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Souhrn 
 

Roztroušená skleróza je závažné neurologické onemocnění, které, 
pokud není léčeno, tak vede u větší části pacientů k těžké invaliditě. 
V současnosti dospěla medicína do fáze, kdy nemoc ještě neumíme vyléčit, ale 
pomocí současného repertoáru léků umíme podstatně ovlivnit zánětlivou složku 
nemoci a pokud pacient odpoví na terapii, tak můžeme zásadně ovlivnit jeho 
další prognózu. Léčba musí být ale zahájena včas, tedy v době, kdy ještě nedošlo 
k podstatnějšímu zničení nervových vláken, optimálně zcela na počátku nemoci. 
Velkým problémem v této časné době je správně určit prognózu konkrétního 
pacienta a vybrat adekvátně agresivní terapii, tak, abychom nemoc stabilizovali a 
přitom nepoškodili pacienta nadměrnou léčbou. Po zahájení terapie má pak 
zásadní význam další sledování aktivity nemoci a odpovídavosti na léčbu. 
Z pomocných vyšetření, která jsou v současnosti k dispozici, je MRI nejlépe 
prozkoumanou a dostupnou v rutinní klinické praxi.  

Práce se pokouší přispět 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 odpovědi na terapii. V práci jsme analyzovali 
dvou- a pětiletá klinická a MRI data 181 pacientů z  klinické studie ASA 
(Avonex-Steroids-Azathioprine). Ve shodě s ostatními pracemi jsme potvrdili, že 
již v časné fázi nemoci dochází k podstatné mozkové atrofii. Tato atrofie je 
zejména způsobena úbytkem šedé hmoty mozkové, jejíž úbytek má i v dalších 
letech hlavní podíl na celkové atrofii mozku. Ve dvou- a pětiletém intervalu jsme 
obdobně jako jiné práce prokázali lepší korelaci klinického stavu s celkovou 
atrofií než s objemem T2 vážených ložisek. Objem šedé hmoty v naší práci také 
koreloval 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, tak 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 RS 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 rutinní praxi longitudinální volumetrické 
měření jak objemu T2 vážených ložisek, tak objemových změn mozku v čase. 
Budoucí rozšíření souboru a zejména sledování pacientů v časné fázi nemoci by 
mělo přinést další data upřesňující vztah mezi MRI a klinikou a pomoci při 
sledování odpovídavosti na léčbu.  
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Summary 
 

Multiple Sclerosis is a chronic neurological disease that, without 
therapy, causes a serious disability in a substantial number of patients. We are 
not able to cure the disease yet, but with current repertoire of drugs we are able 
to significantly influence the inflammatory part of the disease and if patients 
response to a therapy, we can fundamentally change their prognosis. The 
treatment must be started early, i. e. in a phase when axons are still preserved, 
optimally in a clinically isolated syndrome. A great issue at this stage is to 
properly estimate the prognosis of an individual patient and to choose the right 
treatment for the right patient. Moreover, after the start of the treatment, it is very 
important to carefully monitor the patient’s treatment response. Among the 
surrogate markers that are available today, MRI is one of the most utilised in an 
everyday practice. 

Our work is trying to find the answer to the question what is the 
evolution of total and regional brain atrophy and which MRI parameters best 
reflect clinical status of an MS patient. We analysed 2- and 5-year clinical and 
MRI data of 181 patients from the original ASA (Avonex-Steroids-Azathioprine) 
study. In accordance with other papers we confirmed significant brain atrophy 
already in the early phase of the disease. This total atrophy evolution is mostly 
caused by gray matter volume loss. Also, in advanced stages of the disease, the 
gray matter atrophy is mostly responsible for total brain loss. Whole brain 
atrophy measurement showed stronger correlation with disability than T2-lesion 
volume in a 2- and 5-year interval. The gray matter volume also correlated with 
clinical status but the correlation was weaker than the one of total brain change 
with clinical status. The other interesting finding was, that patients with a higher 
number of relapses, despite being stable from a disability point of view, showed 
faster accumulation of brain atrophy than stable patients with no relapses.  

The last part of our analysis addresses the relation between APOE ε4 
carriership and clinical and MRI markers. Our results support the hypothesis that 
the carriership of APOE ε4 allele leads to the faster brain atrophy evolution, 
especially faster gray matter decline measured by MRI. Despite of this clear long 
term trend, the effect is at the best mild and it is difficult to prove it in a short 
period of time. Clinical meaning of this isolated correlation is currently unclear 

Current findings have important implications for our clinical practice. 
We have already started to use the same MRI protocol that we used in the ASA 
study in our routine practice. This protocol enables us to do longitudinal 
volumetric measurement of not only T2 lesion volume, but also total brain 
volume change. Future enlargement of the group of patients and especially the 
examination of patients in the early phase of the disease could further help us in 
search of reliable markers of the disease activity and treatment response. 
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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, 2] s různými vlivy zevního 
prostředí. Je pravděpodobné, že dědíme určité nastavení imunitního systému a 
schopnost na určité podněty reagovat autoagresivně. 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 %. 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 [3-5], zdá 
se ale, že u těchto pacientů může docházet k rychlejší neurodegeneraci [6, 7].  

Mimo genetické dispozice hrají důležitou roli další faktory vnějšího 
prostředí, které jsou zřejmě nezbytné pro spuštění autoimunitního procesu. Dnes 
nejčastěji diskutované jsou různé infekce (skupina lidských herpetických virů, 
Chlamydia pneumonie), kouření a hladina vitaminu D [8-10]. 
  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 [11]. Recentní histopatologické studie 
[12] 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 
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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 [13]. 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.  
 
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. 
Odpověd na obě otázky má zásadní význam pro celkový management nemoci – 
pozdní zahájení léčby vede k nevratné axonální ztrátě (v současnosti, kdy stále 
chybí léky neuroregenerativní, 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 [14-16]). Z těchto studií jasně vyplývá, že 
přibližně u 50 % pacientů dochází během 15 let k závažné invaliditě (nutnost 
chůze s oporou hole) [17]. Po 25 letech nemoci zůstává jen asi 10 % pacientů bez 
závažnějšího postižení [18, 19]. 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. 
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 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 
[16, 20, 21].  
 
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 klinicky definitivní RS se pohybuje mezi 10-25%. Naproti tomu 2 a více 
lézí na vstupní MRI zvyšuje toto riziko na 60-80 % [22-24]. Větší objem ložisek 
v úvodu nemoci se přitom zdá, že predikuje pacienty k těžšímu průběhu nemoci 
v dalších letech.[24]. 
 
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 klinickou škálou Expanded Disability Status Scale 
(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.[25, 26]. Obdobně je stále více zřejmě, že 
objem T2 lézí jen částečně koreluje s klinickým stavem. Tento klinicko - 
rezonanční paradox má zřejmě několik důvodů. Hlavním z nich je fakt, že na T2 
sekvenci viditelné léze jsou histopatologicky směsí různých pochodů a tato 
technika není schopna odlišit demyelinizaci a remyelinizaci [27]. K překonání 
těchto limitů konvenčních MRI sekvencí se v  současnosti nabízí několik 
možností [28], jednou z nich je využití tzv. nekonvenčních MRI technik, které 
umožňují lepší znázornění neuronálního poškození a reparace (např. techniky 
magnetizačního transferu, měření vývoje mozkové atrofie, magneticko 
rezonanční spektroskopie a difuzně vážné zobrazení). 
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Hypotézy a 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 (Avonex-Steroids-
Azathioprine), 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 

V práci byly analyzována data ze studie ASA, což byla 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 + Azathioprine 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 VFN a 18 
v RS centru 2. LF UK v Motole), 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. 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 a laboratorní kontroly s cílem sledování bezpečnosti léčby.  

Výsledky studie byly prezentovány v souhrnném článku [29]. 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. 
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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. 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.  

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“.  

Pro extrakci mozkové tkáně s její další segmentací byly použity metody 
SIENA/X [30-32]. 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 [31-33], 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). 
 
Statistická analýza:  

Statistická analýza byla provedena v analýze č.1 a 2 za pomoci software SPSS 13 
(SPSS, Chicago, IL, USA), podrobnosti jsou uvedeny v originálních publikacích 
[34, 35]. V případě analýzy č. 3 byl použit software SAS verze 9.1.3.a 
konstruovány dvouúrovňové smíšenné modely. 
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Analýza č. 1. - Vývoj MRI markerů během 2 a 5 letého sledování [34] 
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. 
 
Analýza č. 2. - Korelace MRI markerů s klinickým stavem [35] 

V této 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.  

 
Analýza č. 3 - Korelace MRI a klinických parametrů s přítomností alely 
APOE ε4 
 Cílem třetí 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).  
 
Výsledky a diskuze  

Výsledky první analýzy potvrdily 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 
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hmoty (NGMV, NPGV) a centrální atrofii (LVV a 3VW). Vyjímkou zůstal 
vývoj objemu bílé hmoty (NWMV), kde nedošlo k signifikantní změně objemu. 
Obrázek č. 1. 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 
[36], a relaps remitentní RS [37, 38], které prokázaly, že hlavní podíl na 
celkovém úbytku mozku má progredující úbytek šedé hmoty.  

Další parametr, který jsme zkoumali ve dvouletém období, byl vývoj 
centrální atrofie reprezentovaný měřením šíře 3. komory (3VW) a postranních 
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%) Obrázek č. 1. Tato data podporují extenzivní 
periventrikulární patologii v oblasti hluboké šedé hmoty a 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.  
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Obrázek č. 1. Vývoj normalizovaných objemů jednotlivých MRI měření u RS pacientů  
a zdravých subjektů během dvouletého období. 
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V pětiletém sledování jsme analyzovali vývoj jednotlivých MRI 
parametrů u podskupiny RS pacientů Obrázek č. 2. 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): 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).  
 

 
Druhá analýza 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. 

 

PBVC=Percent Brain Volume Change; GMV= Gray Matter Volume;  WMV=  White Matter Volume;  PGV=  Peripheral Gray 
Volume; T2-LV= T2-Lesion Volume; 3VW=Third Ventricle Width; LVV= Lateral Ventricle Volume 

Obrázek č. 2. Vývoj procentuálních změn mediánů jednotlivých MRI parametrů během 5 letého 
sledování. Horní řada znázorňuje všechny pacienty, dolní řada pouze pacienty s kompletními 5 letými 
daty. 
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V této analýze jsme při zjišťování, který MRI parametr nejlépe koreluje 
s klinickým stavem, 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 pětiletého 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. Výsledek naší práce je v souladu s řadou 
dalších průřezových [39-41] a longitudinálních studií [36-38, 42] 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 Walerovou 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 [43, 44]. Důležitou otázkou přitom je, jak hodně úbytek šedé hmoty 
koreluje s klinickým stavem – řada studií podporuje tuto možnost [40, 45, 46], 
zatímco jiné neprokázaly jasný vztah mezi vývojem atrofie šedé hmoty a 
klinickým stavem [36, 39, 47]. 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 roků). Některé práce totiž naznačují, že v průběhu RS dochází ke 
zvýraznění nárůstu mezi úbytkem šedé a bílé hmoty v čase [48, 49] 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. 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 následujících časových 
bodů (M 0-6, 0-12, 0-24, 0-36 a 0-48) (Tabulka č. 1). Korelační a regresní 
analýzy potvrdily tento vztah mezi měřením celkové atrofie a klinickým stavem. 
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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 
[50-54], jejichž výsledky ukazují na lepší korelaci mezi mozkovou atrofií a 
klinickým stavem pacienta. Existence tohoto klinicko - rezonančního paradoxu 
(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 [55, 56], 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 [57], postižení míchy, jež bohužel zatím neumíme dobře kvantifikovat 
[58]. Důležitým faktorem je i nedokonalost používaných hodnotících škál 
(EDSS, MSFC), které ne zcela dostatečně postihují celý rozsah neurologického 
postižení [59]. 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 [60]. 
 
Tabulka č. 1 Porovnání vývoje PBVC, absolutního objemu T2 lézí a objemu postranních komor 
během 5 letého období u pacientů, kteří dosáhli konfirmované progrese a pacientů, kteří zůstali 
stabilní. 
  PBVC (%)   T2-LV (mm3)   LVV (mm3)   

 RCSP Stable  RCSP Stable  RCSP Stable  

Months median  p-value median p-value median p-value 

 0-6 -0.7 -0.2 0.002 710 205 0.079 1071 445.5 0.066 

N 40 124  40 124  40 124  

 0-12 -1.1 -0.6 0.003 739 215 0.043 1684.5 915 0.012 

N 43 127  43 127  43 127  

 0-24 -2.2 -1.1 <0.0001 1973.5 1092.5 0.256 3522 1776 0.001 

n 36 111  36 111  36 111  

 0-36 -3.2 -2.1 0.007 6445 2390 0.002 4693.5 3858 0.005 

n 30 68  30 68  30 68  

 0-48 -4.5 -2.5 0.003 3315 2470 0.077 8266.5 5251.5 0.025 

n 19 46  19 46  19 46  

0-60 -4.9 -2.9 0.094 4700 2377.5 0.029 8664 5085 0.119 

n 17 29   17 29   17 29   
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Dalším parametrem hodnoceným v našem sledování byla centrální 

atrofie, vyjádřená hodnotami šíře třetí komory (3VW, third ventricle width) 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 [61]. Řada klinických studií prokázala, že centrální atrofie 
se objevuje již v časných fázích RS [62] a pokračuje dále v celém průběhu RS 
s akcelerací ve stadiu sekundárně progresivní RS [63]. 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 pětiletém 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. V 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 (Obrázek č. 3). MRI parametry, které prokázaly 
největší schopnost diferencovat mezi skupinami s různým počtem relapsů byly 
měření celkové atrofie (PBVC) a změny objemu postranních komor (LVV). 
Důležitým výsledkem je i fakt, že pacienti, kteří zůstali klinicky zatím stabilní, 
ale s vyšším počtem relapsů (≥ 3), tak v měření mozkové atrofie měli 
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 dvouletém 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. 
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Obrázek č. 3 Vývoj procentuálních změn mediánů jednotlivých MRI parametrů během 5 sledování 
ve čtyřech skupinách (skupina stabilních pacientů s 0, 1 a ≥ 3 klinickými relapsy a skupina, která 
dosáhla konfirmovanou progresi. 
 

 
 

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 

PBVC=Percent Brain Volume Change; GMV=Gray Matter Volume; WMV=White Matter Volume; 
LVV=Lateral Ventricle Volume; 3VW=Third Ventricle Width; T2-LV=T2-Lesion Volume; 

RCSP=reached confirmed sustained progression; R=relapse 
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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, zde 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. Výsledky ukazují na to, že 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 [60].  

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.  

V případě provedené analýzy vztahu mezi alelou APOE ε4 a průběhem 
RS naše 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.  
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