), mm3
1502139±74092 1501548±73111 1503959±78074 0.866

NGMV (průměr±SD), mm3
796754±55247 797051±53466 795837±61211 0.909

NWMV (průměr±SD), mm3
704958±41152 704078±40297 707670±44166 0.651

NPGMV (průměr±SD), mm3
591982±44694 593194±43041 588245±49913 0.566

T2-LV, (průměr±SD), mm3
9739±11566 8636±9780 13199±15599 0.104

NBPV = normalized brain parenchymal volume, NGMV = normalized gray matter volume, 
NWMV = normalized white matter volume, NPGMV = normalized peripheral gray matter volume, 
T2-LV = T2 lesion volume

Tabulka č. 3: Souhrn faktorů použitých v konečném modelu a APOE faktoru.

4-letý model 15-letý model
Model
(y) pohlaví

věk při 
1. příznaku věk

Trvání 
nemoci apoE p

apoE*čas
p pohlaví

Věk při 
1. příznaku věk apoE p

apoE*čas
p

BPV x 0.527 0.136 X 0.530 0.027

GMV x x x 0.730 0.074 X x 0.167 0.009

WMV x x 0.542 0.888 X 0.665 0.853

PGMV x x x 0.363 0.133 X x 0.450 0.050

T2-LV x x 0.088 0.636 0.402 0.637

EDSS x 0.554 0.355 x x 0.284 0.342

x – znázorňuje vložení vstupních charakteristik do modelu 

BPV = brain parenchymal volume, GMV = gray matter volume, WMV = white matter volume, 
PGMV = peripheral gray matter volume, T2-LV = T2 lesion volume
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Obrázek č. 1. Vývoj Brain Parenchymal Volume (BPV) - 4-letý a 15-letý model

(přerušovaná čára – APOE ε4 pos, plná čára – APOE ε4 neg)

Obrázek č. 2. Vývoj Gray Matter Volume (GMV) - 4-letý a 15-letý model (přerušovaná

čára – APOE ε4 pos, plná čára – APOE ε4 neg)
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Obrázek č. 3. Vývoj White Matter Volume (WMV) - 4-letý a 15-letý model (přerušovaná

čára – APOE ε4 pos, plná čára – APOE ε4 neg)

Obrázek č. 4. Vývoj Peripheral Gray Matter Volume (PGMV) - 4-letý a 15-letý model 

(přerušovaná čára – APOE ε4 pos, plná čára – APOE ε4 neg)



30

Obrázek č. 5. Vývoj T2-lesion volume (Flair lesion load) - 4-letý a 15-letý model 

(přerušovaná čára – APOE ε4 pos, plná čára – APOE ε4 neg)

Obrázek č. 6. Vývoj Expanded Disability Status Scale (EDSS) - 4-letý a 15-letý model 

(přerušovaná čára – APOE ε4 pos, plná čára – APOE ε4 neg)
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Diskuze

Cílem provedených analýz bylo mezi MRI parametry, které jsou rutinně užívané a 

dostupné v klinické praxi, vytipovat ty, které by mohly nejvíce pomoci ve sledování 

aktivity nemoci. Zároveň práce analyzuje vztah mezi přítomností alely APOE ε4 a těmito 

MRI a klinickými parametry a pokouší se zhodnotit, zda pozitivita APOE ε4 souvisí 

s rychlejší progresí RS.

V práci jsme postupovali po jednotlivých krocích. Nejprve jsme samostatně 

hodnotili vývoj sledovaných MRI parametrů, jak v oblasti celého mozku, tak 

v jednotlivých mozkových kompartmentech (Analýza č. 1). Dále jsme korelovali vztah 

těchto MRI parametrů ke klinickému stavu (Analýza č. 2). V závěru jsme za použití výše 

uvedených parametrů hodnotili, zda případná APOE ε4 pozitivita představuje rizikový 

faktor pro agresivnější průběh nemoci V následující části jsou diskutovány výsledky 

jednotlivých analýz. 

V první analýze byl sledován vývoj objemu rozdílných mozkových kompartmentů 

u pacientů s aktivní RS v časné fázi nemoci. Navíc byl sledován vývoj atrofie ve stejných 

kompartmentech u 27 zdravých subjektů ve 2 letém období. Studie potvrdila u RS pacientů 

rozdílný vývoj atrofie v jednotlivých oblastech mozku se signifikantně rychlejším úbytkem 

v oblasti šedé hmoty mozkové a periventrikulárních oblastech. Současně data potvrdila 

rychlejší úbytek v těchto oblastech u RS pacientů ve srovnání se zdravými subjekty.

V první fázi této analýzy jsme sledovali vývoj různých MRI parametrů během 

dvouletého období u RS pacientů a zdravých subjektů a provedli jsme vzájemné porovnání

obou skupin. Navzdory signifikantně vyššímu průměrnému věku ve skupině zdravých 

subjektů (36,6 let u zdravých subjektů vs 30,7 let u RS pacientů), pacienti s RS měli 

signifikantně nižší celkový objem mozku a objem kortikální šedé hmoty již v úvodu 

měření. V průběhu dvouletého sledování (hodnoceny časové body měsíc 0, 12 a 24) došlo 

u RS pacientů k signifikantnímu úbytku v celkovém objemu mozku (NBV), dále v oblasti 

šedé hmoty (NGMV, NPGV) a centrální atrofii (LVV a 3VW). Vyjímkou zůstal vývoj 

objemu bílé hmoty (NWMV), kde nedošlo k signifikantní změně objemu. Výsledky byly 

podpořeny i regresní analýzou. V případě zdravých subjektů nedošlo k signifikantní změně 

v žádném ze sledovaných parametrů odrážejících vývoj atrofie. Tyto naše výsledky jsou ve 

shodě s longitudinálními studiemi sledujícími vývoj atrofie u pacientů s klinicky 

izolovaným syndromem ([85] Dalton, Chard, 2004), a relaps remitentní RS ([87] Tiberio, 

Chard, 2005; [88] Valsasina, Benedetti, 2005), které prokázaly, že hlavní podíl na 
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celkovém úbytku mozku má progredující úbytek šedé hmoty. Příčina rozdílné dynamiky 

úbytku šedé a bílé hmoty je zřejmě multifaktoriální:

1. Vlastní úbytek šedé hmoty je pravděpodobně způsoben progresivní 

akumulací lézí v oblasti kortikální a hluboké šedé hmoty ([120] Chen, 

Narayanan, 2004; [121] Kutzelnigg, Lucchinetti, 2005; [122] Peterson, Bo, 

2001) se současným neuronálním poškozením v důsledku retrográdní 

Wallerovy degenerace. 

2. Faktorem, který zřejmě přispívá k rozdílné dynamice atrofizace šedé a bílé 

hmoty, je pokračující zánět, vyjádřený nárůstem objemu T2 lézí, jež mohou 

maskovat skutečné objemové změny v bílé hmotě. V naší studii jsme 

prokázali středně až silně významnou korelaci mezi T2-LV a GMV ve 

všech časových bodech, nicméně žádnou korelaci mezi T2-LV a WMV. 

Tento nález podporuje hypotézu, že nárůst objemu T2 lézí v časné fázi 

nemoci vede k náhradě ubývajícího objemu bílé hmoty. 

3. Určitý podíl může mít i rozdílné fyziologické stárnutí šedé a bílé hmoty. 

Výsledky z longitudinálních studií se zdravými dobrovolníky ukazují, že 

objem šedé hmoty se zvyšuje lineárně v období od časného do pozdního 

dětství (6-9 let) ([123] Pfefferbaum, Mathalon, 1994; [124] Courchesne, 

Chisum, 2000) a později dochází k lineárnímu úbytku během celé dospělosti 

([125] Good, Johnsrude, 2001; [126] Ge, Grossman, 2002). Oproti tomu 

v oblasti bílé hmoty mozku dochází k výraznému nárůstu objemu během 

celého dětství až do časné dospělosti, pak následuje zpomalení nárůstu a 

fáze plateau, kolem 40. roku dosahuje objem vrcholu a po 40. roce začíná 

pozvolný úbytek, který pokračuje až do stáří ([126] Ge, Grossman, 2002). 

V našem souboru 27 zdravých subjektů nedošlo v žádném ze sledovaných 

MRI parametrů k signifikantnímu úbytku objemu, pouze trend pro vyšší 

úbytek byl zaznamenán v parametru kortikální šedé hmoty (PGV), což by 

mohlo podpořit koncept rychlejšího úbytku šedé hmoty v této věkové 

kategorii.

Další parametr, který jsme zkoumali ve 2 letém období, byl vývoj centrální atrofie 

reprezentovaný měřením šíře 3. komory (3VW) a postraních komor (LVV). Během 

dvouletého intervalu jsme zaznamenali signifikantně vyšší nárůst objemu postranních 

komor u pacientů s RS ve srovnání se zdravými subjekty (+ 16,6% vs + 0,55%). Obdobně 

nárůst šíře 3. komory byl signifikantně vyšší u RS pacientů (+ 9,3% vs 0%). Tato data 

podporují extenzivní periventrikulární patologii v oblasti hluboké šedé hmoty a 
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periventrikulární bílé hmoty, která se objevuje již v časných fázích nemoci. Z tohoto 

hlediska je vhodné nahlížet na parametry 3VW a LVV jako možné senzitivní markery pro 

budoucí klinické studie. 

V pětiletém sledování jsme analyzovali vývoj jednotlivých MRI parametrů u 

podskupiny RS pacientů. Data jednoznačně potvrzují hypotézu, že hlavní podíl na celkové 

atrofii mozku má signifikantně větší úbytek hmoty šedé oproti hmotě bílé (naměřené 

hodnoty byly -4,2% = PBVC, -6,2% = GMV, -5,8% = PGV a -0,5% = WMV) (Příloha, 

Článek č. 2, Tabulka č. 3). Medián procentuálních změn za 5 let byl + 68,7% pro LVV a + 

4% pro 3VW. Informace o rychlejším úbytku šedé hmoty a zejména o možnosti lepší 

korelace s klinickým stavem pacienta je nutno dále ověřit, protože tento fakt by mohl mít 

důležité implikace v klinické praxi a při přípravě a návrhu klinických studií (pro studii by 

mohl být dostačující menší vzorek pacientů a kratší doba sledování). Všichni pacienti 

sledovaní v naší studii byli po celou dobu sledování na medikaci, můžeme tedy usuzovat, 

že úbytek mozkové tkáně (šedé hmoty) by mohl být u neléčené populace pacientů dokonce 

větší ([127] Zivadinov, Cookfair, 2006). Data sledující přirozený úbytek šedé a bílé hmoty 

u neléčených pacientů s RS jsou dostupná z devítiměsíční Evropsko-Kanadské studie 

s glatiramer acetátem. ([88] Valsasina, Benedetti, 2005). V této studii odhadovaný

průměrný měsíční úbytek šedé hmoty v placebové větvi byl 0,3%, zatímco úbytek v bílé 

hmotě byl nesignifikantní za celou dvouletou dobu studie. V naší skupině léčených 

pacientů byl úbytek šedé hmoty 1,4% za první rok a 2,3% za 2 roky sledování, což 

podporuje možnost zpomalení atrofie šedé hmoty u léčených pacientů. 

Provedená analýza má celou řadu omezení, kteréje nutno na tomto místě zmínit: 

1. V průběhu dvouletého sledování jsou k disposici data prakticky všech 

analyzovaných pacientů, výsledky jsou tedy reprezentativní pro celou skupinu. 

V dalším období v bodech měsíc 36, 48 a 60 jsou analyzována data pouze u

podskupin pacientů (to je dáno rozdílnou dobou náběru pacientů), což mohlo 

ovlivnit výsledky. Subanalýza provedená pouze u podskupiny 36 pacientů, kteří 

mají kompletní 5 letá data (Příloha, Článek č. 2, Obrázek č 2), nicméně ukazuje 

zcela stejný trend ve vývoji mozkové atrofie a objemu lézí. 

2. Dalším problémem při dlouhodobém, opakovaném sledování příslušných MRI 

parametrů je technické zpracování a možná chyba měření. Program SIENA, 

který je optimální pro tato opakovaná měření, lze použít pouze pro koregistraci 

a porovnání procentuální změny celkového objemu mozku, nikoli pro 

koregistraci segmentovaných kompartmentů šedé a bílé hmoty. Zde je nutno 

použít SIENAX, jenž vypočítá absolutní objem, který je pak možno dále 



34

porovnávat v čase. Pro snížení chyby měření jsme zde při opakovanných 

měřeních použili rozdíly absolutních, nikoli normalizovaných objemů.

3. Při MRI vyšetřeních nebyla použita kontrastní látka (převážně z důvodů

ekonomických, jednalo se o nekomerční studii), která bývá standardně užívána 

při sledování aktivity nemoci.

Ve druhé analýze byla korelována MRI data s klinickými parametry ve skupině

vysoce aktivních pacientů (průměrný roční relapse rate rok před studií byl 1,8) v časné fázi 

RS (průměrná doba trvání nemoci při vstupu do studie byla 5,5 roku), kteří byli léčeni 

interferonem beta 1 a buď v monoterapii, či v kombinaci s Azathioprinem a/nebo 

Prednisonem. Práce má tři hlavní závěry: 1) pokles objemu šedé hmoty mozkové (GMV, 

gray matter volume) koreluje s vývojem klinického stavu, na rozdíl od vývoje objemu bílé

hmoty mozkové (WMV, white matter volume). 2) Vývoj celkové atrofie vyjádřený 

měřenou hodnotou PBVC (percentage brain volume change) byl parametrem, který nejlépe 

koreloval s vývojem klinického stavu na rozdíl od celkového objemu lézí (T2-LV), kde 

korelace byla slabá a snižovala se v čase. 3) navzdory klinické stabilizaci pacienti s větším 

počtem relapsů měli větší úbytek mozkové hmoty, než pacienti stabilizovaní bez relapsů.

Roztroušená skleróza je onemocnění s výraznou individuální variabilitou 

klinického průběhu a časná identifikace pacientů, kteří subklinicky progredují i přes 

nasazenou terapii, má zásadní význam. Při zjištování, který MRI parametr nejlépe koreluje 

s klinickým stavem, jsme v tomto případě postupovali retrospektivně. Analyzovanou 

skupinu pacientů jsme rozdělili podle vývoje EDSS do dvou skupin - 1. skupina stabilních 

pacientů (Stable group = pacienti, kteří nedosáhli trvalou potvrzenou progresi definovanou 

jako zhoršení EDSS o více než 1 bod, pokud vstupní EDDS bylo ≥1, nebo o více než 1,5 

bodu, pokud vstupní EDSS = 0, trvající alespoň 6 měsíců) a 2. skupinu s trvalým 

zhoršením klinického stavu (RCSP, Reached Confirmed Sustained Progression group). 

V průběhu pětiletého sledování jsme všechny pacienty dle vývoje jejich klinického stavu 

přiřadili do jedné z těchto 2 skupin a dále jsme analyzovali vývoj jednotlivých MRI 

parametrů s cílem zjistit, který MRI parametr nejlépe odráží jejich klinický stav. 

V první fázi jsme se zaměřili na vývoj regionální mozkové atrofie, tedy vztah mezi 

vývojem šedé (GMV) a bílé (WMW) hmoty mozkové a klinickým stavem. V průběhu 5

letého sledování absolutní změna objemu šedé hmoty prokázala schopnost predikce vývoje 

klinického stavu mezi skupinou Stable a RCSP, na rozdíl od vývoje bílé hmoty mozkové, 

která nekorelovala s klinickým stavem v žádném z časových bodů (Příloha, Článek č. 3, 

Tabulka č. 3). Výsledek naší práce je v souladu s řadou dalších průřezových ([128] Chard, 
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Griffin, 2002; [129] Sanfilipo, Benedict, 2005; [130] Sastre-Garriga, Ingle, 2004) a 

longitudinálních studií ([85] Dalton, Chard, 2004; [86] Fisniku, Chard, 2008; [87] 

Tiberio, Chard, 2005; [88] Valsasina, Benedetti, 2005) z posledních let, které se zabývaly 

vývojem regionální mozkové atrofie u RS a prokázaly rozdílnou dynamiku atrofie šedé a 

bílé hmoty. Je několik možných mechanismů, které mohou vysvětlit tento rozdílný úbytek. 

Může jít o kombinaci nárůstu ložisek v oblasti šedé hmoty kortexu a hluboké šedé hmoty, 

kterou zatím neumíme našimi MRI zobrazovacími technikami dobře vizualizovat,

s následnou retrográdní Wallerovou degenerací. Dalším mechanismem přispívajícím 

k rychlejšímu úbytku šedé hmoty může být fyziologický rozdíl ve stárnutí šedé a bílé 

hmoty s rychlejším úbytkem šedé hmoty v mladším a středním dospělém věku ([125] 

Good, Johnsrude, 2001; [126] Ge, Grossman, 2002). Důležitou otázkou přitom je, jak 

hodně úbytek šedé hmoty koreluje s klinickým stavem – řada studií podporuje tuto 

možnost ([120] Chen, Narayanan, 2004; [129] Sanfilipo, Benedict, 2005; [131] Tedeschi, 

Lavorgna, 2005), zatímco jiné neprokázaly jasný vztah mezi vývojem atofie šedé hmoty a 

klinickým stavem ([85] Dalton, Chard, 2004; [128] Chard, Griffin, 2002; [132] Sastre-

Garriga, Ingle, 2005). Naše studie ukazuje určitý vztah mezi šedou hmotou a klinikou, ale 

vztah v naší práci nebyl příliš silný. Jedním z možných vysvětlení je časná fáze nemoci 

našich pacientů (průměrná doba trvání nemoci byla 5,5 roku). Některé práce totiž 

naznačují, že v průběhu RS dochází ke zvýraznění nárůstu mezi úbytkem šedé a bílé hmoty 

v čase ([133] Fisher, Lee, 2008; [134] Rudick, Lee, 2009) a tedy v časnějších fázích 

nemusí být úbytek šedé hmoty hlavním prediktorem.

Dalším z měřených MRI parametrů byla změna celkového objemu mozku, PBVC,

pomocí programu SIENA, který byl vyvinut pro sledování longitudinálních objemových 

změn mozku mezi jednotlivými časovými body. Tento parametr ukázal nejlepší schopnost 

diferencovat skupinu Stable a RCSP. Signifikantní změny se projevily již v měsíci 6 a byly 

konzistentní v průběhu téměř všech následujích časových bodů (M 0-6, 0-12, 0-24, 0-36 a 

0-48) (Příloha, Článek č. 3, Tabulka č. 4). Korelační a regresní analýzy potvrdily tento 

vztah mezi měřením celkové atrofie a klinickým stavem (Příloha, Článek č. 3, Tabulka č. 3 

a 5). Na rozdíl od této poměrně silné korelace, měření objemu T2 lézí a sledování změny 

objemu T2 lézí v čase korelovalo s klinickým stavem méně a nezůstalo prediktorem 

disability v žádném z regresních modelů. Naše výsledky podporují význam měření 

mozkové atrofie a jsou v souladu s dalšími klinickými studiemi ([135] Zivadinov, Rudick, 

2001; [136] Rudick, Fisher, 2000; [137] Rudick, Lee, 2006; [138] Fisher, Rudick, 2000; 

[139] Fisher, Rudick, 2002), jejichž výsledky ukazují na lepší korelaci mezi mozkovou 

atrofií a klinickým stavem pacienta. Existence tohoto klinicko - rezonančního paradoxu
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(tedy pouze slabé korelace mezi T2 lézemi, jež jsou nejvýraznějším MRI projevem RS v 

MRI obraze, a klinickým stavem) je zřejmě dána kombinací několika faktorů. Mezi 

nejvýznamnější patří rozdílný histopatologický charakter lézí ([140] Lucchinetti, Bruck, 

2000; [141] Zivadinov and Bakshi, 2004), které přestože vypadají na T2 váženém obraze 

velmi podobně, tak mohou představovat různý stupeň poškození tkáně, dále rozdílná 

lokalizace lézí, často v klinicky „němých oblastech“, přítomnost difusního poškození 

mozku v tzv normálně vypadající bílé hmotě, které není viditelné na konvenčních MRI 

skenech ([92] Bakshi, Minagar, 2005), postižení míchy, jež bohužel zatím neumíme dobře 

kvantifikovat ([90] Zivadinov and Bakshi, 2004). Důležitým faktorem je i nedokonalost 

používaných hodnotících škál (EDSS, MSFC), které ne zcela dostatečně postihují celý 

rozsah neurologického postižení ([142] Barkhof, 1999). Zajímavým poznatkem je také 

fakt, že zejména v pozdních fázích nemoci dochází k arteficiálnímu úbytku T2-lézí 

v důsledku úklidových reakcí s nárůstem centrální atrofie. Některé práce navrhují dokonce 

horní limit objemu T2 lézí kolem 13000 – 17000 mm3, při kterém již další nárůst objemu 

T2-lézí je vyvažován současným úbytkem mozkového objemu ([143] Li, Held, 2006).

Dalším parametrem hodnoceným v našem sledování byla centrální atrofie, 

vyjádřená hodnotami šíře třetí komory (3VW, third ventricule with) a objemu postranních 

komor (LVV, lateral ventricle volume). Tato měření přináší důležité informace o 

strukturách sousedících s oblastí mozkových komor (thalamu, basálních gangliích) a do 

jisté míry nepřímo odráží procesy v oblasti hluboké šedé hmoty ([144] Cifelli, Arridge, 

2002). Řada klinických studií prokázala, že centrální atrofie se objevuje již v časných 

fázích RS ([145] Brex, Jenkins, 2000) a pokračuje dále v celém průběhu RS s akcelerací ve 

stádiu sekundárně progresivní RS ([146] Dalton, Miszkiel, 2006). V naší práci jsme 

prokázali slabou až střední korelaci mezi vstupní hodnotou LVV a 3VW a EDSS a dále

v jednotlivých časových bodech. Z dlouhodobějšího hlediska absolutní změna EDSS v 5 

letém období byla predikována změnou absolutního objemu LVV v měsíci 0-24 (p=0,01) a 

v měsíci 0-60 (p=0,036).

Velmi zajímavým výsledkem naší post hoc analýzy byla zjištěná korelace mezi 

množstvím klinických relapsů a MRI parametry. Vztah frekvence relapsů k budoucí 

disabilitě je stále kontroverzním tématem a některé epidemiologické práce z posledních let 

([65] Confavreux and Vukusic, 2006) zpochybňují význam počtu relapsů na budoucí 

invaliditu. Současně není příliš mnoho prací, které by zkoumaly vztah mezi počtem relapsů 

a vývojem jednotlivých MRI parametrů, zejména vývojem mozkové atrofie. Jednou z mála 

prací je post hoc analýza z originální studie s interferonem beta 1 a ([136] Rudick, Fisher, 

2000). V této studii pacienti se 3 a více relapsy měli signifikantně větší nárůst mozkové 
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atrofie během 2 let než pacienti bez klinického relapsu. Nicméně korelace mezi počtem 

relapsů a změnou objemu byla pouze slabá (r = -0,26, p <0,05). V naší práci jsme se 

zaměřili na skupinu stabilních pacientů (Stable), u kterých během pětiletého sledování 

nedošlo k trvalé progresi. Tyto pacienty jsme rozdělili dle počtu relapsů do 3 skupin – 0, 1 

a ≥ 3 klinické relapsy a ve skupinách jsme analyzovali vývoj jednotlivých MRI parametrů. 

Navíc jsme analyzovali stejné MRI parametry ve skupině, která dosáhla trvalé klinické 

progrese (RCSP) a ve skupině 27 zdravých subjektů (Příloha, Článek č. 3, Tabulka č. 6 a

Obrázek č. 1). MRI parametry, které prokázaly největší schopnost diferencovat mezi 

skupinami s různým počtem relapsů, byly měření celkové atrofie (PBVC) a změny objemu 

postranních kmor (LVV). Důležitým výsledkem je i fakt, že pacienti, kteří zůstali klinicky 

zatím stabilní, ale s vyšším počtem relapsů (≥ 3), měli v měření mozkové atrofie 

signifikantně větší úbytek mozkové hmoty než pacienti stabilní bez relapsů (srovnání 

PBVC v bodech 0-12, 0-24 a 0-60 dosáhlo statistické signifikance v neprospěch skupiny se

3 a více relapsy). Vývoj atrofie ve skupině Stable, 0 relapsů, byl během prvního roku

srovnatelný s vývojem atrofie ve skupině 27 zdravých subjektů

(-0,3% vs -0,11%), ve 2 letém sledování ale skupina RS pacientů dosáhla signifikantně 

většího úbytku (-0,7% vs -0,22%, p = 0,01). Tyto nálezy podporují význam klinických 

relapsů pro možnou budoucí disabilitu a vzbuzují obavu, že pacienti s větším počtem 

relapsů, přestože ještě během pětiletého sledování nedosáhli konfirmované klinické 

progrese, tak dříve nebo později jsou ohroženi rozvojem disability, neboť v MRI sledování 

dosahují obdobný nárůst mozkové atrofie, jako pacienti, kteří již klinické progrese dosáhli.

Také tato analýza má celou řadu omezení, která jsou vhodná na tomto místě zmínit:

1. Prvním je rozdílný počet pacientů ve sledovaných časových bodech, což je dáno 

dobou, kdy byla uzavřena databáze (prosinec 2005). V této době všichni 

pacienti ukončili dvouleté sledování, ale vzhledem k rozdílné době náběru 

pacientů do studie (pacienti byli zařazování v období 1999 – 2003) je doba 

dalšího sledování u různých pacientů různá. Po roce 2005 dále pokračujeme 

v rámci follow up ve sledování celé skupiny a jsou plánovány další analýzy s

kompletními pěti- a desetiletými daty. 

2. Dalším faktorem, který mohl ovlinit výsledky vývoje jednotlivých MRI 

parametrů, je fakt, že všichni sledovaní pacienti byli na nějakém druhu 

medikace (monoterapie Avonexem vs kombinace Avonex + Azaprine či 

trojkombinace Avonex + Azaprine + Prednison), která mohla ovlinit vývoj 

jednotlivých parametrů. 
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V poslední, 3 analýze je hodnocen vliv alely APOE ε4 na průběh nemoci. Naše 

výsledky podporují hypotézu, že přítomnost alely APOE ε4 urychluje vývoj mozkové 

atrofie, zejména rychlejší úbytek šedé hmoty mozkové, která byla měřena pomocí MRI. 

Tento vztah jsme prokázali pomocí pokročilých statistických metod. 

APOE gen je jeden z genů, které byly v minulosti v souvislosti s RS nejvíce 

studovány. Většina studií se zabývala dvěma okruhy otázek: 1) zda přítomnost alely APOE 

ε4 představuje zvýšené riziko vzniku nemoci a 2) zda představuje zvýšené riziko pro těžší 

klinický průběh. Na první otázku většina dosud provedených studií odpovídá celkem ve 

shodě negativně.. Rozdílná situace je v případě vlivu APOE ε4 na tíži průběhu nemoci. 

Některé studie podporují tuto hypotézu, jiné naproti tomu nenašly tento vztah. Jedním 

z možných vysvětlení pro tyto rozdílné výsledky může být fakt, že vliv APOE ε4 na 

průběh nemoci je slabý a k jeho průkazu je zapotřebí analýza velké skupiny pacientů či 

sofistikovanější statistické metody. Obdobně rozporuplné závěry jsou i v případě 

klinických studií, které hodnotily vztah APOE ε4 a MRI parametrů. 

V naší analýze jsem testovali hypotézu, zda přítomnost alely APOE ε4 způsobuje 

agresivnější průběh choroby (vyjádřený především rezonančními, event. klinickými

parametry). K této analýze jsme měli k dispozici velké množství vysoce kvalitních MRI 

skenů (průměrně 15 skenů u každého pacienta během 4- letého období, všechny provedené 

na stejném MRI přístroji a zpracované pokročilými volumetrickými technikami). 

Porovnání vývoje jednotlivých MRI a klinických parametrů mezi skupinami APOE 

ε4 pos a neg jsme nejprve provedli pomocí klasických statistických testů (t Test, Mann 

Whitney test). Ve shodě s ostatními studiemi jsme neprokázali žádný signifikantní rozdíl 

mezi jednotlivými skupinami (výsledky nejsou uvedeny). Ve druhém kroku analýzy jsme 

konstruovali smíšené modely s cílem maximálně využít všechna dostupná data. Výhodou 

těchto modelů je možnost využití rozdílné doby trvání nemoci u jednotlivých pacientů, což 

nám umožnilo konstruovat 15-letý pravděpodobný vývoj jednotlivých parametrů za 

pomoci dostupných 4 letých dat. Jak ukazují křivky v grafech (Obrázek č. 1-6) vývoj 

jednotlivých MRI parametrů a EDSS je pozvolný a více vyjádřený v 15-letém modelu. 

Vývoj celkové atrofie mozku (BPV) a atrofie v jednotlivých kompartmentech šedé hmoty 

(GMV, PGV) má kvadratický trend s rychlejším úbytkem v počátečních letech nemoci, což 

je evidentní zejména v 15-letém modelu. Vyjímkou je vývoj atrofie v obasti bílé hmoty

(WMV), kde je lineární pokles. Oproti tomu vývoj objemu lézi (T2-LV) je postupně

narůstající s fází plateau v závěru. Toto je ve shodě s ostatními pracemi, které vysvětlují 

fází plateau možností arteficiálního úbytku T2 lézí v důsledku úklidových reakcí zejména 

v periventrikulárních oblastech ([143] Li, Held, 2006). 
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Vliv alely APOE ε4 se projevil pouze v 15 - letém modelu, a to rychlejším úbytkem 

jak celkového objemu mozku, tak zejména šedé hmoty mozkové u skupiny APOE ε4 pos.

Jedním z možných vysvětlení může být fakt, že efekt této alely je velmi slabý a k jeho 

průkazu je nutná velká skupina pacientů nebo delší doba sledování, tedy ve 4 letém modelu 

nelze tento vztah prokázat. Klinický význam této zjištěné korelace mezi přítomností APOE

ε4 a rychlejším vývojem mozkové atrofie je v současnosti nejasný, naše výsledky ale 

podporují možnost její účasti v procesech souvisejících s rychlejší atrofizací mozku.
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Závěr

Roztroušená skleróza je závažné neurologické onemocnění, u kterého v klinické 

praxi stále postrádáme spolehlivé markery předpovídající další průběh onemocnění a 

odrážející aktivitu nemoci.

Naše práce se pokouší přispět k řešení této problematiky, konkrétně k objasnění 

otázky, jaký je vývoj celkové a regionální atrofie u RS a který z MRI parametrů nejlépe 

odráží klinický stav a predikuje další průběh choroby a odpověď na terapii. Ve shodě 

s ostatními pracemi jsme potvrdili, že již v časné fázi nemoci dochází k podstatné mozkové 

atrofii. Tato atrofie je způsobena zejména úbytkem šedé hmoty mozkové, jejíž úbytek má i 

v dalších letech hlavní podíl na vývoji celkové atrofie mozku. Ve dvou- a pětiletém 

intervalu jsme obdobně jako jiné práce prokázali lepší korelaci klinického stavu s celkovou 

atrofií než s objemem T2 lézí. Šedá hmota v naší práci také korelovala s klinickým stavem, 

ale korelace nedosáhla tak dobrého výsledku jako celková atrofie. Zajímavým faktem je 

výsledek, že pacienti s větším počtem relapsů, přestože během sledovaného období zůstali 

klinicky stabilní, měli větší úbytek mozkové hmoty než pacienti stabilní bez relapsů.

Poslední částí práce je analýza vztahu mezi APO E ε4 a klinickými a MRI markery. 

Výsledky podporují možnost rychlejšího vývoje mozkové atrofie, zejména atrofie šedé 

hmoty, u pacientů s přítomností této alely. Tento vztah byl ovšem prokázán pouze 

v matematicky konstruovaném 15 - letém modelu a jeho klinický význam není jasný.

Získané poznatky mají důležité implikace pro další klinickou praxi – podařilo se 

nám již zavést do běžné praxe stejný MRI protokol, který byl použit ve studii ASA a který 

umožňuje v běžné praxi longitudinální volumetrické měření jak objemu T2W ložisek, tak 

objemových změn mozku v čase. Budoucí rozšíření souboru a zejména sledování pacientů 

v časné fázi nemoci (v období klinicky izovalovaného syndromu a časně po zahájení 

terapie) by mělo přinést další data upřesňující vztah mezi MRI a klinikou a pomoci při 

sledování odpovídavosti na léčbu. Jednou z cest je další stratifikace pacientů dle různých 

MRI kritérií (naše první analýza již byla publikována (Příloha, Článek č. 4)). Získaná 

volumetrická měření budou dále využita pro stratifikaci pacientů v rámci genetických 

analýz, které by mohly pomoci při určování prognózy pacientů a predikci odpovídavosti na 

léčbu. Samostatné vyšetřování APOE genotypu u pacientů s RS se v současnosti nezdá 

přínosné.
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Přílohy

Tab.č. 1.

Původní tabulka shrnující McDonaldova Criteria, volně dle McDonald, 2005

Klinický obraz Další nutné podpůrné ukazatele k diagnostice RS

2 či více relapsů onemocnění, klinické 

známky svědčící pro 2 či více lézí

Žádná

2 či více relapsů onemocnění, klinické 

známky svědčící pro 1 lézi 

Disseminace v prostoru prokázaná:

 MR

NEBO

 MR s 2 lézemi a pozitivní CSF

NEBO

 Další relaps postihující jiný systém

1 relaps onemocnění, klinické známky 

svědčící pro 2 či více lézí

Disseminace v čase prokázaná:

 MR

NEBO

 Druhý relaps onemocnění

1 relaps onemocnění, klinické známky 

svědčící pro 1 lézi (CIS)

Disseminace v prostoru prokázaná:

 MR     

NEBO

 MR s 2 lézemi a pozitivní CSF

                A

Disseminace v čase prokázaná:

 MR

NEBO

 Druhý relaps onemocnění

Stálá progrese neurologického nálezu 

podezřelá z RS

 1 rok trvající progrese klinického nálezu

A

Dvě ze tří kriterií:

a) Pozitivní MR mozku

b) Pozitivní MR míchy

c) Pozitivní CSF
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Tab. č. 2. 

EDSS škála volně dle Kurtzke et. al. 1983 - Expanded Disability Status Scale (EDSS)

0.0 Normalní neurologický nález

1.0 Bez postižení, minimální patologické známky v jednom FS

1.5 Bez postižení, minimální patologické známky ve více než jednom FS

2.0 Minimální postižení jednoho FS

2.5 Lehké postižení v jednom FS nebo minimální postižení ve dvou FS 

3.0 Středně závažné postižení v jednom FS, nebo lehké postižení ve třech či čtyřech FS. Plně 

hybný 

3.5 Plně hybný se středně závažným postižením v jednom FS a vice než minimálním 

postižením v dalších FS.

4.0 Plně hybný bez opory či pomoci, soběstačný, i při relativně významném deficitu, schopen 

chůze bez odpočinku a pomůcky kolem 500 m

4.5 Plně hybný bez opory či pomoci, soběstačný, schopen celodenní práce, aktivity jsou 

přesto již limitované, vyžaduje minimální asistenci. Výrazné postižení. Schopen chůze 

bez odpočinku a pomůcky kolem 300 m

5.0 Plně hybný, chůze bez odpočinku a pomůcky kolem 200 m, výrazné postižení limitující 

celodenní aktivity, schopen ale práce na plný úvazek.

5.5 Hybný, chůze bez odpočinku a pomůcky kolem 100 m, výrazné postižení limitující 

celodenní aktivity

6.0 Intermitentní nebo jednostranná opora je nutná (hůlka, berle) k chůzi kolem 100 m bez 

odpočinku či s odpočinkem.

6.5 Stálá oboustranná opora je nutná (hůlka, berle) k chůzi kolem 20 m bez odpočinku. 

7.0 Není schopen chůze delší než 5 metrů a to ani s dopomocí, pacient na vozíku. Přesuny z 

vozíku a transport vozíkem zvládá sám. Na vozíku tráví více než 12 hodin denně.

7.5 Schopen pouze nekolika kroků, odkázán na vozík. Přesuny z vozíku s dopomocí a 

transport vozíkem zvládá sám, ale ne celý den, vyžaduje mnohdy elektrický vozík. 

8.0 Soběstačný pacient, část dne ležící či sedící, sebeobsluhy je většinou schopen.

8.5 Odkázán na postel, ležící pacient, sebeobslužný  

9.0 Odkázán na postel, může komunikovat a jíst.

9.5 Bezmocný pacient , nekomunikuje, problémy s polykáním.

10.0 Úmrtí následkem RS
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Randomized study of interferon beta-1a, low-dose azathioprine, and 
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Evolution of different MRI measures in patients with active relapsing-
remitting multiple sclerosis over 2 and 5 years: a case-control study. 

Článek č. 3.

Gray matter atrophy and disability progression in patients with early 
relapsing-remitting multiple sclerosis: a 5-year longitudinal study.
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Patients' stratification and correlation of brain magnetic resonance 
imaging parameters with disability progression in multiple sclerosis.
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