
 

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY 
KARLOVY V PRAZE  

 
 

Molekulární biologie a biochemie organismů 
 
 
 

BAKALÁRSKA PRÁCA  
 
 
 

Rozdielne možnosti terapeutického ovplyvnenia roztrúsenej sklerózy 
 
 
 
 

 
 

 
Katarína Chalachanová 

 
 
 

Školiteľ: MUDr. Helena Marečková, CSc. 
 

 

Praha 2012 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujem svojej školiteľke MUDr. Helene Marečkovej, CSc. za cenné rady a trpezlivosť pri 

vypracovaní tejto práce. Ďakujem tiež svojej rodine a blízkym priateľom za ich podporu 

a pomoc. 

Prehlasujem, že som túto prácu vypracovala samostatne a že som uviedla všetky použité 

zdroje a literatúru. Táto práca ani jej podstatná časť neboli predložené k získaniu iného alebo 

rovnakého akademického titulu. 

V Prahe, dňa 27.8.2012 



2 

 

Osnova 

1.Abstrakt .................................................................................................................................. 5 

2.Abstract .................................................................................................................................. 6 

3.Skratky ................................................................................................................................... 7 

4.Úvod ....................................................................................................................................... 9 

5.Interferón-β .......................................................................................................................... 10 

 5.1.Farmakologická skupina ....................................................................................... 10 

 5.2.Chemicko-fyzikálne vlastnosti .............................................................................. 10 

 5.3.Mechanizmus účinku ............................................................................................. 10 

 5.4.Zhrnutie ................................................................................................................. 12 

6.Glatiramer acetát .................................................................................................................. 13 

6.1.Farmakologická skupina ....................................................................................... 13 

 6.2.Chemicko-fyzikálne vlastnosti .............................................................................. 13 

 6.3.Mechanizmus účinku ............................................................................................. 13 

 6.4.Zhrnutie ................................................................................................................. 14 

7.Mitoxantron .......................................................................................................................... 15 

 7.1.Farmakologická skupina ....................................................................................... 15 

 7.2.Chemicko-fyzikálne vlastnosti .............................................................................. 15 

 7.3.Mechanizmus účinku ............................................................................................. 16 

 7.4.Zhrnutie ................................................................................................................. 17 

8.Natalizumab ......................................................................................................................... 17 

 8.1.Farmakologická skupina ....................................................................................... 17 

 8.2.Chemicko-fyzikálne vlastnosti .............................................................................. 17 



3 

 

 8.3.Mechanizmus účinku ............................................................................................. 18 

 8.4.Zhrnutie ................................................................................................................. 19 

9.Fingolimod ........................................................................................................................... 19 

 9.1.Farmakologická skupina ....................................................................................... 19 

 9.2.Chemicko-fyzikálne vlastnosti .............................................................................. 20 

 9.3.Mechanizmus účinku ............................................................................................. 21 

 9.4.Zhrnutie ................................................................................................................. 23 

10.Kortikoidy .......................................................................................................................... 23 

 10.1.Farmakologická skupina ..................................................................................... 23 

 10.2.Chemicko-fyzikálne vlastnosti ............................................................................ 24 

 10.3.Mechanizmus účinku ........................................................................................... 24 

 10.4.Zhrnutie ............................................................................................................... 26 

11.Iné orálne lieky ................................................................................................................... 26 

 11.1.Úvod .................................................................................................................... 26 

 11.2.Teriflunomid ........................................................................................................ 26 

 11.3.BG-12 .................................................................................................................. 26 

 11.4.Laquinimod ......................................................................................................... 27 

 11.5.Zhrnutie ............................................................................................................... 27 

12.Iné monoklonálne protilátky .............................................................................................. 27 

 12.1.Úvod .................................................................................................................... 27 

 12.2.Alemtuzumab ...................................................................................................... 27 

 12.3.Daclizumab .......................................................................................................... 28 

 12.4.Protilátky proti CD20 .......................................................................................... 28 



4 

 

 12.5.Zhrnutie ............................................................................................................... 28 

13.Záver .................................................................................................................................. 29 

14.Použitá literatúra ................................................................................................................ 30 

 14.1.Interferón-β .......................................................................................................... 30 

 14.2.Glatiramer acetát ................................................................................................. 32 

 14.3.Mitoxantron ......................................................................................................... 33 

 14.4.Natalizumab ........................................................................................................ 34 

 14.5.Fingolimod .......................................................................................................... 35 

 14.6.Kortikoidy ........................................................................................................... 36 

 14.7.Iné orálne lieky .................................................................................................... 38 

 14.8.Iné monoklonálne protilátky ............................................................................... 38 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. Abstrakt 

Roztrúsená skleróza je autoimunitné demyelinizačné ochorenie. Postihuje mladých 

dospelých, môže však prepuknúť aj v zrelom veku. Spôsobuje trvalú invaliditu pacientov.  

RS sa vyskytuje u mladých dospelých vo forme relaps-remitentnej RS, ktorá takmer 

vždy neskôr prechádza na sekundárnu progresívnu formu. Súčasná terapia tento prechod 

brzdí, ale je otázkou, či ho dokáže zastaviť. U starších pacientov sa RS prejavuje od začiatku 

ako primárna progresívna forma. Vzácny je výskyt progresívnej-relabujúcej RS. Priebeh 

ochorenia je individuálny, takisto ako reakcia na liečbu.  

V súčasnosti je registrovaných 5 liekov vyvinutých a určených priamo na liečbu 

roztrúsenej sklerózy. Väčšina týchto liekov znižuje počet relapsov, spomaľuje progresiu 

fyzického handicapu a tlmí aktivitu zápalových ložísk v CNS. 

Táto práca ponúka súhrn informácií o momentálne dostupných liekoch. Dôraz je 

kladený na vysvetlenie mechanizmu imunomodulačných a neuroprotektívnych účinkov. 

V posledných dvoch kapitolách sa nachádza stručný prehľad monoklonálnych protilátok 

a orálnych liekov, ktoré práve podstupujú klinické skúšky. 
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2. Abstract 

 Multiple sclerosis is an autoimmune demyelinating disease. It hits young adults, but 

can also break out in middle age. MS causes the permanent physical disability. 

Among young adults MS occurs as a relaps-remiting form, which later changes into 

a secondary progressive form. Among older patients, MS occurs from beginning as primary 

progressive form. The progressive-relapsing is a rare form of MS. The development of the 

disease is individual and so is the reaction to the treatment. 

Nowadays, 5 drugs are approved for the treatment of the multiple sclerosis. Most of 

these drugs reduce the relapse rate, the risk of disability progression and the number and the 

activity of active lesions. 

Here we offer the description of currently accessible drugs. The mechanism of 

immunomodulatory and neuroprotective effect is accented. In the last two sections we offer 

a short overview of monoclonal antibodies and oral drugs which are under the clinical trials. 
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3. Skratky 

APC  antigén prezentujúca bunka (antigen presenting cell) 

ATC The Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification System 

BDNF brain-derived neurotrophic factor 

CCL chemokínový ligand (chemokine (C-C motif) ligand)  

CCR chemokínový receptor (chemokine (C-C motif) receptor) 

CD diferenciačný antigén (cluster of differentiation) 

CDR väzbové miesto pre antigén na Ig (complementarity determining regions) 

CNS centrálna nervová sústava (central nervous system) 

CRP C-reaktívny proteín (C-reactive protein) 

DMD lieky ovplyvňujúce prirodzený priebeh choroby (disease modifying drugs) 

EAE experimentálna autoimunitná encefalomyelitída 

E.coli Escherichia coli 

ELISA enzyme-linked immunosorbent assay 

EMA The European Medicines Agency 

FACS fluorescence-activated cell sorting 

FDA U.S. Food and Drug Administration 

FLIP FLICE-podobný inhibičný proteín (FLICE-like inhibitory protein) 

GA glatiramer acetát 

GK glukokortikoidy 

gp glykoproteín 

GREs väzbové domény pre glukokortikoidy (glucocorticoid response elements) 

HAMA ľudské anti-myšacie protilátky (human anti-mouse antibodies) 

ICAM intercelulárna adhezívna molekula (intercellular adhesion molecule) 

IFN interferón 

Ig imunoglobulín 

IL interleukín 

iNOS induktívna NO syntáza 

IVIG intravenózny imunoglobulín 

JC John Cunningham 

kDa kilo Dalton 

LFA adhezívna molekula leukocytov (lymphocyte function-associated antigen) 

MAdCAM mukózna adhezívna molekula (mucosal vascular addressin cell adhesion 
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molecule) 

MCP monocytový chemotaktický proteín (monocyte chemotactic proteine) 

MLR zmiešaná lymfocytová reakcia (mixed lymphocyte reaction) 

MRI zobrazovanie magnetickou rezonanciou (magnetic resonance imaging) 

MTX mitoxantron  

NADP nikotínamid adenín dinukleotid fosfát  

NF nukleárny faktor (nuclear factor) 

NGF nervový rastový faktor (nerve growth factor) 

NK prirodzený zabíjač (natural killer) 

NO oxid dusnatý 

MBP myelínový bázický proteín  

MHC hlavný histokompatibilný komplex (major histocompatibility complex) 

MIP makrofágový inflamačný proteín (macrophage inflammatory protein) 

MMP matrix metalloproteináza  

MP methylprednisolon 

PCR polymerázová reťazová reakcia (polymerase chain reaction) 

PML progresívna multifokálna leukoencefalopatia 

PPMS primárne progresívna roztrúsená skleróza (primary progressive multiple sclerosis) 

RANTES regulated and normal T cell expressed and secreted 

RS roztrúsená skleróza 

RRMS relaps-remitentná roztrúsená skleróza (relaps-remitting multiple sclerosis) 

S1P sfingozín 1 fosfát 

SPMS 

 

sekundárne progresívna roztrúsená skleróza (secondary progressive multiple 

sclerosis) 

Stat 

 

prenášač signálu a aktivátor transkripcie (signal transducer and activator of 

transcription) 

TCM T lymfocy centrálnej pamäte (central memory T-cell) 

Th pomocný T lymfocyt 1 (T-helper cell) 

TNF tumor nekrotizujúci faktor 

Trk tyrozín kináza 

VCAM cievna adhezívna molekula (vascular cell adhesion molecule) 

VLA neskorý aktivačný antigén (very late antigen) 
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4. Úvod 

Roztrúsená skleróza je jednou z najčastejších príčin trvalej fyzickej invalidity mladých 

ľudí u nás. Je to závažné autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým mladých 

dospelých, ale môže prepuknúť aj v zrelom veku (40. až 50. roky života, vzácne i neskôr). 

Imunopatologická reakcia charakteristická pre RS je vedená antigénne špecifickými Th1-

lymfocytmi a makrofágmi. Tieto bunky sa navzájom stimulujú a vyvolávajú agresívnu 

zápalovú reakciu v CNS. Antigén rozpoznávaný imunitnými bunkami je myelínový bázický 

proteín (MBP), ktorý sa nachádza na oligodendrocytoch, bunkách, ktoré izolujú nervové 

vlákna v CNS. Výsledkom aktivity makrofágov je apoptóza oligodendrocytov, obnaženie 

nervových vlákien, čo vedie k zhoršeniu vedenia nervového vzruchu. Nakoniec dochádza k 

ireverzibilnému poškodeniu nervových vlákien CD8+ T lymfocytmi. V súčasnej dobe sa stále 

viac študuje i úloha B lymfocytov, zároveň bola taktiež dokázaná rola Th17 v porušení 

hematoencefalickej bariéry.  

Roztrúsená skleróza sa prejavuje vo viacerých formách. Prvou fázou ochorenia 

u mladších pacientov je relaps-remitujúca forma (RRMS). Prejavuje sa akútnymi 

exacerbáciami (relaps, atak), ktoré sa striedajú s remisiou, útlmom aktivity ochorenia. Keď 

organizmus vyčerpá svoje rezervy a nie je už schopný regenerácie, mení sa táto fáza na 

sekundárnu progresívnu formu (SPMS). Bez výrazných rozdielov medzi atakmi a remisou 

a dochádza k trvalému poškodeniu nervových vlákien a postupnému zhoršovaniu fyzického 

handicapu pacientov. U starších pacientov roztrúsená skleróza vypukne hneď ako 

progresívna, tzv. primárna progresívna RS (PPMS). Postupne narastá fyzické postihnutie 

pacientov, bez výrazných rozdielov medzi relapsom a remisiou. Vzácnou formou je 

progresívna-relapsujúca RS,pri ktorej každý relaps zanecháva trvalé následky. 

Momentálne je registrovaných 5 liekov určených na liečbu roztrúsenej sklerózy. Lieky 

prvej voľby, IFN-β a glatiramer acetát, znižujú počet relapsov a spomaľujú progres fyzického 

handicapu. Na túto liečbu odpovedá časť pacientov, ale efekt terapie u väčšiny z nich nie je 

trvalý (rádovo ale trvá roky).   Tým pacientom, u ktorých už (alebo od začiatku) lieky prvej 

voľby nevyvolávajú zlepšenie, sú ponúkané lieky druhej voľby, monoklonálna protilátka 

natalizumab, cytostatikum mitoxantron a prvý orálny liek fingolimod. Bohužiaľ, nie všetci 

pacienti pociťujú zlepšenie pri užívaní týchto liekov. 

V tejto práci sú zhrnuté informácie o registrovaných liekoch na liečbu RS. Veľký dôraz 

je kladený na mechanizmus účinku, najmä na vysvetlenie imunomodulačného efektu 

jednotlivých liečiv. V posledných dvoch kapitolách sa nachádza stručný prehľad 
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monoklonálnych protilátok a orálnych liekov, ktoré v tomto čase podstupujú klinické skúšky 

a predstavujú nádejnú efektívnu liečbu pre RS pacientov. 

 

5. Interferón β 

5.1. Farmakologická skupina 

Interferón β (IFN-β) patrí medzi imunostimulanty, interferóny. Táto látka má 

imunomodulačné, antivírusové a antiproliferatívne účinky. Používajú sa tri rôzne produkty: 

IFN- β1b (schválený FDA v roku 1993 a EMA v roku 1997, ATC kód L03AB08), IFN-β1a 

(FDA 2002, EMA 1993) podávané subkutánne a IFN-β1a (FDA 1996, EMA 1997) podávaný 

intramuskulárne, ATC kód L03AB07. IFN-β bol schválený ako liek prvej voľby                   

na liečbu pacientov s relaps-remitentnou formou RS. 

5.2. Chemicko-fyzikálne vlastnosti 

Interferón je látka prirodzene produkovaná eukaryotickými bunkami. Pozostáva        zo 

165 aminokyselín a v ľudskom organizme má imunomodulačné účinky. Molekulárna 

hmotnosť 18,5 kDa. IFN-β1b používaný pri liečbe roztúsenej sklerózy je produkovaný 

baktériou E.coli, serín v pozícii 17 je vymenený za cysteín a molekula postráda glykosylové 

postranné reťazce. IFN-β1a je produkovaný bunkami ovárií čínskeho škrečka a má rovnakú 

sekvenciu aminokyselín ako endogénny IFN-β. 

5.3. Mechanizmus účinku  

IFN-β patrí do skupiny interferónov typu I spolu s IFN-α (do skupiny II patrí IFN-γ). 

IFN-β hrá v ľudskom organizme dôležitú rolu pri imunitnej odpovedi na vírusové ochorenia. 

Bunky organizmu, a najmä plazmacytoidné dendritické bunky, produkujú IFN-β po styku 

s vírusom. IFN-β sa viaže na transmembránové receptory ostatných buniek a spúšťa 

signalizačnú kaskádu, ktorej výsledkom je navodenie antivírusového stavu v dosiaľ 

neinfikovaných bunkách. V infikovaných bunkách IFN-β stimuluje produkciu enzýmov 

potlačujúcich replikáciu vírusov. 

 Výsledky klinických štúdií potvrdzujú, že IFN-β u pacientov s RRMS spomaľuje 

progres fyzického handicapu, znižuje riziko vzniku klinických exacerbácií a zlepšuje 

zobrazenia MRI, teda aktivitu ochorenia v CNS. (Lancet, 1999) IFN-β však nespomaľuje 

progres fyzického handicapu u pacientov s SPMS. U týchto pacientov bol tiež pozorovaný 

znížený výskyt exacerbácií. (La Mantia L. et al., 2012) 

V demyelinizačných léziách v CNS u RS pacientov je zvýšené množstvo Th1 buniek a 

nimi produkovaného IFN-γ, makrofágov a ďalších proinflamačných cytokínov. (Balashov 
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K.E. et al., 1999) Prozápalové cytokíny slúžia ako chemoatraktanty pre ďalšie imunitné 

bunky, ktoré infiltrujú do CNS a spôsobujú tam nežiaduce zápalové reakcie vedúce až 

k axonálnym stratám.  

Jedným zo spôsobov ako zabrániť infiltrácii imunitných buniek do CNS je zníženie 

expresie receptorov pre tieto chemoatraktanty na povrchu imunitných buniek. V aktívnych 

demyelinizačných léziách RS pacientov bola nameraná zvýšená hladina chemokínu RANTES 

(CCL5). (Sørensen T.L. et al., 1999) IFN-β znížil expresiu MIP-1α (CCL-3), RANTES 

a taktiež jeho receptoru (CCR5). (Zang Y.C. et al., 2001)  

Ďalší spôsob, ktorým IFN-β pomáha regulovať množstvo imunitných buniek v CNS je 

ovplyvnenie adhezívnych molekúl, ktoré umožňujú interakciu medzi imunitnými bunkami 

a cievnym endotelom. Kľúčové adhezívne molekuly, ktoré umožňujú ireverzibilné naviazanie 

imunitných buniek na cievnu stenu sú povrchové glykoproteíny endotelových buniek    

VCAM-1, ICAM-1 a ich ligandy, leukocytárne integríny VLA-4 a LFA-1. Expresia VLA-4 

na povrchu leukocytov je potlačená počas liečby IFN-β. In vitro pokusy naznačujú, že 

expresia týchto adhezívnych molekúl môže byť potlačená zvýšeným množstvom solubilnej 

formy sVCAM-1.(Calabresi P.A. et al., 1997) IFN-β tiež zvyšuje hladinu solubilnej formy 

sICAM-1. (Trojano M. et al., 1999) A potlačená je i expresia LFA-1. (Muraro P.A. et al., 

2004)  IFN-β teda ovplyvňuje všetky adhezívne molekuly, ktoré majú kľúčovú úlohu pri 

prechode leukocytov z krvného riečiska do CNS. 

IFN-β bráni infiltrácii leukocytov do CNS aj znížením aktivity matrix 

metalloproteinázy-9 (MMP-9). MMP-9 je enzým zodpovedný za štiepenie fibronektínu. 

Znížením aktivity MMP-9 nie sú T-lymfoycyty schopné preniknúť cez hematoencefalickú 

bariéru do CNS. (Stüve O. et al., 1996) 

Imunomodulačné účinky IFN-β sú charakteristické presmerovaním z Th1 na            

Th2-riadenú imunitnú odpoveď. Deje sa tak prostredníctvom regulácie produkcie rôznych 

cytokínov. IFN-β tlmí produkciu IL-12,-18 a -23 v makrofágoch. Takto utlmené bunky nie sú 

schopné dať dostatočne silný signál Th bunkám, aby sa diferencovali na Th1-lymfocyty. Tie 

sa diferencujú na Th2-lymfocyty a produkujú IL-4 a IL-10, teda antiinflamačné cytokíny. 

(Nagai T. et al., 2003) Znížený počet Th1 buniek je dôvodom poklesu IFN-γ. Je zaujímavé, že 

u pacientov liečených IFN-β1b bola nameraná omnoho nižšia hladina IFN- γ ako u pacientov 

liečených IFN-β1a. Naopak, u pacientov liečených IFN-β1a, boli namerané vyššie hodnoty 

IL-4 a IL-10 v porovnaní s hodnotami pacientov liečených IFN-β1b. Tieto dva typy 

interferónov nemajú na produkciu cytokínov rovnaké účinky. IFN-β1b výrazne znižuje 

produkciu prozápalových cytokínov a IFN-β1a spôsobuje výrazné presmerovanie na Th2-
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lymfocytmi riadenú odpoveď a teda zvyšuje produkciu protizápalových cytokínov. (Sega S. et 

al., 2004)  

Imunomodulačné účinky IFN-β spočívajú aj v znížení expresie pomocných receptorov 

CD86 a CD40L na povrchu monocytov. (Filion L.G. et al., 2003) Takisto IFN-β znižuje 

expresiu MHCgpII, ktorá je v CNS indukovaná prozápalovým IFN-γ. (Huynh H.K. et al., 

1995) IFN-β teda znemožňuje správnu prezentáciu antigénu a rozpoznanie APC buniek        

T-lymfocytmi.  

Aktivácia a proliferácia T-lymfocytov je značne potlačená interferónom-β. Dochádza 

k poklesu expresie receptoru pre IL-2 (IL-2R), interleukínu, ktorý je dôležitým rastovým 

faktorom T-lymfocytov. (Noronha A. et al., 1993) 

IFN-β znižuje expresiu antiapoptotického proteínu FLIP v aktivovaných T-lymfocytoch 

a tým sa zvyšuje množstvo aktivovaných T-lymfocytov, v ktorých je vyvolaná programovaná 

bunková smrť. (Sharief M.K. et al., 2001) 

 V demyelinizačných procesoch sa uplatňujú najmä makrofágy. NADPH-oxidáza 

katalyzuje reakcie, pri ktorých vznikajú voľné kyslíkové radikály. Tie spôsobujú degradáciu 

myelínu in vitro. Inhibícia NADPH-oxidázy zastavuje demyelinizáciu. (van der Goes A. et al., 

1998) U RS pacientov liečených IFN-β klesá produkcia kyslíkových radikálov v porovnaní 

s neliečenými pacientmi. (Lucas M., et al., 2003) V patologických procesoch RS sa tiež 

uplatňuje ďalší produkt makrofágov a astrocytov, oxid dusnatý (NO). Hladina NO je u RS 

pacientov zvýšená oproti normálnej hodnote. (Ibragic S. et al., 2012) NO je syntetizovaný NO 

syntázou. IFN-β inhibuje interferónom-γ indukovanú produkciu TNF-α, IL-6 a iNOS 

(induktívna NO syntáza) astrocytmi. (Hua L.L. et al., 2002) Tým IFN-β priamo v CNS 

pomáha potlačiť demyelinizáciu. 

Okrem imunomodulačných účinkov má IFN-β priaznivý vplyv na vývoj nervových 

buniek. Interferón-β stimuluje produkciu nervového rastového faktoru (NGF) astrocytmi. 

(Boutros T. et al., 1997) Navyše sám IFN-β pôsobí ako nervový rastový faktor, stimuluje rast 

a prežitie nervových buniek. (Plioplys a Massimini, 1995) 

5.4. Zhrnutie  

Interferón-β bol prvý registrovaný liek so schopnosťou ovplyvniť priebeh roztrúsenej 

sklerózy (tzv. „disease modifying drugs“, DMD). IFN-β spomaľuje progres ochorenia, 

zlepšuje stav demyelinizačných lézií v CNS a znižuje počet klinických exacerbácií. Je 

najúčinnejší u pacientov so skorou relaps-remitentnou roztrúsenou sklerózou. Jeho pôsobenie 

na imunitný systém nie je úplne objasnené, práce publikované na túto tému se zameriavajú na 

štúdium jednotlivých molekúl, a proto účinky IFN-β nemôžme jasne definovať.  Počas liečby 
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interferónom-β dochádza k zmene typu imunitnej odpovede z Th1 na Th2-riadenú. Mení sa 

teda i pomer pro- a antiinflamačných cytokínov. Zníženie produkcie určitých 

chemoatraktantov a potlačenie expresie ich receptorov spôsobuje zníženie celkového počtu 

imunitných buniek v CNS. Znižuje sa hladina kyslíkových radikálov a NO, ktoré sa účastnia 

demyelinizácie a astrocyty sú stimulované k produkcii nervového rastového faktoru.  

6. Glatiramer acetát 

6.1. Farmakologická skupina 

Glatiramer acetát (GA) je imunomodulačný liek, schválený FDA v roku 1996 a EMEA 

v roku 2002 ako liek prvej voľby pre liečbu pacientov s relaps-remitentnou formou 

roztrúsenej sklerózy. ATC kód L03AX13. 

6.2. Chemické a fyzikálne vlastnosti 

Glatiramer acetát (alebo Copolymer-1) bol prvýkrát syntetizovaný v snahe vyrobiť 

molekulu čo najpodobnejšiu myelínovému bázickému proteínu (MBP). Hlavným cieľom bola  

indukcia zvieracieho modelu roztrúsenej sklerózy, experimentálnej autoimunitnej 

encefalomyelitídy (EAE). Namiesto indukcie mal však tento kopolymer na EAE supresívne 

účinky.  

GA je kopolymer náhodne usporiadaných zvyškov aminokyselín. Obsahuje L-alanín,  

L-lyzín, L-glutamovú kyselinu a L-tyrozín v molárnom pomere 6,0:4,7:1,9:1,0. (Arnon R., 

1996) 

Priemerná molekulová hmotnosť GA sa pohybuje v rozmedzí od 4,7 do 11,0 kDa. 

Priemerná dĺžka molekuly je 45 až 100 aminokyselín. 

6.3. Mechanizmus účinku  

Simpson D. et al. uvádzajú v súhrne výsledkov troch klinických štúdií, že GA znižuje 

riziko vzniku relapsov o 30%, výrazne zvyšuje pomer pacientov bez relapsov a redukuje 

vznik nových demyelinizačných lézií v CNS. (Simpson D. et al., 2003) 

In vitro štúdie ukázali, že GA je schopný inhibovať MBP-špecifické T-lymfocyty. 

Aharoni R. et al. dokázali, že GA funguje ako antagonistický peptid na TCR receptory. Jeho 

účinok je veľmi špecifický. Pôsobí iba na T-lymfocyty špecifické na epitop 82-100 MBP. 

(Aharoni R. et al., 1999) 

GA inhibuje sekréciu interleukínu-2 (IL-2) a proliferáciu MBP-špecifických              

T-lymfocytov. MBP-špecifické klony T-lymfocytov boli utlmené po pridaní GA a naopak, 

GA-špecifické T-lymfocyty boli utlmené po pridaní MBP. Tieto reakcie boli pozorované iba 

v prítomnosti APC buniek. Z toho vyplýva, že GA kompetuje s  MBP o väzbové miesto na 
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MHC glykoproteínoch II.triedy na povrchu antigén prezentujúcich buniek (APC). Vytvorené 

komplexy na povrchu APC (GA/MHCgpII a MBP/MHCgpII) opäť kompetujú o väzbové 

miesto na TCR. (Tautelbaum D. et al., 1992)  

GA-indukované supresorové T-lymfocyty sekretujú protizápalové cytokíny. Vytvárajú 

tak prostredie ideálne pre diferenciáciu pomocných Th2-lymfocytov a tak stimulujú ďalšiu 

sekréciu protizápalových cytokínov. Takto dochádza k zníženiu syntézy prozápalových 

cytokínov a diferenciácie Th1 regulačných lymfocytov. Presmerovanie („shift“) imunitnej 

odpovede od Th1 k Th2-lymfocytmi riadenej odpovedi je pravdepodobne kľúčovým 

mechanizmom imunosupresívnych účinkov GA. (Aharoni R. et al., 1997) 

GA pôsobí priamo v centrálnom nervovom systéme. GA-indukované supresorové Th2-

lymfocyty sú schopné preniknúť cez hematoencefalickú bariéru, kde tlmia zápalové reakcie 

charakteristické pre RS alebo EAE. Th2-bunky sa akumulujú v CNS a sekretujú protizápalové 

cytokíny (IL-4, IL5, IL-6, IL-10, TGF-β). Dochádza k zníženiu počtu          Th1-lymfocytov a 

poklesu hladiny prozápalových cytokínov IFN-γ, TNF-α a   IL-2.   (Aharoni R. et al., 2000) 

GA ,resp. GA-indukované T-lymfocyty, majú navyše neuroprotektívne účinky. GA-

špecifické T-lymfocyty (Th1 i Th2) sú schopné produkovať BDNF (brain-derived 

neurotrophic factor). Tento neurotrofín hraje významnú úlohu v raste nervových buniek, 

vývoji synapsií i samotnom prežití nervových buniek. BDNF pôsobí na nervové bunky 

prostredníctvom receptoru gp145TrkB, ktorý sa nachádza na povrchu astrocytov a neurónov. 

Receptory gp145TrkB sa nachádzajú v demyelinizačných léziách RS pacientov. (Stadelmann 

C. et al., 2002) PCR, FACS a ELISA analýzy Ziemssena T. et al. ukazujú, že GA-špecifické 

T-lymfocyty produkujú BDNF vo vačšom množstve po stimulácii APC bunkami a glatiramer 

acetátom. Vieme, že tieto bunky sú schopné preniknúť cez hematoencefalickú bariéru. 

Ziemssen T. et al. navrhujú, že neuroprotekčné účinky GA súvisia s produkciou BDNF. 

(Ziemssen T. et al., 2005) 

6.4. Zhrnutie  

Glatiramer acetát je kopolymer s podobným aminokyselinovým zastúpením ako MBP. 

MBP je autoantigen, proti ktorému sa tvorí zápalová reakcia v CNS u RS pacientov. GA má 

na T-lymfocyty supresorové účinky. GA-indukované T-lymfocyty navodzujú cytokínové 

prostredie priaznivé pre diferenciáciu Th2-regulačných lymfocytov a vďaka zvýšenej sekrécii 

protizápalových cytokínov a schopnosti preniknúť cez hematoencefalcikú bariéru tlmia zápal 

priamo v CNS. Subkutánne podávaný GA výrazne znižuje vznik relapsov a demyelinizačných 

lézií a spomaľuje progresiu ochorenia. 
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Obr.1 (Ziemssen T. et al., 2005) 

7. Mitoxantron  

7.1. Farmakologická skupina 

Mitoxantron (MTX) je antracénový derivát. ATC kód L01DB07. Patrí medzi fázovo 

nešpecifické cytostatiká. Bol schválený FDA v roku 2000 ako liek druhej voľby pre liečbu 

veľmi aktívnej, rýchlo sa rozvíjajúcej roztrúsenej sklerózy. 

7.2. Chemické a fyzikálne vlastnosti 

MTX (podľa IUPAC názvoslovia 1,4-dihydroxy-5,8-bis({2-[(2-hydroxyethyl) amino] 

ethyl}amino)-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione ) reaguje s molekulou DNA (i RNA) tak, že 

sa vmedzeruje medzi páry zásad. MTX sa prednostne interkaluje do úsekov DNA bohatých  

na GC páry. Postranné reťazce molekuly s amino skupinami sa viažu na záporne nabité 

fosfátové skupiny DNA, zväčša v malých žliabkoch. (Lown J.V. et al., 1985) MTX navyše 

vykazuje veľmi vysokú afinitu k histónom, prednostne sa teda viaže na DNA asociovanú 

s histónmi. (Hajihassan a Rabbani-Chadegani, 2009) 

MTX v molekule nukleovej kyseliny spôsobuje zlomy, inhibuje syntézu DNA a RNA 

a inhibuje topoizomerázu II. (Nishio a Uyeki, 1983; Capranico G. et al., 1993) Znemožňuje 

naviazanie transkripčných faktorov na DNA, tým inhibuje transkripciu DNA. (Chiang S.Y. et 

al., 1998) 
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Obr.1 Mitoxantron (Zheng S. et al., 2009) 

7.3. Mechanizmus účinku  

Mitoxantron je cytostatikum, ktoré zastavuje progresiu ochorenia u pacientov               

so zhoršujúcou sa relaps-remitentnou formou RS a so sekundárnou progresívnou formou RS. 

V klinickej štúdii z roku 2002 MTX znížil u týchto pacientov počet relapsov a u žiadneho 

pacienta sa nevyskytli nežiaduce účinky. (Hartung H.P. et al., 2002) Mechanizmus 

imunomodulačných účinkov MTX je však dosiaľ nejasný. 

MTX má silný imunosupresívny účinok najmä na humorálnu zložku imunitného 

systému. Silne potlačuje aktivitu B-lymfocytov a podľa cytometrickej analýzy redukuje ich 

počet v cirkulácii. (I. Fidler J.M.  et al., 1986) Toto cytostatikum inhibuje aktivitu 

makrofágov a tým tlmí pomocné Th1-lymfocyty. (II. Fidler J.M. et al., 1986) 

Navyše zastavuje makrofágmi sprostredkovanú degradáciu myelínu. (Watson C.M. et al., 

1991) 

Nedávna štúdia ukazuje, že MTX v krvi pacientov zvyšuje počet cirkulujúcich 

neutrofilov, CD8+low T-lymfocytov a NK buniek. U neliečených RS pacientov je redukovaná 

hladina CD8+low T-lymfocytov a CD8+low NK buniek. Liečba MTX vracia hladinu týchto 

buniek na normálnu úroveň. Chanvillard et al. navrhujú, že tento regulačný mechanizmus 

môže vo vysokej miere prispievať k efektivite liečby MTX. Okrem zvýšenia počtu týchto 

subtypov buniek, MTX stimuluje NK bunky k maturácii. (Chanvilard C. et al., 2012) 

Nedávna štúdia Burnsa et al. ukazuje, že MTX má supresívne účinky na produkciu 

prozápalových cytokínov aktivovanými astrocytmi. Potlačuje produkciu NO, TNF-α a IL-1β. 
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Navyše inhibuje produkciu MCP-1, ktorý pôsobí ako chemoatraktant pre monocyty. Tiež 

znižuje produkciu IL-12, ktorý stimuluje diferenciáciu Th1 buniek. Takisto potlačuje 

produkciu IL-23, ktorý stimuluje diferenciáciu Th17 buniek. Okrem toho MTX inhibuje 

expresiu CRP (C-reaktívneho proteínu). Pravdepodobný mechanizmus týchto 

imunomodulačných účinkov je oslabenie schopnosti transkripčného faktoru NF-κB viazať sa 

na DNA. (Burns S.A. et al., 2012) 

MTX vykazuje vysoké riziko vzniku nežiaducich účinkov. S liečbou spojená akútna 

myeloidná leukémia sa vyskytuje u 1:333 liečených pacientov. 80% týchto pacientov bolo 

vystavených dávke prevyšujúcej 60 mg/m2. (Ellis a Boggild, 2009) MTX je kardiotoxický. 

Kardiotoxicita, riziko vzniku kongestívneho srdcového zlyhania a redukcia ejekčnej frakcie 

ľavej komory stúpa s kumulatívnou dávkou (neprekročiteľná kumulatívna dávka 140 mg/m2). 

(Kingwell E. et al., 2010; Paul F. et al., 2007) 

7.4. Zhrnutie  

Mitoxantron je imunosupresívny liek s neobjasneným mechanizmom účinku. Je 

efektívny najmä pri liečbe pacientov so sekundárnou progresívnou formou roztrúsenej 

sklerózy. Podáva sa každé tri mesiace a u pacientov výrazne znižuje počet relapsov 

a progresiu ochorenia. So zvyšujúcou sa kumulatívnou dávkou mitoxantronu však stúpa riziko 

závažných nežiaducich účinkov. Preto je doba užívania mitoxantronu obmedzená. 

8. Natalizumab 

8.1. Farmakologická skupina 

Natalizumab patrí medzi selektívne imunosupresívne látky. Jeho ATC kód je L04AA23. 

Táto humanizovaná monoklonálna protilátka bola schválená FDA v roku 2004 a EMA v roku 

2006 ako liek druhej voľby na liečbu relaps-remitentnej roztrúsenej sklerózy. V roku 2005 

bolo jej používanie pozastavené kvôli výskytu progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie 

(PML). 

8.2. Chemické a fyzikálne vlastnosti 

Natalizumab je humanizovaná monoklonálna protilátka typu IgG4κ. IgG4κ protilátky sa 

vyskytujú vo forme monomerov tvorených dvoma ťažkými a dvoma ľahkými reťazcami typu 

kappa.  Sú produkované bunkami myšieho myelomu. Myšie protilátky však v ľudskom 

organizme vyvolávajú imunitnú reakciu a tvorbu protilátok, tzv. HAMA (human anti-mouse 

antibodies). Preto sú všetky časti monoklonálnych protilátok, okrem väzbového miesta pre 

antigén (CDR – complementarity determining regions), nahradené odpovedajúcimi časťami 

ľudských protilátok.  (Mountain A. et al., 1992) Molekulárna hmotnosť je 149 kDa. 
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8.3. Mechanizmus účinku  

Pri prechode leukocytov do tkanív, sa uplatňujú interakcie medzi povrchovými 

receptormi lymfocytov a endotelových buniek. Imunitné bunky cirkulujúce v krvnom obehu 

majú na svojom povrchu α4β1-integríny (VLA-4), ktoré interagujú s VCAM-1 endotelových 

buniek, ktoré tieto adhezívne molekuly exprimujú vo zvýšenom počte vo vhodnom 

cytokínovom prostredí, napríklad v aktívnych léziách RS pacientov. (Allavena R. et al., 2010) 

Prítomnosť týchto povrchových molekúl dovoľuje autoreaktívnym imunitným bunkám 

prechod do CNS, kde vyvolávajú patologické autoimunitné reakcie vedúce k demyelinizácii 

a axonálnym poškodeniam. Navyše sa VLA-4 viaže na fibronektín, je teda dôležitý pri 

prechode leukocytov cievnou stenou. α4 integrín tvorí heterodimer taktiež s β7 podjednotkou. 

α4β7 integrín interaguje s receptorom MAdCAM-1, ktorý sa vyskytuje na slizničnom 

endotele tráviaceho traktu. Jeho inhibícia pomáha zmierniť zápal vznikajúci v tráviacom 

trakte pri Crohnovej chorobe. (Elices MJ. et al., 1990) 

Inhibícia leukocytárnych integrínov je jedným zo spôsobov, ako zabrániť 

autoreaktívnym imunitným bunkám migrovať cez hematoencefalickú bariéru a spôsobiť 

v CNS zápal. Natalizumab je monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na α4 podjednotku α4β1 

a α4β7 integrínov. Po naviazaní natalizumabu sú integríny týchto subtypov neschopné 

interakcií so svojím ligandom, endotelovým receptorom VCAM-1 a MAdCAM-1. Leukocyt 

je zadržiavaný v krvnom obehu, nie je schopný adhézie na cievnu stenu. Natalizumab tiež 

blokuje väzbové miesto pre fibronektín a tým je leukocytom znemožnená migrácia cez cievnu 

stenu. Progresia fyzického handicapu je počas liečby natalizumabom značne spomalená.  

(Yednock T. et al., 2003; Yednock T. et al., 1992) 

Výsledky prietokového cytometru ukázali, že natalizumab ovplyvňuje množstvo 

cirkulujúcich leukocytov v krvi pacientov (zvýšenie počtu NK buniek a CD19+                    

B-lymfocytov, CD34+ hematopoetických kmeňových buniek, CD3-CD56+ NK buniek, 

CD20+ B-lymfocytov, myeloidných dendritických buniek, zníženie počtu cirkulujúcich 

CD14+ monocytov) a výrazne znižuje expresiu α4β1 integrínu na povrchu všetkých CD49d+ 

(α4 integrín) a CD29+ (β1 integrín) buniek. (Harrer A. et al., 2012; Skarica M. et al., 2011; 

de Andrés et al., 2012) 

Zásadným problémom pri užívaní natalizumabu je riziko vzniku PML. Vyskytuje sa u 1 

z 1000 pacientov. Riziko je vyššie u pacientov, ktorí majú v krvi protilátky proti JC vírusu 

a podstúpili dlhotrvajúcu imunosupresívnu liečbu, alebo užívali natalizumab v kombinácii 

s interferónom-β (IFN-β). Pri ovplyvnení imunitného systému pacienta počas liečby 

natalizumabom sa latentný JC vírus reaktivuje. Patologické mechanizmy nie sú objasnené. 
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Predpokladá sa, že natalizumab spôsobí vyplavenie CD34+ kmeňových buniek z kostnej 

drene, v ktorých sa nachádza rezervoár JC vírusu. JC vírus migruje do CNS, kde vyvoláva 

reakcie vedúce k morfologickým zmenám astrocytov a oligodendrocytov a axonálnej strate 

s fatálnymi dôsledkami. (Berger JR. et al., 2010) 

 

Obr.1 (Carson K.R. et al., 2009) 

U 6% liečených pacientov sa tvoria protilátky proti natalizumabu. Tvorba protilátok je 

spojená so znížením efektivity liečby natalizumabom a vyšším rizikom hypersenzitívnej 

reakcie bezprostredne po infúzii. (Calabresi P.A. et al., 2007) 

8.4. Zhrnutie  

Natalizumab je prvý registrovaný antagonista α4 integrínov používaný na liečbu relaps–

remitentnej roztrúsenej sklerózy. Je podávaný intravenózne, každé 4 týždne. Natalizumab 

u pacientov výrazne spomaľuje progresiu ochorenia, znižuje výskyt relapsov a vznik nových 

lézií. (Polman C.H. et al., 2006) Liečba v kombinácii s IFN-β, alebo po imunosupresívnej 

liečbe však predstavuje zvýšené riziko fatálnych nežiaducich účinkov. 

9. Fingolimod 

9.1. Farmakologická skupina 

Fingolimod patrí medzi selektívne imunosupresíva, ATC kód L04AA27. FDA (Food 

and Drug Administration, USA) schválila fingolimod v roku 2010 ako prvý orálny liek prvej 
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voľby pre liečbu relaps-remitentnej roztrúsenej sklerózy. EMA schválila fingolimod v roku 

2011 ako liek druhej voľby, v prípade neúčinnosti liečby interferónom-β, alebo pri rýchlo 

progredujúcom ochorení. 

Prvý krát bol fingolimod syntetizovaný v roku 1992 myriocínu (thermozymocidin) 

izolovaného z entomopatogénnej huby Isaria sinclairii. Zjednodušením štruktúry tejto 

molekuly bola syntetizovaná látka s väčším imunosupresívnym potenciálom a nižšou 

toxicitou. (Adachi K. et al., 1995) 

9.2. Chemické a fyzikálne vlastnosti 

Fingolimod (podľa IUPAC názvoslovia: 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-1,3-

propanediol hydrochloride) je štruktúrne analogická molekula prirodzene sa vyskytujúceho 

sfingozínu.  

Sfingozín (molekulová hmotnosť 299,49 kDa) je in vivo fosforylovaný sfingozín-

kinázami na sfingozín-1-fosfát (S1P) (molekulová hmotnosť 379,47 kDa). Fingolimod 

(molekulová hmotnosť 307.47 kDa) je fosforylovaný sfingozín-kinázou-2 na fingolimod-

fosfát (molekulová hmotnosť 387,47 kDa). (Obr.1) 

 

 

Obrázok 1 (Chun J. et al., 2010) 

S1P je signalizačná molekula, ktorá sa viaže na s G-proteínmi spriahnuté receptory - 

S1P receptory. Dnes poznáme 5 subtypov - S1P(1-5). Fingolimod-fosfát sa viaže s vysokou 

afinitou (0,3-3,1 nM) na S1P1 a S1P(3-5). (Chun J. et al., 2010) 

Pre imunosupresívny účinok fingolimodu je kľúčová prítomnosť prochirálneho atómu 

uhlíku, ktorý nesie dve hydroxymetylové skupiny. Analogická molekula bez jednej 

hydroxymethylovej skupiny (2-amino- 4-(4-octylphenyl)butanol) preukázal v zmiešanej 

lymfocytovej reakcii (MLR) podobnú aktivitu ako fingolimod, ale jeho imunosupresívna 

aktivita in vivo bola výrazne slabšia. (Kiuchi M. et al., 1998) 
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9.3. Mechanizmus účinku  

Pre správny chod antigénne špecifickej imunitnej odpovede,  je nevyhnutná cirkulácia 

lymfocytov medzi lymfatickými tkanivami a krvou. V lymfatických uzlinách dochádza        

ku kontaktu lymfocytov s APC bunkami. Lymfocyty sa po styku s antigénom aktivujú, 

proliferujú, diferencujú a ako efektorové lymfocyty opúšťajú eferentnými lymfatickými 

cievami lymfatické uzliny. 

V roku 2004 bolo dokázané (Matloubian et al., 2004), že opustenie týmusu 

a sekundárnych lymfatických orgánov lymfocytmi je závislé na expresii S1P1 receptoru na 

povrchu cirkulujúcich T-lymfocytov. V krvnom obehu S1P1 deficientných zvierat bola 

pozorovaná úplná absencia T-lymfocytov a znížené množstvo B-lymfocytov, akumulácia 

jednoducho pozitívnych (CD8+ alebo CD4+) T-lymfocytov v týmuse. Rovnaké výsledky boli 

pozorované u zvierat liečených fingolimodom. Analýza pomocou PCR ukázala, že 

jednoducho pozitívne T-lymfocyty exprimujú na svojom povrchu väčší počet S1P1 a CCR7 

receptorov v porovnaní s dvojito pozitívnymi (CD4+CD8+) T-lymfocytmi. Po imunizácii 

organizmu antigénne špecifické T-lymfocyty migrujú do lymfatických uzlín, kde sa stretávajú 

s antigénom. Na povrchu týchto lymfocytov sa zníži expresia S1P1 receptoru, bunky nie sú 

schopné chemotaktickej odpovede na S1P a sú zadržané v lymfatických uzlinách. Opätovné 

zvýšenie expresie S1P1 receptoru umožňuje aktivovaným T-lymfocytom vrátiť sa  

do cirkulácie. Po podaní fingolimodu sa po 14-tich hodinách v krvnom obehu a v lymfe 

zvierat výrazne znížil počet T-lymfocytov. Izolované T-lymfocyty mali nízku expresiu S1P1 

receptoru a podobne ako u S1P1 decificientných zvierat neboli schopné chemotaktickej 

odpovede na S1P. 

Po naviazaní S1P na S1P1 receptory, sú tieto receptory endocytované a recyklované 

späť na bunečnú membránu. T-lymfocyty sú schopné vrátiť sa do cirkulácie a vykonať 

príslušnú imunitnú reakcu.  Fingolimod pôsobí ako funkčný antagonista S1P. Fingolimod 

naviazaný na S1P1 receptory spôsobí ich endocytózu, označenie ubiquitínom a následnú 

degradáciu receptorov.  T-lymfocyty nemôžu migrovať k cieľovému tkanivu a spôsobiť 

nežiaducu  zápalovú reakciu v CNS. (Oo ML. et al., 2007) 

T-lymfocyty, ktoré prechádzajú lymfatickými uzlinami exprimujú na svojom povrchu 

cytokínový receptor CCR7. Tento homingový receptor má úlohu pri prechode lymfocytov 

venulami s vysokým endotelom a pri usídľovaní lymfocytov v sekundárnych lymfatických 

orgánoch. 
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Obrázok 2 (Brinkmann V., 2009) 

Hlavný mechanizmus imunosupresívneho účinku fingolimodu spočíva v zachytávaní  

CCR7+ T-lymfocytov  v lymfatických uzlinách. CCR7+ T-lymfocyty hrajú hlavnú rolu 

v patologických autoimunitných reakciách pri RS. Ukázalo sa, že fingolimod selektívne 

účinkuje na CCR7+ T-lymfocyty a znižuje ich počet v krvi liečených pacientov. Naopak, 

CCR7- efektorové pamäťové bunky nie sú fingolimodom zachytávané v uzlinách a môžu 

vykonávať potrebné imunitné reakcie.(Mehling M. et al., 2008) 

U RS pacientov je v aktívnych léziách zvýšený počet Th17 buniek. Sú to autoagresívne 

CCR7+ T-lymfocyty patriace do podskupiny TCM. Tieto bunky, schopné preniknúť cez 

hematoencefalickú bariéru, produkujú prozápalové cytokiny (IL-17), tým umocňujú zápalovú 

reakciu v CNS a produkciou granzýmu B priamo poškodzujú nervové bunky. (Kebir H. et al., 

2007) 

U pacientov liečených fingolimodom sa počet Th17 buniek v krvi znížil a takisto sa 

znížila hladina IL-17, v porovnaní s hodnotami u neliečených pacientov.  

(Mehling M. et al., 2010) 

Zadržanie lymfocytov v uzlinách je reverzibilné. V krvi zdravých dobrovoľníkov, 

ktorým bol podávaný fingolimod po dobu siedmich dní (1,25 mg/deň), sa hladina lymfocytov 

začala obnovovať po dvoch až troch dňoch od poslednej dávky. Po štyroch týždňoch dosiahla         

74 % základnej hodnoty (1400 buniek/mm3). Podobné hodnoty boli pozorované u RS 

pacientov. (Schmouder R. et al., 2006) 
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Sfingozínové receptory zohrávajú kľúčovú úlohu v imunitnom systéme. Exprimujú sa 

však aj na povrchu buniek v CNS, kde ovplyvňujú funkciu nervových buniek a ich migráciu.              

Po poranení miechy sa hladina S1P v cerebrospinálnom moku značne zvýši a pre nervové 

bunky pôsobí ako chemoatraktant. Do poraneného miesta migruje veľký počet astrocytov, 

mikroglií a nervových kmeňových/progenitorových buniek. (Kimura A. et al., 2007) 

Aktivácia astrocytov vedie k astroglióze, ktorá bráni remyelinizácii a je u RS pacientov 

nežiadúca. Bez remyelinizácie dochádza k sekundárnemu poškodeniu nervových vlákien 

a k apoptóze neurónov a teda k trvalému poškodeniu CNS. 

Počas nedávnej štúdie (Jackson S.J. et al., 2011) zameranej na účinky fingolimodu na 

CNS, sa skúmal efekt fingolimodu na demyelinizované bunečné kultúry. Zistilo sa, že 

fingolimod zvyšuje množstvo MBP v demyelinizovaných kultúrach, negatívne reguluje 

zápalové reakcie mikroglií, znižuje hladinu NO, TNF-α, IL-1b a redukuje produkciu kaspázy-

3 a tým chráni bunky pred apoptózou. 

In vivo sa však obrana buniek pred apoptózou nepotrvrdila. Použitím zvieracieho 

modelu autoimunitnej optickej neuritídy bolo vyvrátené tvrdenie, že fingolimod zasahuje do 

signalizačnej dráhy vedúcej k apoptóze. (Rau  C.R. et al., 2011) 

9.4. Zhrnutie  

Fingolimod je prvý registrovaný orálne podávaný liek druhej voľby pri rýchlo 

progredujúcej RS. Fosforylovaná forma fingolimodu zabraňuje normálnej cirkulácii 

autoagresívnych lymfocytov. Spôsobuje ich zachytávanie v lymfatických uzlinách a takto im 

bráni preniknúť cez hematoencefalickú bariéru a spôsobiť v CNS zápal. Užívanie fingolimodu 

výrazne spomaľuje progresiu ochorenia a znižuje riziko vzniku neurodegeneračných 

poškodení s trvalými následkami. Je možné, že fingolimod priaznivo ovplyvňuje aj funkciu 

buniek CNS.  

10. Kortikoidy  

10.1. Farmakologická skupina 

Kortikoidy sú synteticky vyrobené látky s podobnou štruktúrou ako endogénne 

kortikosteroidy, hormóny produkované bunkami kôry nadobličiek. Pre svoje imunosupresívne 

vlastnosti majú v medicíne široké využitie. Užívajú sa pri liečbe adrenokortikálnych 

insuficiencií, reumatických ochoreniach, kožných ochoreniach, alergiách, autoimunitných 

ochoreniach atd. Pri liečbe roztrúsenej sklerózy sa používa najmä methylprednisolon (ATC 

kód: H02AB04) a prednison (ATC kód : H02AB07). 
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10.2. Chemicko-fyzikálne vlastnosti 

Methylprednisolon (MP), podľa IUPAC názvoslovia (1S,2R,8S,10S,11S,14R,15S,17S)-

14,17-dihydroxy-14-(2-hydroxyacetyl)-2,8,15-trimethyltetracyclo[8.7.0.02,7.011,15]heptadeca-

3,6-dien-5-one má molekulovú hmotnosť 374,5 kDa. Prednison (IUPAC : 17,21-

dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione) má molekulovú hmotnosť 358,4 kDa. Prednison je 

v pečeni konvertovaný 11beta-hydroxysteroid dehydrogenázou na prednizol. Steroidné 

hormóny vznikajú z cholesterolu a majú steranové jadro, cyklopentanoperhydrofenantren,    

so 17 atómami uhlíka. 

10.3. Mechanizmus účinku  

Pre liečbu akútnych exacerbácií sa užívajú intravenózne podané vysoké dávky 

methylprednisolonu. MP výrazne zlepšuje pohybové schopnosti pacientov a tlmí exacerbácie. 

(Milligan N.M. et al., 1987) Orálne podávané vysoké dávky methylprednisolonu dosahujú 

podobné výsledky. (Barnes D. et al., 1997) Prednison podávaný orálne pacientom s RRMS 

potlačil klinické exacerbácie u 94,3% z nich. U polovice pacientov sa vyskytli mierne 

nežiaduce účinky. (Morrow S.A. et al., 2012) 

Glukokortikoidy (GK) sa podávajú aj v kombinovanej terapii. Dobré výsledky dosahuje 

kombinácia  prednisonu s interferónom-β a s azathioprínom. (Kalincik T. et al., 2012) 

Methylprednisolon v kombinácii s minocyklínom má imunomodulačné účinky na EAE. 

Spôsobuje presmerovanie cytokínovej produkcie z prozápalových cytokínov (IFN-γ) na 

protizápalové (IL-4). Teda presmerovanie imunitnej odpovede z Th1 na Th2 riadenú. (Chen 

X. et al., 2010) Dobré výsledky pri liečbe EAE vykazuje taktiež methylprednisolon 

v kombinácii s erytropoetínom. Podávanie samotného methylprednisolonu síce potlačí zápal, 

ale nezastavuje neurodegeneráciu. Erytropoetín pomáha zastaviť neurodegeneratívne procesy. 

(Diem R. et al., 2005) Ďalšou vhodnou kombináciou je podávanie glukokortikoidov 

s intravenóznym imunoglobulínom (IVIG). Táto kombinovaná terapia bola účinná u RS 

pacientov s optickou neuritídou. (Tselis A. et al., 2008) 

Dávky methylprednisolonu zlepšujú stav pacientov s primárnou-progresívnou formou 

RS. Väčšina týchto pacientov neodpovedá na imunomodulačnú liečbu inými ponúkanými 

liekmi. (Araújo E.A. et al., 2008) 

Mechanizmus účinku kortikoidov nie je úplne objasnený. Glukokortikoidy sa viažu na 

cytoplazmatický receptor GR. Ten po ich naviazaní prechádza do jadra bunky, kde sa viaže na 

DNA a spôsobuje transkripciu GREs (GC response elements), ktoré sa nachádzajú 

v oblastiach promotorov a enhancerov rôznych génov. (Luisi B.F. et al., 1991) Kortikoidy 

majú vplyv na produkciu a aktivitu rôznych transkripčných faktorov. Transkripčný faktor  



25 

 

NF-κB je syntetizovaný vo väčšom množstve pri zápalových reakciách. Aktivovaný GR 

receptor  tlmí aktivitu transkripčného faktoru NF-κB. (Heck S. et al., 1997) Glukokortikoidy 

slúžia tiež ako aktivátory transkripčného faktoru Stat5. (Stoecklin E. et al., 1997) 

Vyplavenie proinflamačných cytokínov počas akútnych exacerbácií vedie k zvýšenej 

produkcii endogénnych glukokortikoidov. Glukokortikoidy spôsobujú programovanú 

bunkovú smrť T-lymfocytov a tým prispievajú k odozneniu ataky. (Pender M.P. et al., 1992) 

Vysoké dávky syntetických glukokortikoidov taktiež indukujú apoptózu T-lymfocytov. Môže 

to byť jeden zo spôsobov, akým potlačujú relapsy roztrúsenej sklerózy. (Schmidt J. et al., 

2000) 

Glukokortikoidy potlačujú expresiu adhezívnych molekúl E-selektínu, ICAM-1             

a VCAM-1 na endotelových bunkách. Tieto adhezívne molekuly sú nevyhnutné pre prechod 

lymfocytov z krvného riečiska do tkanív CNS. Pri nedostatočnej expresii týchto molekúl nie 

sú lymfocyty schopné preniknúť do CNS. Tým glukokortikoidy stlmia zápal. (Elovaara I. et 

al., 2000; Gelati M. et al., 2000) 

Aplikácia vysokých dávok methylprednisolonu (IVMP) spôsobuje zníženie expresie 

receptorov pre chemoatraktanty na povrchu imunitných buniek. Takto je znemožnená 

migrácia leukocytov do CNS. IVMP potlačuje expresiu CCR-5 na CD4+ a CD8+ bunkách. 

(Elovaara I. et al., 2006) Podanie IVMP potlačuje produkciu IL-8, ktorý je zodpovedný za 

porušenie hematoencefalickej bariéry a prechod leukocytov do CNS. (Mirowska-Guzel D.M. 

et al., 2006) Taktiež znižuje počet CXCR-3+ Th1-buniek a CD-25+, CD29+ a CCR-4+ 

lymfocytov. (Wang H.Y. et al., 2003) 

Kortikoidy v ľudskom organizme ovplyvňujú produkciu väčšieho počtu chemokínov. 

Stimulujú produkciu protizápalových a inhibujú produkciu prozápalových chemokínov. 

Hladiny chemokínov CCL-2 a CXCL-10 sa líšia u RS pacientov v porovnaní s normálnymi 

hodnotami u zdravých jedincov. Hladina CCL-2 je u RS pacientov nižšia, CXCL-10,  naopak, 

vyššia. IVMP navracia hladiny týchto chemokínov u RS pacientov do normálu. (Moreira 

M.A. et al., 2006) Glukokortikoidy inhibuju sekréciu IL-1, IL-6 a IFN-γ, čo má na T-

lymfocyty antiproliferačný účinok. (Almawi W.Y. et al., 1991) Vysoké dávky 

glukokortikoidov stimulujú produkciu IL-10. (Gayo A. et al., 1998) 

Ďalším imunomodulačným mechanizmom glukokortikoidov je stimulácia proliferácie 

regulačných T-lymfocytov (Treg). Treg-lymfocyty potlačujú imunopatologické zápalové 

reakcie v CNS pri RS. (Chen X. et al., 2006) 
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Glukokortikoidy majú aj neuroprotekčné účinky. Bránia poškodeniu oligodendocytov 

inhibovaním produkcie iNOS. Zníženie tvorby oxidu dusnatého sa prejaví menším 

poškodením myelínových obalov neurónov. (Golde S. et al., 2003) 

10.4. Zhrnutie  

Kortikoidy predstavujú efektívnu imunosupresívnu liečbu najmä pri akútnych 

exacerbáciách RS pacientov. Pacienti, ktorí užívajú kortikoidy dlhodobo sú však vystavení 

veľkému riziku nežiaducich účinkov a náhlemu zhoršeniu ochorenia po ich vysadení.          

Pre pacientov s progresívnou formou RS je však možnosť užívať kortikoidy jedným z mála 

dostupných riešení, ktoré potlačí progresiu ochorenia. Imunomodulačné mechanizmy 

kortikoidov sú početné. Potlačenie expresie chemokínových receptorov na leukocytoch a 

adhezívnych molekúl na povrchu endotelových buniek, inhibícia sekrécie prozápalových 

a zvýšená produkcia protizápalových chemokínov, zvýšenie integrity hematoencefalickej 

bariéry. Navyše kortikoidy disponujú aj neuroprotektívnymi účinkami. Potlačujú produkciu 

oxidu dusnatého. 

11. Iné orálne lieky 

11.1. Úvod  

Prvým orálnym liekom používaným pri liečbe RS bol fingolimod. Výrazne znižuje 

vznik nových demyelinizačných lézií v CNS a znižuje počet relapsov s minimálnymi 

nežiaducimi účinkami. Podávanie orálnou cestou bolo pre pacientov s RS v dobe pred 

fingolimodom nemožné. Dnes prebiehajú klinické skúšky ďalších troch orálnych liekov. 

11.2. Teriflunomid  

Teriflunomid je derivát leflunomidu, imunosupresívnej látky, ktorá inhibuje dihydroorát 

dehydrogenázu, enzým dôležitý pri de novo syntéze pyrimidínu. Ihhibícia syntézy pyrimidínu 

znemožňuje rýchle delenie buniek, ako napríklad aktivovaných T-lymfocytov. (Greene S. et 

al., 1995) Teriflunomid oproti placebu výrazne znižuje počet relapsov, zastavuje progresiu 

fyzického handicapu a tlmí aktivitu ochorenia v CNS na MRI zobrazeniach. (O´Connor P. et 

al., 2001)  

11.3. BG-12 

BG-12 užívaný u pacientov s RRMS výrazne znižuje vznik nových demyelinizačných 

lézií v CNS oproti placebu. (Kappos L. et al., 2012) BG-12 alebo fumarát (ester kyseliny 

fumarovej) má neuroprotekčné účinky, ktoré pravdepodobne súvisia so stimuláciou produkcie 

Nrf-2 (nukleárny faktor-2). Zvýšený Nrf-2 chráni bunky pred oxidatívnym stresom. 

(Scannevin R.H. et al., 2012) 



27 

 

11.4. Laquinimod  

Laquinimod (LAQ) má imunomodulačné účinky na B-lymfocyty. Zvyšuje expresiu 

CD25, CD86 a zvyšuje produkciu IL-10, znižuje produkciu IL-4. Tým zároveň modifikuje 

regulačné účinky B-lymfocytov na T-lymfocyty. V T-bunkách (i B-bunkách) zvyšuje TGF-β 

i IL-10. (Toubi E. et al., 2012) Jeho hlavný účinok však spočíva v inhibovaní aktivácie 

astrocytov. LAQ tlmí produkciu transkripčného faktoru NF-κB v astrocytoch, čím chráni 

nervové bunky pred poškodením aktivovanými astrocytmi. (Brück W. et al., 2012) 

Laquinimod spomalil progresiu fyzického handicapu a znížil počet relapsov u pacientov 

s RRMS. (Comi G. et al., 2012) 

11.5. Zhrnutie  

Orálne podávané lieky ako laquinimod, BG-12 a teriflunomid predstavujú pre RS 

pacientov efektívnu a pohodlnú liečbu s minimom nežiaducich účinkov. Tieto lieky majú 

nielen imunosupresívne, ale aj neuroprotektívne účinky, ktoré znižujú riziko demyelinizácie 

a trvalého nervového poškodenia. 

 

12. Iné monoklonálne protilátky 

12.1. Úvod 

Natalizumab je prvou monoklonálnou protilátkou používanou na liečbu roztrúsenej 

sklerózy. Vykazuje omnoho lepšie výsledky v terapii RS ako dovtedy používaný IFN-β 

a glatiramer acetát. Riziko vzniku PML počas liečby však predstavuje pre pacientov 

neprijateľné riziko fatálnych následkov. Preto bolo používanie natalizumabu pozastavené až 

do chvíle, kým neboli jasné presné kritériá, ktoré musí pacient splňovať, aby mohol túto 

liečbu podstúpiť a vyhnúť sa nežiaducim účinkom. Vynikajúce výsledky v zastavení progresie 

fyzického handicapu, utlmení aktivity ochorenia podľa MRI zobrazení a znížení počtu 

relapsov podnecujú výskum k rozvoju ďalších humanizovaných monoklonálnych protilátok, 

ktoré by mohli byť použité v terapii RS. 

12.2. Alemtuzumab 

Výborné výsledky v klinických štúdiách dosahuje alemtuzumab. Je to humanizovaná 

monoklonálna protilátka typu IgG-1κ namierená proti CD52 (21-28 kDa). CD52 je povrchový 

glykoproteín, pozostávajúci z malého glykosylovaného proteínu (12 aminokyselín) 

ukotveného GPI kotvou v bunkovej membráne. (Hale G. et al., 1993) CD52 je exprimovaný 

na povrchu T- a B-lymfocytov, NK buniek, dendritických buniek a monocytov a je 

zodpovedný za aktiváciu a proliferáciu imunitných buniek. (Rowan W.C. et al., 1995) 

Alemtuzumab spôsobuje lýzu CD52+ buniek cirkulujúcich v krvi. (Hu Y. et al., 2009) 
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U pacientov trpiacich časnou aktívnou relaps-remitentnou formou RS dosiahol alemtuzumab 

výrazne lepšie výsledky ako interferón-β. Značne spomalil progresiu fyzického handicapu 

a znížil počet relapsov o 70% v porovnaní s IFN-β. U pacientov liečených alemtuzumabom 

bol však častejší rozvoj infekcií a porúch štítnej žľazy. (Coles A.J. et al., 2012) 

Neuroprotekčné účinky, ktorými disponuje alemtuzumab sú pravdepodobne výsledkom 

produkcie neurotrofínov imunitnými bunkami, ktoré boli predtým utlmené alemtuzumabom. 

(Jones J.L. et al., 2010) 

12.3. Daclizumab 

Daclizumab, monoklonálna protilátka proti CD25 (α-podjednotka receptoru pre IL-2) 

tlmí aktiváciu autoreaktívnych T-lymfocytov, inhibuje aktiváciu Treg buniek, zatiaľ čo 

paradoxne stimuluje CD56bright NK bunky, ktoré majú imunoregulačnú funkciu. (Martin 

J.F. et al., 2010) V kombinácii s interferónom-β dosiahol daclizumab dobré výsledky. Oproti 

samotnému IFN-β výrazne redukoval vznik nových aktívnych lézií v CNS. (Wynn D. et al., 

2010) Monoterapia daclizumabom sa taktiež ukázala  ako efektívna liečba u pacientov, ktorí 

absolvovali liečbu interferónom-β. (Bielekova B. et al., 2009) 

12.4. Protilátky proti CD20  

Rituximab, ofatumumab a ocrelizumab sú monoklonálne protilátky namierené proti 

CD20 (35 kDa). CD20 je charakteristickou povrchovou štruktúrou B-lymfocytov. Ukazuje sa, 

že B-lymfocyty hrajú v patologických procesoch RS dôležitú regulačnú úlohu. Zníženie počtu 

B-buniek podaním vysokých dávok rituximabu redukuje aktivitu inflamačných lézií v CNS 

a počet relapsov. (Hauser S.L. et al., 2008) B-lymfocyty RS pacientov produkujú abnormálne 

množstvo prozápalových cytokínov TNF-α, TNF-β a taktiež IL-10. Rituximabom indukovaný 

znížený počet B-lymfocytov výrazne utlmil zápalovú imunitnú odpoveď Th1 aTh17 

lymfocytov, CD4+ i CD8+ buniek. (Bar-Or A. et al., 2010) Ocrelizumab dosahuje 

v klinických skúškach rovnako výborné výsledky. Výrazne znižuje aktivitu inflamačných lézií 

v CNS oproti placebu (96%) i oproti IFN-β. (Kappos L. et al., 2011) Ofatumumab má navyše 

stimulačné účinky na komplement-dependentnú cytotoxicitu. (Baig N.A. et al., 2012) 

Užívanie monoklonálnych protilátok proti CD20 je spojené s miernymi nežiaducimi 

účinkami, avšak u niekoľkých pacientov liečených rituximabom bol zaznamenaný rozvoj 

PML. (Chakraborty S. et al., 2011) 

12.5. Zhrnutie  

Monoklonálne protilátky predstavujú nádejnú efektívnu terapiu RS. Humanizovaním 

monoklonálnych protilátok sa znižuje riziko vzniku a závažnosť nežiaducich účinkov. 

Výhodou monoklonálnych protilátok je ich špecifický účinok. Nevýhodou stále zostáva 
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možnosť rozvoja fatálnej progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie pri užívaní 

rituximabu, síce v omnoho menšom počte pacientov ako je tomu pri natalizumabe. Častými 

kontrolami prítomnosti JC vírusu v organizme pacienta a MRI mozgu sa dá rozvoj PML zistiť 

v rannej fáze a znížiť riziko fatálnych dôsledkov.  

 

13. Záver 

Roztrúsená skleróza je závažné demyelinizačné ochorenie, ktoré výrazne znižuje kvalitu 

života postihnutých pacientov a vedie k trvalej invalidite. Je v záujme spoločnosti, aby boli 

pacientom ponúknuté dostupné a efektívne možnosti terapeutického ovplyvnenia RS. 

V dnešnej dobe neexistuje terapia, ktorá by umožnila úplné uzdravenie pacientov trpiacich 

RS. Existujú však rôzne spôsoby imunomodulačnej liečby. Je registrovaných 5 liekov 

určených na liečbu roztrúsenej sklerózy.  

Lieky prvej voľby, IFN-β a glatiramer acetát výrazne znižujú počet relapsov oproti 

placebu, sú však účinné najmä u pacientov s RRMS. Po prechode do sekundárnej progresívnej 

formy tieto lieky už nemajú až takú účinnosť.  

Pacientom, ktorí neodpovedajú na lieky prvej voľby, alebo pri rýchlo progredujúcom 

ochorení je možné ponúknuť lieky druhej voľby. Monoklonálna protilátka natalizumab, 

ponúka pacientom stav bez symptómov. Výrazne znižuje počet relapsov, spomaľuje progresiu 

ochorenia a tlmí aktivitu zápalových ložísk v CNS. Stav pacientov sa počas terapie 

natalizumabom dokonca zlepšuje. Jeho nedostatkom je však vysoké riziko vzniku PML, 

fatálnych nežiaducich účinkov. Vzniku PML sa však dá predísť zistením prítomnosti JC 

vírusu v cerebrospinálnom moku pacienta a častými kontrolami. Prvý orálny liek na liečbu 

RRMS bol schválený v roku 2011. Fingolimod zadržiava autoreaktívne bunky v lymfatických 

uzlinách, čím sa počet imunitných buniek v CNS znižuje. Fingolimod navyše disponuje 

neuroprotektívnymi účinkami. Mitoxantron je cytostatikum, ktoré sa používa pri liečbe 

roztrúsenej sklerózy zriedkavo, v prípadoch veľmi aktívneho a rýchlo postupujúceho 

ochorenia. Mitoxantron je okrem kortikoidov jednou z mála možností, ktoré sú ponúkané 

pacientom s progresívnou formou RS. Jeho značnou nevýhodou je obmedzená doba užívania. 

S kumulatívnou dávkou stúpa riziko vážnych nežiaducich účinkov.  

Najpoužívanejšou látkou pri liečbe RS sú kortikoidy. Ich silný imunosupresívny účinok 

sa využíva na potlačenie akútnej exacerbácie, keď sa užívajú vysoké dávky kortikoidov 

niekoľko dní po relapse. Pacienti s progresívnou formou užívajú kortikoidy dlhodobo, 

vystavujú sa tak zvýšenému riziku nežiaducich účinkov. 
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V dnešnej dobe prebiehajú klinické skúšky niekoľkých monoklonálnych protilátok 

a orálnych liekov určených na liečbu roztrúsenej sklerózy. Vykazujú dobré výsledky pri 

liečbe pacientov s relaps-remitentnou formou RS. Nebezpečné nežiaduce účinky sa zriedkavo 

vyskytujú pri liečbe monoklonálnymi protilátkami (rituximab). 

Vývoj nových liečiv a objasňovanie mechanizmu ich účinkov je tesne spätý 

s výskumom patologických mechanizmov roztrúsenej sklerózy. Na túto tému je každý mesiac 

publikovaných množstvo prác, a tak zmeny nachádzame u najrôznejších molekúl imunitného 

systému prirodzenej i špecifickej imunity. Celkový pohľad na patogenézu RS sa ale spresňuje 

len veľmi pomaly a výskum nových liekov tak nemôže byť cielený. Malo by byť v záujme 

celej spoločnosti podporovať vývoj efektívnych farmakoterapeutických prostriedkov, ktoré 

pomôžu nielen spomaliť progresiu ochorenia, ale úplne ho potlačiť a zlepšiť tak natrvalo 

kvalitu života pacientov. Je nutné, aby bola terapia dostupná pre všetkých pacientov. Preto je, 

z môjho pohľadu, dôležité zamerať sa na výskum patológie progresívnych foriem RS a vývoj 

liečiv, ktoré by pomohli práve týmto pacientom, ktorých léčba sa za poslednych 20 rokov 

príliš nezmenila. 
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