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Roztroušená skleróza patří mezi neurologické onemocnění 

autoimunitního původu. Hlavní filozofie léčby roztroušené sklerózy je založena 

na včasném podání protizánětlivé léčby. Tím lze oddálit ireverzibilní 

neurodegeneraci a invaliditu pacienta. V době ataky, která se může rozvinout v 

kterémkoliv stádiu nemoci, se nejčastěji podává methylprednisolon. 

Dlouhodobá terapie se opírá o imunomodulační léky: interferon- a glatiramer 

acetát, které jsou určeny k parenterálnímu podání. Redukují počet atak a snižují 

progresi onemocnění, ale jejich efekt je u většiny pacientů nedostatečný. Pro 

eskalaci léčby mohou být využita některá cytostatika, která však mají mnoho 

nežádoucích účinků. První perorální přípravek registrovaný v České republice je 

fingolimod. Využívá se v indikaci remitentní roztroušené sklerózy a u řady 

pacientů vykazuje velmi dobrý farmaceutický efekt. Novou možnost léčby 

přinášejí monoklonální protilátky. V České republice je k dispozici první 

monoklonální protilátka využívána v neurologii – natalizumab. Tato protilátka 

má vyšší efekt oproti lékům 1. volby a u řady pacientů zlepšuje neurologický 

nález. Podání natalizumabu má však svá omezení. U některých nových léčiv se 

dokončují klinické studie, čeká se na jejich schválení a registraci. 

Tato práce se zabývá trendy ve farmakoterapii roztroušené sklerózy.  
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Multiple sclerosis is a neurological inflammatory disease of central 

nervous system of an autoimmune origin with several subtypes according to 

different clinical courses. The main philosophy of a treatment is based on an 

early administration of anti-inflammatory treatment. This can delay irreversible 

neurodegeneration and disability of patients. In treatment of an acute 

symptomatic attack which may develop at any stage of disease 

methylprednisolone is most often administered. Long-term therapy is based on 

immunomodulatory drugs: interferon- and glatiramer acetate. This treatment is 

intended for parenteral administration and reduces both the number of attacks 

and disease progression. However its effect is insufficient in most patients. For 

escalation of treatment some cytostatics may be used however they have many 

side effects. The first oral product registered in the Czech Republic is 

fingolimod. It is used for treatment of remitting form of multiple sclerosis and has 

a very good pharmaceutical effect. A new option in treatment is provided by 

monoclonal antibodies. The first monoclonal antibody used in neurology in the 

Czech Republic is natalizumab. This antibody embodies a higher effect 

compared to the first drug choice and using of this treatment improves 

neurological findings in many patients. However administration of natalizumab 

has limitations. A few clinical trials testing new drugs are currently being 

completed, pending their approval and registration.  

This thesis deals with trends in treatment of multiple sclerosis.  
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1. Seznam zkratek 

 

A 

Apo  apolipoprotein    

 

B 

BBB blood brain barrier (krevní mozková bariéra) 

BDNF brain derived neurotrophic factor (mozkový neurotrofní faktor) 

 

C 

CBD  kanabidiol 

CNS centrální nervový systém 

 

D 

DMD disease modifying drugs (chorobu modifikující léky) 

DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonukleová kyselina) 

 

E 

EDSS expanded disability status scale (Kurtzkeho škála) 

EU Evropská unie 

 

F 

FDA Food and Drug Administration (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) 

 

G 

GA glatiramer acetát 

GIT gastrointestinální trakt 

GR glucocorticoid receptor (receptor pro glukokortikoid) 

GRE glucocorticoid response element (glukokortikoid odpovídající 

element) 

H 

HEB hemato-encephalic barrier (hematoencefalická bariéra) 
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HLA human leukocyte antigen (lidský leukocytární antigen) 

I 

IFN  interferon  

Ig imunoglobulin 

IL interleukin 

IS imunitní systém 

IVIG intravenózní imunoglobuliny 

 

J 

JCV John Cunnigham virus 

 

M 

MRI magnetická rezonance 

MxA myxovirus rezistentní protein A 

 

P 

PML progresivní multifokální leukoencefalopatie 

 

R 

RNA ribonucleic acid (ribonukleová kyselina) 

RS roztroušená skleróza 

 

S 

S1P sfingosin-fosfátové receptory 

 

T 

TGF  transforming growth factor (transformující růstový faktor) 

THC  tetrahydrokanabinol 

TNF  tumor necrosis factor (tumor nekrotizující faktor) 

 

V 

VCAM-1 vascular cell adhesion molecule (vaskulární intercelulární 

adhezivní molekula) 
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2. Úvod a cíl 

RS (roztroušená skleróza) patří mezi autoimunitní onemocnění CNS 

(centrálního nervového systému). Příčina nemoci není zcela známa, avšak 

existuje řada faktorů indukující její vznik. RS se nejčastěji vyskytuje u 

indoevropské rasy a minimální výskyt je u osob žijících v rovníkové oblasti, což 

vysvětluje určitý vliv slunečního záření a vitaminu D na IS (imunitní systém) 

člověka. Příznaky této nemoci se mohou rozvinout jak v dětství, tak i v pozdní 

dospělosti, přičemž ohroženým pohlavím jsou zpravidla ženy, jejichž věk se 

pohybuje mezi 20. a 40. rokem. V České republice je prevalence RS kolem 

100-130 případů na 100 000 obyvatel (Havrdová 2009, Jedlička a Keller 2005).  

RS nelze předcházet a dosud nebyl nalezen žádný lék, který by zcela 

zastavil progresi tohoto onemocnění. V terapii rozlišujeme léčbu akutní ataky a 

dlouhodobou léčbu imunosupresivní a imunomodulační (Havrdová 2009).  

Velké pozitivum v léčbě přinesly některé nové perorální léky a 

monoklonální protilátky (Vachová 2009). Všechna nově zkoušená léčiva mají za 

cíl zpomalit progresi invalidity a snížit počet relapsů (Horáková 2011). Kvalita 

života také závisí na prevenci vedlejších účinků léčby a na vhodné 

symptomatické léčbě (Havrdová 2010). 

Cílem této práce je, zabývat se trendy ve farmakoterapii RS. 
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3. Historie  

V roce 1868 Jean-Martin Charit popsal RS jako samostatnou 

nozologickou jednotku – sklerose en plaques, vysvětlil proces demyelinizace, 

klinický obraz, navrhl diagnostická kritéria. Veškeré pokusy o léčbu však končily 

neúspěšně. Mnoho let byla nemoc považována za smrtelnou, neexistovaly 

řízené lékařské studie, lékaři předepisovali pouze zlato, strychnin a léčbu 

elektrošoky (Lenský 1996).  

Pokrok v oblasti výzkumu a základní představy o patogenezi RS přinesl v 

první polovině 20. století experimentální zvířecí model, který je označován jako 

experimentální autoimunitní encefalomyelitida. Tento model umožnil vědcům 

prozkoumat průběh demyelinizace a její ovlivnění léky (Havrdová 2007a).  

V 60. letech 20. století se nastartovala nová éra farmakoterapie, úspěch 

v aplikaci adrenokortikotropního hormonu a kortikosteroidů přinesl nový pokrok 

v léčbě RS (Havrdová 2005) (viz Obr. 1). 

 

  

 Obr. 1 Historie léčby roztroušené sklerózy  

 Převzato z: Zapletalová (2009a) 
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4. Charakteristika 

RS je chronické, zánětlivé, neurologické onemocnění, pro které je 

charakteristická infiltrace leukocytů do CNS, lokální destrukce myelinových 

obalů nervových vláken, ztráta oligodendrocytů a axonů.  

Oblast v nervové tkáni, ve které probíhá demyelinizace bílé hmoty, se 

nazývá plak, jedná se o charakteristický rys. Demyelinizaci často provází 

zánětlivá reakce, infiltrát je složen z T lymfocytů, B lymfocytů, plazmatických 

buněk, aktivovaných makrofágů a následná ztráta myelinu i axonů vede k vývoji 

atrofie CNS (Havrdová 2009, Nevšímalová et al. 2005). 

Důležitým mechanismem pro poškozenou nervovou tkáň je proces 

remyelinizace. Nově vytvořený myelin však bývá obvykle tenčí a má kratší 

internodia (viz Obr. 2). Není přesně objasněno, proč se průběh remyelinizace u 

jednotlivých pacientů liší, určitou roli však hraje absence oligodendrocytů či 

jejich prekurzorů, délka trvání a fáze nemoci (Zapletalová 2009b).  

 

 

Obr. 2: Průběh remyelinizace 

Převzato z: Zapletalová (2009b) 
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5. Faktory indukující vznik roztroušené sklerózy 

Faktorů indukujících vznik a rozvoj RS existuje velké množství, přesto 

řada těchto faktorů není dosud identifikována. Předpokládá se, že k rozvoji 

tohoto onemocnění přispívá kombinace genetické predispozice, infekce a 

deregulované apoptózy (Krejsek a Kopecký 2004).  

Důležitým faktorem je také chronický stres, který mění nastavení 

hypothalamo-hypofýzo-adrenální osy, dále nedostatek vitaminu D, potrava a 

hygiena (Havrdová 2009).  

5.1. Genetická predispozice 

V imunitní odpovědi se uplatňují především polymorfní geny. Velkou roli 

v rozvoji RS hraje systém antigenů vyskytující se na buňkách lidského 

organismu, který je označován jako HLA (human leukocyte antigen) systém 

člověka. Je dokázáno, že zvýšené riziko mají osoby nesoucí haplotypy: HLA 

DRB1*1501, DRB5*0101, DQA1*0102 a DQB1*0602, které zahrnují HLA DR2 a 

HLADR15 (Jedlička a Keller 2005, Krejsek a Kopecký 2004).  

5.2. Infekční podněty 

Předpokládá se, že virová infekce vede k narušení mechanismů, které za 

normálních okolností zabraňují aktivaci autoreaktivních T lymfocytů. Infekční 

agens, především agens virového původu, proniká do CNS přes HEB (hemato-

encephalic barrier), šíří se po nervových vláknech nebo se přenáší buňkami IS. 

Přítomnost těchto agens vede k indukci imunitní odpovědi a tvorbě složek 

obranného zánětu, na které následně reagují autoreaktivní T lymfocyty 

(Havrdová 2009, Jedlička a Keller 2005).  

Prostup přes HEB si můžeme představit jako vícestupňový proces. 

Lymfoidní buňky nejdříve pronikají vrstvou endotelových buněk. Působením 

cytokinů: TNFα (tumor necrosis factor), IFN (interferon), IL-1 (interleukin), IL-6 

dochází k zvýšení exprese molekul HLA II. třídy a intracelulárních adhezivních 

molekul na povrchu endotelových buněk.  

Lymfoidní buňky dále pronikají bariérou vláken mezibuněčné hmoty 

tvořící bazální membránu kapilár. Tento prostup umožňují proteolytické 
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enzymy, které jsou označované jako matrixové metaloproteinázy. Hlavním 

zdrojem těchto enzymů jsou aktivované makrofágy, T lymfocyty, endotelové 

buňky a mikroglie (Krejsek a Kopecký 2004).  

5.3. Deregulovaná apoptóza 

Deregulovaná apoptóza významně přispívá k patogenetickým procesům. 

Pro apoptické buňky je charakteristické, že se ve zvýšeném množství kumulují 

v placích. Účinkem IFN navíc dochází k zesílení exprese proapoptické 

molekuly Apo/Fas (apolipoprotein) na povrch buněk CNS. Laboratorní vyšetření 

u pacientů s RS ukázala zvýšené množství ligandu pro Apo/Fas v likvoru, což 

můžeme vysvětlit narušenou indukcí apoptózy cestou Apo/Fas u T lymfocytů 

(Krejsek a Kopecký 2004).  
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6. Základní imunopatogenetické mechanismy 

V počáteční fázi nemoci hrají hlavní roli děje spojené se specifickou 

imunitou. Aktivované T i B lymfocyty, které přestoupily přes HEB, jsou namířeny 

proti antigenům CNS. Důležité je, že vlastnosti i propustnost HEB ovlivňují 

prozánětové cytokiny a chemokiny. V pozdějších stádiích nemoci, kdy se 

začnou uplatňovat složky přirozené imunity, se HEB uzavírá, čímž můžeme 

vysvětlit selhání řady terapeutických postupů v chronickém stádiu nemoci 

(Havrdová 2010).  

Hlavní terč autoreaktivních lymfocytů představuje myelinový adhezivní 

glykoprotein, který je lokalizován v extracelulárních prostorách mezi vrstvami 

myelinu. Dalším častým terčem autoreaktivních T lymfocytů bývá 

transmembránový proteolipidový protein, myelinový bazický protein a myelinový 

oligodendrocytární glykoprotein. Tyto antigeny jsou lokalizovány na 

cytoplazmatické straně myelinové vrstvy (Havrdová 2009, Jedlička a Keller 

2005).  

U většiny pacientů s RS je typická přítomnost protilátek třídy IgG 

(imunoglobulin) v likvoru. Jejich přítomnost pomáhá prokázat 

imunoelektroforetická analýza a oligoklonální IgG pásy jsou tak důkazem 

zvýšené přítomnosti B lymfocytů v CNS (Bednářová a Adam 2002). 

 Zajímavé také je, že T lymfocyty jsou v místě zánětu zdrojem glutamátu, 

který se hromadí v synapsích, váže se na receptory na povrchu neuronů a 

poškozuje buněčné elementy CNS (Havrdová 2009). 
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7. Klinický obraz 

Klinický obraz může být u pacientů s RS velmi odlišný, obvykle záleží, na 

kterém místě CNS se vytvořil zánětlivý infiltrát. Mezi nejčastější klinické 

příznaky patří poruchy zraku, zamlžené vidění, poruchy barvocitu, bolest při 

pohybu bulbu, poruchy barevného vidění, výpadky zorného pole, závratě, dále 

poruchy citlivosti na trupu a končetinách, které se projevují jako parestezie, 

hypestezie a hyperestezie.  

RS se také projevuje centrální poruchou hybnosti, poruchou polykání, 

artikulací, sfinkterovými obtížemi a erektilní dysfunkcí. Typické nespecifické 

příznaky zahrnují únavu, celkovou nevýkonnost, nesoustředěnost, poruchy 

paměti a deprese (Havrdová 2012). 

Deprese bývá vysvětlena určitým vlivem zánětu na serotonergní 

transmisi a přítomností zánětlivých cytokinů. Únava je často způsobena 

poruchou přenosu nervového vzruchu, jelikož část vláken je ireverzibilně 

demyelinizována (Havrdová 2009).  
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8. Diagnostika 

Diagnostika RS se opírá o neurologický nález, nález na MRI (magnetická 

rezonance), přítomnost oligoklonálních IgG pásů v likvoru, nález na očním 

pozadí a průběh onemocnění (Horáková 2011). 

8.1. Typy průběhu nemoci 

Zde je důležité přesně definovat, jaký je rozdíl mezi atakou a progresí. 

Ataka je charakterizována vznikem nových či zhoršením již existujících 

neurologických příznaků, které trvají minimálně 24 hodin a nesmí být spojeny s 

právě probíhající horečnatou infekcí. Progrese je definována trvalým zhoršením 

objektivního neurologického nálezu, který probíhá zpravidla 3-6 měsíců 

(Havrdová 2009, Horáková 2011).  

8.1.1. Relaps remitentní 

V tomto případě se jedná o stadium atak a remisí, zánětlivá aktivita na 

MRI je velmi vysoká. RS začíná vznikem ataky, která se během několika dnů až 

měsíců zlepšuje, poté následuje období remise bez nových klinických příznaků. 

Atakovité období trvá zpravidla 5-15 let.  

Důležité je zahájit protizánětlivou léčbu co nejdříve a následně 

pokračovat v dlouhodobé terapii (Havrdová 2009, Horáková 2008). 

8.1.2. Chronicko progresivní 

Tento typ průběhu je pokračováním relaps remitentního období, často 

však tyto stádia nelze přesně oddělit. Dochází k rozvoji degenerativních 

procesů v CNS, zánětlivá aktivita ustupuje a rezervy CNS jsou téměř 

vyčerpány. 

I v tomto případě se terapie opírá o včasné podání protizánětlivé léčby 

(Havrdová 2009, Horáková 2008). 

8.1.3. Primárně progresivní 

U tohoto typu průběhu nejsou přítomny ataky a v míře postižení 

převládají zpravidla muži. Invalidita pacienta se rozvíjí pomalu v podobě 
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spastické parézy dolních končetin. Výrazná je také přítomnost degenerativních 

změn na nervových strukturách i oligodendrocytech. 

U primárně progresivního typu nemoci je velmi důležitá symptomatická 

léčba a rehabilitace (Havrdová 2009, Horáková 2011). 

8.1.4. Relabující progredující 

Relabující progredující průběh nemoci je charakterizován progresí i mezi 

atakami. Zánětlivá i degenerativní aktivita je velmi vysoká, invalidita pacienta se 

může rozvinout již během několika let. 

Terapie by měla být v tomto případě agresivní a odpovídající průběhu 

nemoci (Havrdová 2009, Horáková 2011). 

8.1.5. Klinicky izolovaný syndrom 

Tento syndrom je charakterizován typickými příznaky pro RS, pozitivním 

nálezem na MRI i v likvoru a u většiny pacientů se vyvíjí v RS. Důležité je 

včasné zahájení léčby pomocí DMD (disease modifying drugs), což vede k 

oddálení další ataky a omezení zánětu na MRI (Havrdová 2009, Horáková 

2011). 
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9. Komplikace 

Některé léky využívané v terapii RS potlačují obranné reakce díky 

nespecifické aktivaci IS, proto mezi nejčastější komplikace, které mohou ohrozit 

život pacienta, patří infekční onemocnění - chronická pyelonefritida, pneumonie 

či dekubitální sepse (Havrdová 2009).  

10. Kurtzkeho škála 

Existují různé škály, které porovnávají stav pacienta v čase nezávislými 

vyšetřujícími. Nejrozšířenější je Kurtzkeho škála - EDSS (expanded disability 

status scale). Tuto škálu navrhl Dr. J. F. Kurtce, je validována a založena na 

standardním neurologickém vyšetření 7 funkčních systémů – zrakového, 

kmenového, pyramidového, mozečkového, senzitivního, mentálního a na 

vyšetření sfinkterových funkcí. Dále se hodnotí chůze či aktuální mobilita a 

soběstačnost.   

V klinické praxi EDSS slouží k dlouhodobému sledování pacientů a jako 

indikační kritérium pro DMD terapii. Hraniční hodnota je 4,5 a při této hodnotě 

ještě lze pacientovi nasadit moderní léčbu. EDSS také umožňuje orientaci ve 

farmakologických studiích (Dufek 2011a). 
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11. Farmakoterapie 

V patogenezi RS hraje hlavní roli autoimunitní systém a tomu odpovídá i 

léčba. Rozlišujeme léčbu akutní ataky a dlouhodobou léčbu imunosupresivní a 

imunomodulační. Přehled současné farmakoterapie relaps-remitentní RS 

shrnuje tab. 1.  

V době ataky je nejčastěji podáván methylprednisolon, v některých 

případech lze také podat cytostatikum cyklofosfamid. U těžké ataky se vzácně 

přistupuje k plazmaferéze či aplikaci depotního methylprednisolonu v kombinaci 

s cytosin arabinozidem. 

Lékem 1. volby u pacientů s RS jsou DMD – interferon beta a glatiramer 

acetát. Pokud pacient neodpovídá na léčbu nebo má velmi rychle progredující 

formu RS, je nutné léčbu eskalovat. 

Mezi léky 2. volby patří intravenózní imunoglobuliny, azathioprin a 

natalizumab, v menší míře je podáván metotrexát (Krasulová a Havrdová 2008, 

Meluzínová 2010). 

 Velkému zájmu se těší novinky v léčbě RS a to první perorální léčivý 

přípravek fingolimod a první registrovaná monoklonální protilátka natalizumab 

(Havrdová 2011b, Krasulová 2011a). 
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Tab. 1 Přehled farmakoterapie roztroušené sklerózy 

 

Převzato z: Krasulová (2011b) 

11.1. Akutní ataka 

Ataka se může rozvinout v kterémkoliv stádiu nemoci a vždy vyžaduje 

akutní léčbu. Včasné podání methylprednisolonu v dostatečné dávce výrazně 

snižuje aktivitu zánětu, avšak opakované podání nevede ke zpomalení 

progrese RS, snížení počtu atak či snížení aktivity na MRI. Proto je nezbytné 

současně zahájit dlouhodobou léčbu s cílem zpomalení progrese tohoto 

onemocnění (Havrdová 2009).  

11.1.1. Methylprednisolon 

Methylprednisolon patří mezi syntetické glukokortikoidy, jedná se o 

methylovaný derivát prednisolonu v poloze 6 (Dostál a Doležal 2004).  

Obvykle se využívá ambulantní podání methylprednisolonu, pouze u 

pacientů s ischemickou chorobou srdeční, arteriální hypertenzí, diabetem 
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mellitus a psychiatrickým onemocněním je nutná hospitalizace (Meluzínová 

2010). 

Po aplikaci vysokých dávek methylprednisolonu je důležité pacientovi 

aplikovat taper dávku, která umožní postupné snížení dávek kortikoidů a 

zabrání patologické reaktivace IS. 

Methylprednisolon: SoluMedrol – intravenózní podání. Dávkování: 3-5 g 

během 3-7 dnů (Havrdová 2010).  

11.1.1.1. Mechanismus účinku 

Glukokortikoidy mají nejen protizánětlivé, ale také protialergické, 

imunosupresivní a antiproliferativní účinky (Kopřiva 2010). 

Mechanismus účinku methylprednisolonu zahrnuje zablokování 

aktivovaných T lymfocytů a buněk IS, zabránění přestupu imunitních buněk do 

CNS, snížení produkce zánětlivých cytokinů a snížení exprese některých 

cílových genů, které souvisí se zánětlivými procesy (Ross et al. 2013). 

Detailněji je mechanismus účinku popsán na obr. 3.  
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Obr. 3 Mechanismus účinku glukokortikoidů. Methylprednisolon volně 

prochází přes membránu buněk, váže se na receptor v cytoplazmě a s tímto 

receptorem migruje do jádra, kde se váže na receptor pro glukokortikoid - GR 

(glucocorticoid receptor). Spouští se transaktivace a transreprese. Při 

transaktivaci dochází k vazbě GR na sekvenci DNA (deoxyribonucleic acid), 

která se nazývá GRE (glucocorticoid response element) a tím dochází k expresi 

genů kódujících protizánětlivé mediátory. Transreprese naopak představuje 

negenomovou cestu, která je umožněna interakcí mezi aktivovaným GR s 

kofaktory s vnitřní histonacetylázovou aktivitou a inhibiční interakcí mezi 

aktivovaným GR a transkripčními faktory. Tyto cesty vedou k snížení produkce 

cytokinů a prozánětlivých mediátorů. 

Převzato z: Kopřiva (2010) 

11.1.1.2. Indikace 

Methylprednisolon působí na mnoho metabolických procesů v 

organismu, zejména potlačuje alergické reakce a příznaky místního zánětu, 

jako je horečka, bolest, otok a zarudnutí. Indikace tohoto léku je velmi široká, 

jelikož kromě léčby akutní ataky RS se methylprednisolon vyskytuje v indikaci 
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revmatických, alergických a kožních onemocnění, v léčbě zánětlivých očních 

onemocnění, zánětech GIT (gastrointestinální trakt), hematologických 

onemocnění a nedostatku adrenokortikoidů (Lincová et al. 2007, Marek et al. 

2010). 

11.1.1.3. Nežádoucí účinky 

Výskyt a intenzita nežádoucích účinků závisí na délce a dávce 

podávaného léčivého přípravku (Lincová et al. 2007).  

Hlavním nežádoucím účinkem methylprednisolonu je postižení GIT a 

vývoj vředové choroby. Pacientům jsou ke zvládnutí těchto problémů podávána 

antacida, blokátory H2 receptorů nebo inhibitory protonové pumpy. Dále u 

pacientů může dojít k rozvoji osteoporózy, jelikož kortikosteroidy tlumí činnost 

osteoblastů i osteoklastů, tím vzniká nerovnováha v odbourávání a novotvorbě 

kosti. Tomu lze zabránit zvýšením přísunu vitaminu D a magnesia a podáním 

hormonální substituce ženám v období menopauzy. Vysoké dávky 

kortikosteroidů také mohou vést k přechodnému zvýšení glykémie, proto je 

nutné u diabetiků zpřísnit dietní opatření a kontrolu glykémie. 

Další nežádoucí účinky methylprednisolonu zahrnují zhoršené hojení ran, 

edém, akné, padání vlasů, bolesti kloubů, myopatie, hirsutismus, změny nálady, 

chuti k jídlu a také nespavost (Dostál a Doležal 2004, Havrdová 2009, Ross et 

al. 2013). 

11.2. Dlouhodobá terapie  

Hlavním cílem dlouhodobé léčby je omezit zánětlivou aktivitu, čímž dojde 

k snížení počtu i intenzity relapsů a zpomalení progrese onemocnění. V České 

republice mezi léky 1. volby patří DMD: interferon beta a glatiramer acetát, které 

je možné kombinovat také s perorálními imunosupresivy (Meluzínová 2010). U 

některých pacientů však léčba v prvních 3 letech selhává, což lze vysvětlit 

rozdílnou genetickou výbavou každého pacienta (Šťourač 2011a). 

Podle indikačních kritérií, která byla stanovena pro DMD, může být léčba 

zahájena u pacientů, u kterých v posledním roce proběhly dvě ataky nebo v 

posledních dvou letech tři ataky onemocnění. Další podmínkou je také malá 

invalidita nemocného, EDSS v Kurtzkeho škále nesmí přesáhnout stupeň 4,5 

(Meluzínová 2010).  
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11.2.1. Interferon beta 

IFN- je přirozenou součástí IS, jedná se o antiproliferativní multifunkční 

cytokin (Kieseier 2011).  

Je dokázáno, že IFN- zpomaluje progresi RS, snižuje počet relapsů a 

výskyt lézí na MRI. V roce 2009 byla v České republice zavedena plná úhrada 

IFN--1a v dávce 30 ug 1x týdně a IFN--1b v dávce 250 ug ob den. 

Podmínkou je však vysoké riziko vývoje do klinicky definitivní roztroušené 

sklerózy, přítomnost oligoklonálních pásů v likvoru a nález ≥ 2 hyperintenzních 

lézí v T2 vážených obrazech na MRI (Dufek 2011b).  

Dostupné jsou 3 formy IFN-: 

IFN--1b: Betaferon/Betaseron, Extavia – subkutánní podání 

IFN--1a: Avonex – intramuskulární podání 

IFN--1a: Rebif – subkutánní podání (Nikfar et al. 2010) 

11.2.1.1. Mechanismus účinku 

Mechanismus účinku popisuje obr. 4. Je důležité si uvědomit, že účinek 

IFN- v léčbě RS není protivirový, ale imunomodulační (Dufek 2011b).  

IFN- dokáže v organismu produkovat řada buněk, například se jedná o 

fibroblasty, lymfocyty, endoteliální buňky, makrofágy, ale také buňky napadené 

virem. Pro IFN- je dále charakteristické, že působí prostřednictvím vazby na 

svůj membránový receptor. Interakce s tímto receptorem vede ke spojení dvou 

receptorových řetězců a to receptoru pro IFN-α a receptoru pro IFN-β. K 

cytoplazmatické doméně IFN receptoru jsou volně vázány inaktivní enzymy, 

které jsou označovány jako kinázy. Po spojení dvou receptorových 

heterodimerů dojde transfosforylací k aktivaci kináz a jejich působením se 

fosforylují tyroziny na intracelulárním konci receptorových řetězců. 

Fosforylovaný tyrozin aktivuje signální transduktory a aktivátory transkripce a 

výsledkem je produkce proteinů, které jsou odpovědné za funkci interferonu 

(Krasulová a Havrdová 2007). 
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Obr. 4 Mechanismus účinku interferonu beta. T lymfocyty se aktivují na 

periferii rozpoznáním antigenu předkládaného makrofágem, množí se a 

prostupují HEB. Ve tkáni rozpoznávají specifický antigen a produkcí 

prozánětlivých cytokinů aktivují makrofágy a mikroglie. Do CNS také migrují B 

lymfocyty a cytotoxické lymfocyty. IFN- brání aktivaci a proliferaci specifických 

T lymfocytů, kterým makrofág nabízí antigen, uzavírá HEB a tím snižuje šíření 

zánětu v CNS. Dále inhibuje demyelinizaci a produkci prozánětlivých cytokinů 

IL-1, TNF-β, TNF-α a zvyšuje přítomnost regulačních lymfocytů IL-10, TGF- β 

(transforming growth factor). 

Převzato z: Havrdová (2007b) 

11.2.1.2. Indikace 

IFN- je indikován již v časných stádiích RS (Marek et al. 2010). Mezi 

hlavní novinky posledních dvou let patří rozšíření indikace IFN- na klinicky 

izolovaný syndrom a snížení věku nasazení léčby z 18 na 12 let na doporučení 

Evropské lékové agentury z roku 2009 (Dufek 2011b, Meluzínová 2010). 
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11.2.1.3. Nežádoucí účinky 

Mezi typické nežádoucí účinky, které zpravidla ustoupí do několika 

měsíců, patří chřipkové příznaky – zimnice, subfebrilie, artralgie, cefalea. Ke 

zvládnutí těchto obtíží jsou pacientovi podávány nesteroidní antiflogistika 

(Meluzínová 2010). Terapie je dále spojena s nežádoucími účinky zahrnujícími 

lokální reakce v místě vpichu, únavu, depresi, trombocytopenii, lymfopenii, 

hepatopatii (Krasulová a Havrdová 2007). 

V průběhu prvních dvou let užívání IFN- může dojít u některých 

pacientů k tvorbě vazebných a neutralizačních protilátek. Snížení léčebného 

efektu způsobují pouze protilátky neutralizační, jelikož se váží na vazebné 

místo na molekule IFN-, které se spojuje s receptorem pro IFN-. 

Nedostatečná biologická účinnost se projeví na MRI nebo v klinickém průběhu 

obvykle za 18–24 měsíců. 

Světová zdravotnická organizace doporučila stanovit neutralizační 

schopnost séra in vitro cytopatogenní metodou. Princip spočívá v inhibici 

cytolýzy tkáňové kultury A549 – buněk lidského karcinomu plic po přidání IFN-, 

myšího viru encefalomyokarditidy a séra pacienta. Pokud v séru pacienta 

neutralizační protilátky nejsou přítomny, IFN- zabrání cytolýze, kterou by virus 

jinak způsobil. Pokud se v séru pacienta neutralizační protilátky nacházejí, 

dojde k cytolýze, jelikož protilátky zabrání protektivnímu působení IFN- na 

buňky (Dufek 2011b).  

Markerem biologické účinnosti IFN- in vivo je protein MxA (myxovirus 

resistance protein A), jehož syntéza je indukována aplikací IFN-. 

Nedostatečná syntéza MxA tedy znamená redukci biologické účinnosti IFN-. 

Stanovení MxA bioaktivity má význam v případech nízkého titru neutralizačních 

protilátek. V praxi se stanovuje mediátorová RNA proteinu MxA metodou 

polymerázové řetězové reakce.  

Pro neutralizační protilátky je také typické, že vykazují zkříženou 

reaktivitu na preparáty obsahující IFN-. U pacientů s trvale zvýšeným titrem 

neutralizačních protilátek nebo nedostatečnou MxA bioaktivitou je doporučován 

GA (glatiramer acetát). Pokud je současně přítomna vysoká klinická aktivita 

nemoci, tou správnou volbou bude natalizumab (Dufek 2011b, Meluzínová a 

Libertínová 2011).  
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11.2.2. Glatiramer acetát 

GA není přirozenou součástí IS, patří mezi imunomodulátory s antigen-

specifickým účinkem (Havrdová 2009). Jedná se o heterogenní, 

standardizovaný kopolymer, tvořený směsí syntetických polypeptidů 

odvozených ze čtyř aminokyselin, jejichž sekvence se podobá MBP 

(Meluzínová 2010, Šťourač 2011a). 

GA: Copaxone – 20 mg/den – subkutánní podání (Castro-Borrero et al. 

2012) 

11.2.2.1. Mechanismus účinku 

Mechanismus účinku popisuje obr. 5. Zajímavé je, že GA působí zcela 

odlišně než IFN- (Zwibel 2011). Vyznačuje se jak protizánětlivým, tak i 

neuroprotektivním účinkem (Šťourač 2011a).  
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Obr. 5 Mechanismus účinku glatiramer acetátu. GA se přímo váže na 

molekuly II. třídy hlavního histokompatibilního komplexu antigen prezentujících 

buněk. Tím dochází k vývoji Th2 GA specifických lymfocytů, které se množí a 

přestupují HEB do CNS. Vazba GA na T lymfocyty způsobuje pokles počtu Th1 

prozánětlivých buněk a posun k Th2 protizánětlivým buňkám. Th2 GA 

specifické lymfocyty jsou po přestupu HEB znovu aktivovány rozpoznáním 

myelinových antigenů a produkují protizánětlivé cytokiny Th2 subpopulace. 

Následně dochází k down-regulaci prozánětlivých autoreaktivních T lymfocytů. 

Tyto buňky dále produkují BDNF (brain derived neurotrophic factor), který 

chrání axony v lézi. 

Převzato z: Šťourač (2011a) 

11.2.2.2. Indikace 

Stejně jako IFN-, tak i GA ovlivňuje onemocnění pouze v počátečních 

stádiích, což znamená, že v sekundární progresi tyto léky ztrácí svou účinnost 

(Havrdová 2011a). 
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11.2.2.3. Nežádoucí účinky 

Nežádoucí účinky terapie zahrnují lokální kožní reakce, dušnost, návaly 

horka, dyspnoi a vazodilataci (Castro-Borrero et al. 2012). Pozitivní je, že 

neutralizační protilátky proti GA v tomto případě nebyly prokázány (Šťourač 

2011a). 

11.2.3. Intravenózní imunoglobuliny 

IVIG (intravenózní imunoglobuliny) patří mezi léky, které nedokážou 

snížit progresi RS a obvykle jsou řazeny mezi léky 2. volby. Jejich užití však má 

svůj význam a jsou především vhodné u pacientek v době kojení a krátce po 

porodu. 

IVIG: Flebogamma, Kiovig, Gammagard – infuzní podání 1x za měsíc v 

dávce od 0,15 po 0,20 g/kg (Krasulová a Havrdová 2008). 

11.2.3.1. Mechanismus účinku 

Mechanismus účinku IVIG je velmi komplexní, dochází k ovlivnění 

proliferace B i T lymfocytů, protektivně působí na cytotoxický TNF, indukují 

apoptózu monocytů a lymfocytů, snižují produkci cytokinů a inhibují škody 

způsobené aktivací komplementu (Havrdová 2009, Krasulová a Havrdová 

2008).  

11.2.3.2. Indikace 

IVIG jsou indikovány u imunodeficitních pacientů s opakovanými infekty, 

kojících žen a u pacientů, u nichž není možné zavést léky 1. volby (Havrdová 

2007b).  

11.2.3.3. Nežádoucí účinky 

Nežádoucí účinky představují závažné anafylaktické reakce, kožní 

vyrážky a bolesti hlavy (Jacob a Rajabally 2009). 

11.2.4. Azathioprin 

Azathioprin vykazuje imunosupresivní účinek, jedná se o imidazolový 

derivát merkaptopurinu, který se in vivo rychle štěpí na merkaptopurin a 

methylnitroimidazolovou část. Merkaptopurin je schopen velmi rychle pronikat 

přes buněčné membrány a konvertovat se na purinové tioanalogy, přičemž 

hlavním účinným nukleotidem je kyselina tioinozinová. Pro tyto nukleotidy je 
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charakteristické, že nepronikají buněčnými membránami a necirkulují tak v 

tělesných tekutinách, tudíž stanovení plazmatických koncentrací nemá 

prognostickou hodnotu (Piťha 2011).  

Azathioprin: Imuran, Azaprine - doporučená dávka 50-100 mg/den - 

perorální podání (Marek et al. 2010, Meluzínová 2010). 

11.2.4.1. Mechanismus účinku 

Předpokládá se více mechanismů účinku azathioprinu. Jedním z nich je 

uvolnění purinového antimetabolitu 6-merkaptopurinu, čímž dojde k inhibici 

syntézy purinových bází de novo. V úvahu také přichází blokáda 

sulfhydrylových skupin alkylací a poškození DNA inkorporací purinových 

tioanalogů. Tím dochází k inhibici transkripce DNA a inaktivaci T i B lymfocytů 

(Castro-Borrero et al. 2012, Piťha 2011)  

11.2.4.2. Indikace 

V léčbě RS „of label“ je azathioprin využíván více než 30 let, indikován je 

zejména u pacientů, u kterých není možné zavést léky 1. volby (Meluzínová 

2010, Piťha 2011).  

11.2.4.3. Nežádoucí účinky 

Azathioprin vykazuje lymfostatický a cytotoxický účinek, proto mezi časté 

nežádoucí účinky patří leukopenie, anémie a trombocytopenie. Před zahájením 

léčby pacient musí podstoupit řadu genetických vyšetření, během kterých se 

stanoví, zda má obě alely pro enzym thiopurin-S-methyltransferázu v pořádku. 

Pokud má pacient jednu z alel deficitní, je nutné snížit dávku azathioprinu. V 

případě deficitu obou alel vzrůstá riziko dřeňového útlumu a přednost se dává 

jiným imunosupresivům (Piťha 2011).  

11.2.5. Mitoxantron 

Mitoxantron je antracenový derivát s imunosupresivním účinkem. 

Nejčastěji je v neurologických indikacích podáván v dávce 20 mg mitoxantronu 

a 1 g methylprednisolonu v měsíčních intervalech či jednou za tři měsíce (Piťha 

2011). 

11.2.5.1. Mechanismus účinku 

Mechanismus účinku spočívá ve vazbě na DNA, tvorbě zlomů v řetězci a 

v inhibici syntézy DNA a RNA (ribonucleic acid). Dále dochází k agregaci DNA 
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a inhibici buněčného cyklu v S fázi. Mitoxantron také působí antiangiogenně a 

inhibuje agregaci krevních destiček (Piťha 2011). 

11.2.5.2. Indikace 

FDA (Food and Drug Administration) schválila mitoxantron pro léčbu RS 

v monoterapii nebo v kombinaci s kortikosteroidy především u pacientů, u 

kterých není možné indikovat léky 1. volby (Castro-Borrero et al. 2012, Piťha 

2011).  

11.2.5.3. Nežádoucí účinky 

Mezi nežádoucí účinky léčby patří nauzea, vomitus, alopecie, 

kardiotoxicita a riziko indukce akutní leukémie (Castro-Borrero et al. 2012). 

11.2.6. Cyklofosfamid 

Cyklofosfamid řadíme mezi nejúčinnější imunosupresiva, jedná se o 

alkylační látku, kterou lze podat intravenózně v pulzních dávkách 400–800 

mg/m2, případně v kombinaci s methylprednisolonem (Piťha 2011).  

11.2.6.1. Mechanismus účinku 

Mechanismus účinku cyklofosfamidu se opírá o alkylaci DNA, při které 

dochází k nitrobuněčné cyklizaci vytvořením ethyleniminiového iontu. Ve svém 

důsledku tak dojde k nesprávnému párování s thyminem a k poruše kódování 

DNA (Piťha 2011). 

11.2.6.2. Indikace 

Cyklofosfamid je ve vysokých dávkách indikován u pacientů s 

transplantací kostní dřeně a nízké dávky se využívají v léčbě autoimunitních 

onemocnění (Lincová et al. 2007). V léčbě RS je indikován pouze u pacientů, u 

kterých není možné zavést léky 1. volby (Piťha 2011). 

11.2.6.3. Nežádoucí účinky 

U léčených pacientů se může objevit nauzea, zvracení, anorexie a 

alopecie. Důležité je také zmínit závažné nežádoucí účinky cyklofosfamidu, 

například se jedná o leukopenii, neutropenii, trombocytopenii, útlum kostní 

dřeně, nádory močového měchýře a kožní malignity (Horáková 2008, Piťha 

2011). 
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11.2.7. Autologní transplantace kmenových buněk 

Tento postup léčby zůstává zatím nejagresivnější. Princip spočívá v 

získání a zmrazení kmenových buněk pacienta a poté vysokými dávkami 

chemoterapie dochází k zničení vlastního autoagresivního IS. Kmenové buňky 

jsou následně pacientovi aplikovány zpět s cílem vytvoření nového IS.  

Autologní transplantace kmenových buněk je indikována u pacientů s 

maligním průběhem RS, s opakovanými atakami, délkou trvání choroby méně 

než 5 let a EDSS nižší než 6. Pacienti musí být dobře informováni o rizicích této 

terapie (Havrdová 2009).  
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12. Novinky v léčbě roztroušené sklerózy 

Pokrok v léčbě a určitou naději pro pacienty s RS přineslo 5 nových 

tabletových preparátů, jedná se především o kladribin, teriflunomid a 

dimethylfumarát. Tyto léky vykazují imunomodulační účinek a využívají se v 

indikaci i u jiných autoimunitních nemocí na rozdíl od fingolimodu a 

laquinimodu, jež jsou indikovány pouze v léčbě RS. V posledních letech se také 

těší velkému zájmu některé nové monoklonální protilátky a jejich účinek v 

terapii RS je více než pozitivní (Vachová 2009). Přehled těchto léků znázorňuje 

obr. 6.  

 

 

Obr. 6 Přehled základních mechanismů účinků některých nových léků. 

Vzájemné interakce buněk IS jsou označeny černými šipkami. Přechod přes 

BBB (blood brain barrier) je znázorněn žlutými šipkami. Červené šipky popisují 

terapeutické interakce a červené čáry ve tvaru T znázorňují blokování cest či 

receptorů. Hypotetické mechanismy jsou označeny s otazníkem. 

Převzato z: Barten et al. (2010)  
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12.1. Perorální léky 

12.1.1. Kladribin 

Kladribin patří mezi cytostatika, jedná se o antimetabolit, purinový 

nukleosidový analog (Piťha 2011). 

V roce 2009 byla zveřejněna III. fáze klinického zkoušení studie, která 

přinesla důkaz o schopnosti kladribinu snížit roční počet relapsů a aktivitu na 

MRI oproti placebu. Kladrabin byl podáván v krátkých pulzech v dávce 10 mg 

1x denně po dobu 4-5 dnů (Vachová 2009).  

 Kladribin je registrován od roku 2010 v Rusku a Austrálii, avšak 

registrace v EU (Evropská unie) byla dvakrát zamítnuta z důvodu vyššího počtu 

malignit u léčených pacientů oproti placebu a neznalosti délky užívání kladribinu 

(Havrdová 2011a). V roce 2011 FDA odmítla schválení kladribinu v indikaci RS, 

avšak klinické studie stále probíhají (Thöne a Ellrichmann 2013).  

12.1.1.1. Mechanismus účinku 

Z kladribinu vzniká intracelulární fosforylací mononukleotid, který je 

rezistentní vůči účinku adenosindeaminázy, což je způsobeno substitucí atomu 

vodíku v poloze 2 purinového jádra atomem chloru. Následně dochází ke 

kumulaci deoxyribonukleotidů, inhibici syntézy DNA a RNA a selektivní 

apoptóze T i B lymfocytů (Piťha 2011, Thöne a Ellrichmann 2013).  

12.1.1.2. Indikace 

Kladribin je indikován již několik let v léčbě vlasatobuněčné leukémie 

(Marek et al. 2010).  

12.1.1.3. Nežádoucí účinek 

Terapie je spojena s nežádoucími účinky zahrnující lymfopenii, 

nazofaryngitidu, bolesti hlavy a běžné infekce (Piťha 2011).  

12.1.2. Teriflunomid 

Jedná se o aktivní metabolit leflunomidu (O'Connor et al. 2011). 

Teriflunomid je schopen snížit roční počet relapsů i aktivitu na MRI, rovněž je 

vhodný do kombinační terapie s DMD, avšak III. fáze klinického zkoušení není 

dosud u konce (Havrdová 2011a). 
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Teriflunomid: HMR1726 - perorální podání - 7 mg nebo 14 mg  1x denně 

(Vachová 2009). 

12.1.2.1. Mechanismus účinku 

Teriflunomid má protizánětlivé a antiproliferační vlastnosti. Přesný 

mechanismus účinku je zatím nejasný, zřejmě spočívá v reverzibilní inhibici 

mitochondriálního enzymu, který se nazývá dihydroorotát dehydrogenáza, jehož 

přítomnost je důležitá při syntéze pyrimidinů. Jelikož pyrimidiny jsou utilizovány 

de novo aktivovanými T lymfocyty, tak zablokováním jejich syntézy dojde k 

inhibici syntézy T lymfocytů, DNA, RNA a imunoglobulinů (O'Connor et al. 2011, 

Piťha 2011).  

12.1.2.2. Indikace 

Indikace teriflunomidu je spojena s léčbou revmatoidní artritidy (Vachová 

2009).  

12.1.2.3. Nežádoucí účinky 

Mezi nežádoucí účinky patří běžné infekce, alopecie, parestezie, nauzea, 

zácpa, reverzibilní neutropenie, dále rozvoj polyneuropatie a pankreatitidy. Z 

důvodu potencionální teratogenity tohoto léku lze graviditu plánovat až po 4 

měsících od užití poslední tablety (Piťha 2011).  

12.1.3. Ester kyseliny fumarové 

Jedná se o modifikovanou molekulu dimethylfumarátu, která je čistší a 

má méně nežádoucích účinků.  

III. fáze klinického zkoušení v porovnání s placebem již byla ukončena a 

výsledky přinesly důkazy, že ester kyseliny fumarové dokáže snížit roční počet 

relapsů i počet Gd+ aktivních ložisek. Nyní probíhá klinická studie, která 

porovnává dvě dávky fumarátu s GA a placebem (Havrdová 2011a).  

Ester kyseliny fumarové: BG00012- perorální podání - 240 mg 2–3x 

denně, tablety jsou enterosolventní (Vachová 2009).  

12.1.3.1. Mechanismus účinku 

Přesný mechanismus účinku stále není objasněn, přesto tato látka 

vykazuje imunomodulační a neuroprotektivní účinek, který je založen na 

ovlivnění T lymfocytů, snížení exprese zánětlivých buněk do CNS a zvýšení 

produkce protizánětlivých cytokinů (Thöne a Ellrichmann 2013). 
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12.1.3.2. Indikace 

Pod názvem Fumaderm je již několik let úspěšně indikován v 

dermatologii k léčbě psoriázy (Thöne a Ellrichmann 2013).  

12.1.3.3. Nežádoucí účinky 

Nežádoucí účinky zahrnují zčervenání obličeje, zrudnutí kůže, pocit 

horka, pálení, pocení, nachlazení, bolest hlavy, bolest zubů a leukocytózu. 

Užitím tohoto léku také může dojít k vzestupu jaterních enzymů a k rozvoji 

hyperlipidémie, kontraindikováni by měli být zpravidla pacienti s žaludečními 

vředy a kardiaci. Ženy mohou plánovat graviditu až za 30 dní po ukončení léčby 

(Vachová 2009). 

12.1.4. Fingolimod 

Jedná se o imunosupresivní imunomodulační látku, která je odvozena od 

báze myriocinu. Myriocin se získává z kultury houby Isaria sinclairii  

(viz. Obr. 7). V čínské medicíně má bujón z této houby nezastupitelnou roli jako 

elixír mládí (Zapletalová 2011). 

  

 Obr. 7 Houba Isaria sinclairii 

 Převzato z: Zapletalová (2011) 

 

Fingolimod je strukturální analog přirozeného sfingosinu, jedná se o bílý 

až bíle krystalický prášek rozpustný ve vodě, jehož chemický vzorec: 2-amino-

2-[2-(4-octylfenyl)ethyl]propan-1,3-diol popisuje obr. 8 (Havrdová 2011b). 

Důležitá je také jeho přeměna, in vivo je fingolimod fosforylován 

intracelulární sfingosin-kinázou na aktivní formu: fingolimod – fosfát (Chun a 

Hartung 2010). 

http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/Rocnik-2011/1-2011/Fingolimod/3836.wthumbnaildetail.ashx
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 Obr. 8 Chemický a strukturní vzorec fingolimodu a sfingosinu 

 Převzato z: Havrdová (2011b) 

 

FDA schválila v roce 2010 fingolimod jako lék 1. volby v indikaci 

remitentní RS. V roce 2011 Evropská léková agentura v EU schválila fingolimod 

jako lék 2. volby u rychle progredující formy RS (Havrdová 2011a). 

III. fáze klinického zkoušení dvou velkých studií prokázala vyšší efektivitu 

dvou dávek fingolimodu ve srovnání s placebem a také se standardní léčbou 

IFN- (Havrdová 2011b). Stále však neexistují klinické studie u těhotných a 

kojících žen a experimentální studie provedené na potkanech a králících 

ukázaly teratogenní a embryotoxické účinky fingolimodu (Thöne a Ellrichmann 

2013). 

Fingolimod: Gilenya - perorální podání - 0,5 mg 1x denně (Havrdová 

2011a).  

12.1.4.1. Mechanismus účinku 

Mechanismus působení fingolimodu popisuje obr. 9. Mechanismus 

účinku spočívá především v ovlivnění vlastností lymfocytů. Aby lymfocyty 

získaly schopnost uvolnit se z lymfatických uzlin, je nutné aktivovat S1P 

(sfingosin-fosfátové) receptory. Tyto receptory jsou spřaženy s G proteinem a 

nacházejí se na povrchu lymfocytů, endoteliálních buňkách, cévách, hladké 

svalovině bronchů a v CNS. Fingolimod-fosfát působí jako jejich agonista, s 

vysokou afinitou se váže na S1P1, S1P4 a S1P5 receptory, nižší afinitu vykazuje 

k S1P3 receptoru a téměř žádnou k S1P2 receptoru. Silná stimulace S1P 

receptorů však vede k jejich internalizaci, zabránění další aktivace a exprese 

S1P receptorů a výsledkem je neschopnost lymfocytů vycestovat do periferního 

oběhu. Ovšem jedná se pouze o ty lymfocyty, které pravidelně cirkulují skrz 
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lymfatické orgány. Periferní efektorové paměťové T lymfocyty, které tuto 

schopnost nemají, fingolimodem ovlivněny nejsou. Je důležité si uvědomit, že 

fingolimod nezpůsobuje depleci, ale redistribuci lymfocytů, která vede k snížení 

infiltrace CNS autoreaktivními lymfocyty (Havrdová 2011a, Chun a Hartung 

2010, Zapletalová 2011). 

Fingolimod také vykazuje neuroprotektivní účinek, prochází přes HEB a 

působí na S1P receptory na povrchu nervových buněk (Kappos et al. 2010).  

 

Obr. 9 Mechanismus účinku fingolimodu. A. Vstup lymfocytů do lymfatických 

uzlin a zpět do cirkulace. B. Ovlivnění migrace lymfocytů lymfatickými uzlinami 

fingolimodem. 

Převzato z: Havrdová (2011b) 

12.1.4.2. Indikace 

Fingolimod je indikován u pacientů s vysoce aktivní formou RS, kteří 

nedostatečně reagují na léky 1. volby (Castro-Borrero et al. 2012).  

12.1.4.3. Nežádoucí účinky 

Fingolimod je obvykle dobře tolerován, jeho nežádoucí účinky plynou z 

působení na S1P receptory okolních tkání. U pacientů může dojít k rozvoji 

bradykardie, atrioventrikulární blokády, vzniku makulárního edému, hypertrofii 

bronchiálního svalstva, vazokonstrikci cév a vzniku melanomů. Dále se mohou 
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objevit chřipkové infekce, nozofaryngitidy, únava, bolest zad, průjmy a nauzea 

(Havrdová 2011b). Také plánování gravidity při užívání tohoto léku je možné až 

3 měsíce po ukončení léčby (Vachová 2009). 

12.1.5. Laquinimod 

Tato nová syntetická látka je odvozena od linomidu, jehož užívání bylo 

ukončeno z důvodu výrazných nežádoucích kardiálních účinků. Po chemické 

stránce se jedná o chinolin-3-karboxamid. 

III. fáze klinického zkoušení již byla ukončena a výsledek přinesl snížení 

ročního počtu relapsů a oddálení progrese onemocnění. 

Laquinimod: perorální podání – 0,6 mg 1x denně (Havrdová 2011a, 

Vachová 2009). 

12.1.5.1. Mechanismus účinku 

Mechanismus účinku není přesně objasněn, avšak pro laquinimod je 

charakteristický imunomodulační a neuroprotektivní účinek, jehož vlivem 

dochází k zvýšení sekrece IL-4 a IL-10 a snížení IL-17 (Thöne a Ellrichmann 

2013, Vachová 2009).  

12.1.5.2. Indikace 

Tato látka je indikována pouze k léčbě RS (Havrdová 2011a). 

12.1.5.3. Nežádoucí účinky 

Laquinimod způsobuje nespavost, anemii a zvyšuje riziko trombóz. 

Jelikož se jedná o potencionální teratogen, graviditu lze plánovat až za 30 dní 

od ukončení léčby (Vachová 2009).  

12.2. Monoklonální protilátky 

Monoklonální protilátky představují novou možnost léčby RS, v 

porovnání s léky 1. volby je jejich účinek zpravidla vyšší, avšak bezpečnostní 

profil obvykle nižší (Piťha 2012).  

V současné době je v České republice registrována jediná monoklonální 

protilátka, která se nazývá natalizumab (Vachová 2009). Jejich přehled shrnuje 

tab. 2. 
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Tabulka 2: Přehled monoklonálních protilátek 

                   Typ          Cílová molekula               Studie/fáze 

 

Natalizumab       IgG4k             Alfa4 integrin           Registrován v EU a ČR 

Daclizumab        IgG1         Alfa řetězec CD25     Probíhá II. a III. fáze 

Alemtuzumab     IgG1k                        CD52                 Ukončena III. fáze 

Rituximab           IgG1k                        CD20                 Ukončena II. fáze 

Ocrelizumab       IgG1k                        CD20                 Probíhá III. fáze 

 Převzato z: Piťha (2012) 

12.2.1. Natalizumab 

Natalizumab je rekombinantní humanizovaná protilátka, která je 

zaměřena proti 4-integrinu (Metz et al. 2012). 

Výsledky klinických studií přinesly zjištění, že natalizumab dokáže 

významně snížit roční počet relapsů a aktivitu na MRI (Piťha 2012). Pozitivní 

pro pacienty také je, že v České republice je natalizumab částečně hrazen z 

veřejného zdravotního pojištění (Taláb 2007).  

Natalizumab: Tysabri – intravenózní podání v dávce 300 mg 1x za 4 

týdny (Piťha 2012). 

12.2.1.1. Mechanismus účinku 

Mechanismus účinku popisuje obr. 10. Natalizumab je antagonista 4-

integrinu, který se nachází na povrchu T lymfocytů. Ligandem 41 integrinu je 

molekula VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule), která je vázána na 

endoteliích v CNS. Ligandem 47 integrinu je slizniční adhezivní molekula 

vázající se na střevní buňky. Natalizumab se naváže na molekulu 41 

integrinu a zablokuje tak vazbu s endoteliálním receptorem VCAM-1. To vede k 

blokádě migrace lymfocytů do CNS a redukci autoimunitního zánětu (Havrdová 

2009, Mareš 2012). 
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Obr. 10 Mechanismus účinku natalizumabu. A. Na povrchu aktivovaných 

cirkulujících T lymfocytů, monocytů, makrofágů jsou exprimovány 4 integriny, 

které umožňují průchod buněk do CNS. Aktivované T lymfocyty tak pronikají do 

CNS bez přítomnosti zánětu, jelikož hladiny adhezivní molekuly VCAM-1 v 

cévách CNS jsou nízké. B. Mikrovaskulární exprese VCAM-1 je zvýšena v okolí 

demyelinizačních lézí. D. Natalizumab blokuje 4 integriny a jejich vazbu na 

vazebné receptory VCAM-1. C. Natalizumab také blokuje migraci T lymfocytů 

do nezasažených oblastí CNS. 

Převzato z: Taláb (2007) 

12.2.1.2. Indikace 

Natalizumab je využíván v monoterapii u pacientů s rychle progredující 

formou RS (Castro-Borrero et al. 2012). Léčba však není určena pro každého 

pacienta, Neuroimunologická sekce České neurologické společnosti přesně 

popsala profil pacienta, u kterého je možné léčbu indikovat (Taláb 2007). V 
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České republice je natalizumab registrován jako lék 2. volby, zvláště je 

vhodným řešením v případě selhávání léků 1. volby (Horáková 2011).  

Hlavní nevýhodou je, že bezpečnost a účinnost tohoto léku nebyla 

studována u dětí do 18 let a rovněž nebyly provedeny kontrolované studie u 

těhotných žen, což je důvodem kontraindikace natalizumabu v těchto případech 

(Taláb 2007).  

12.2.1.3. Nežádoucí účinky 

Nežádoucí účinky zahrnují alergické reakce po infuzní aplikaci, zvýšený 

výskyt běžných infekčních onemocnění močových a dýchacích cest a tvorbu 

protilátek proti natalizumabu (Krasulová 2011a). 

Vzácnou komplikací je oportunní virová infekce, která se označuje jako 

PML (progresivní multifokální leukoencefalopatie). Jejím původcem je polyoma 

JCV (John Cunnigham virus), který se množí v gliových buňkách a rozpouští 

bílou hmotu. Tato komplikace může mít za následek trvalé neurologické 

následky, například poruchy zraku, hybnosti, kognice a může vést až ke smrti 

pacienta. Na jejím rozvoji se nejvíce podílí přítomnost JCV v organismu, 

předchozí imunosupresivní léčba a délka podávání natalizumabu. Riziko vývoje 

PML je tedy nízké v prvních 18-24 měsících léčby, po 2 letech se významně 

zvyšuje 

Na MRI můžeme prokázat rozsáhlé gadolinium nevychytávající 

demyelinizační léze v bílé hmotě způsobené rozvojem PML. V posledních 

letech má také velký význam zavedení dvoustupňového testu, který je založen 

na principu enzymové imunoanalýzy. Tento test má vysokou senzitivitu a 

specificitu při detekci protilátek proti JCV v krvi pacienta, avšak pozitivní 

výsledek ihned neznamená kontraindikaci léku. 

Proti JCV dosud neexistuje žádný protivirový preparát a tak jedinou 

možností zůstává, při včasném rozpoznání prvních příznaků PML, lék ihned 

vysadit, čímž se IS obnoví a infekce potlačí (Horáková a Havrdová 2011, 

Kappos et al. 2011, Krasulová 2011a).  

Pravidla pro včasnou diagnostiku PML jsou přesně stanovena a 

celosvětově jsou vedeny registry pacientů užívajících tuto monoklonální 

protilátku (Havrdová 2009). 



44 

 

12.2.2. Alemtuzumab 

Jedná se o humanizovanou monoklonální protilátku proti znaku CD 52. 

Podle výsledků III. fáze klinického zkoušení alemtuzumab dokázal výrazně 

snížit roční počet relapsů, aktivitu na MRI a zpomalit progresi onemocnění 

(Piťha 2012). 

Alemtuzumab: Campath – intravenózní podání - 12 mg do 100ml/4 

hodiny 5 dnů po sobě 1x, po roce poté 3 dny (Vachová 2009). 

12.2.2.1. Mechanismus účinku 

 Mechanismus účinku popisuje obr. 11.  

  

Obr. 11 Mechanismus účinku alemtuzumabu (PBMC= peripheral blood 

mononuclear cells). Molekula CD 52 je přítomna na povrchu B i T lymfocytů, 

monocytech a NK buňkách. Alemtuzumab způsobuje lýzu těchto buněk. 

Převzato z: Buttman a Rieckmann (2008) 

12.2.2.2. Indikace 

Alemtuzumab je již několik let registrován k léčbě chronické B 

lymfocytární leukémie (Havrdová 2011a).  

12.2.2.3. Nežádoucí účinky 

Nejčastěji se jedná o poinfuzní reakce, jako je vyrážka, horečka, bolesti 

hlavy a hypotenze. Ke zvládnutí těchto obtíží se pacientům podávají kortikoidy, 

cetirizin a paracetamol (Vachová 2009). Nežádoucí účinky jsou dále spojené s 

rozvojem leukopenie, sekundárních autoimunitních onemocnění, anemie, 
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vyšším rizikem rozvoje rakoviny a orgánové toxicity (Castro-Borrero et al. 

2012).  

12.2.3. Daclizumab 

Jedná se o humanizovanou monoklonální protilátku, která je namířena 

proti znaku CD 25 (Buttman a Rieckmann 2008).  

V současné době probíhá II. fáze klinické studie, ve které je daclizumab 

zkoušen v monoterapii oproti placebu a III. fáze klinické studie, ve které je 

porovnáván v monoterapii s IFN- (Piťha 2012).  

Daclizumab: Zenapax – subkutánní podání - 150 nebo 300 mg 1x 

měsíčně (Vachová 2009). 

12.2.3.1. Mechanismus účnku 

 Mechanismus účinku popisuje obr. 12.  

  

Obr. 12 Mechanismus účinku daclizumabu. Daclizumab blokuje molekulu CD 

25, která je alfa podjednotkou receptoru pro IL-2. Tento receptor je exprimován 

na povrch aktivovaných lymfocytů. Zároveň dochází k aktivaci NK buněk. Na 

jejich povrchu dochází k expresi molekul CD56. Zablokování alfa podjednotky 

vede k inhibici aktivace autoagresivních lymfocytů. 

Převzato z: Buttman a Rieckmann (2008) 

12.2.3.2. Indikace 

Daclizumab je indikován jako prevence rejekce po transplantaci ledvin 

(Castro-Borrero et al. 2012).  
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12.2.3.3. Nežádoucí účinky 

Z nežádoucích účinků lze uvést pouze běžné infekce a kožní reakce 

(Vachová 2009).  

12.2.4. Rituximab 

Rituximab je monoklonální protilátka, která je namířená proti znaku CD 

20.  

Výsledky II. fázi klinického zkoušení vedly k redukci MRI aktivity a 

ročního počtu relapsů (Piťha 2012). 

Rituximab: Mabthera, Rituxan - intravenózní podání - 1 g 2× po 14 

dnech, opakování těchto dvou pulsů za 6 měsíců (Vachová 2009). 

12.2.4.1. Mechanismus účinku 

Mechanismus účinku popisuje obr. 13.  

 

Obr. 13 Mechanismus účinku rituximabu. Molekula CD 20 je přítomna na 

povrchu zralých B lymfocytů. Rituximab se naváže na tento povrchový antigen a 

spustí tak signální kaskádu. Dochází k apoptóze B lymfocytů, kmenové i 

plazmatické buňky však zůstávají zachovány. Také může dojít k aktivaci 

komplementu, čímž se uvolní anafylatoxiny C3a/4a/5a, dále vazba na molekulu 

CD 20 může vést k opsonizaci lymfocytů C3b fragmentem komplementu a k 
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tvorbě lytických pórů. Výsledkem je aktivace makrofágů, NK buněk a zánik B 

lymfocytů.  

Převzato z: Pavelka (2007) 

12.2.4.2. Indikace 

Rituximab je indikován v hematoonkologii a při léčbě hematologických 

autoimunit (Castro-Borrero et al. 2012). 

12.2.4.3. Nežádoucí účinky 

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří infekce močových cest, 

nevolnost, bolesti hlavy, horečka, únava, průjem a svalové křeče. Terapie je 

také spojena se závažnými nežádoucími účinky, například se jedná o jaterní 

selhání, výskyt PML, srdeční arytmie, plísňové a virové infekce, neprůchodnost 

střev či jejich perforaci (Castro-Borrero et al. 2012).  

12.2.5. Ocrelizumab a Ofatumumab 

Jedná se o humanizované protilátky namířené proti molekule CD 20. Již 

ukončená II. fáze klinického zkoušení přinesla prozatím dobré výsledky, u 

pacientů došlo k snížení ročního počtu relapsů a aktivity na MRI (Havrdová 

2011a).  

Tyto monoklonální protilátky byly užívány v dávce 100-1000 mg 2x 14 

dnů a léčbu bylo nutné opakovat po 6 měsících. Terapie je rovněž spojena s 

rizikem vývoje PML (Castro-Borrero et al. 2012, Vachová 2009). 
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12.3. Potencionálně vhodné léky  

12.3.1. Statiny 

Statiny jsou nejčastěji indikovány v léčbě hyperlipidémií, jsou schopny 

zablokovat klíčový enzym 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA reduktázu, který je 

potřebný pro syntézu cholesterolu. Některé studie však naznačují, že statiny 

mohou svým působením také snížit počet zánětlivých epizod a chránit neurony 

u pacientů s RS, jelikož dokáží inhibovat aktivitu molekuly ICAM, jenž řídí 

průchod přes HEB. Ve svém důsledku tak znemožní průnik buněk IS přes HEB 

a zabrání uvolnění dalších zánětlivých mediátorů. 

Tuto myšlenku podpořily dvě studie, které byly provedeny u pacientů s 

RS. V první studii pacienti užívali 20 mg lovastatinu denně po dobu 2 let a ve 

druhé studii 80 mg simvastatinu denně po dobu 6 měsíců. Výsledkem bylo 

snížení objemu a počtu MRI ložisek, avšak efekt na vlastní aktivitu nemoci 

nebyl prokázán, tudíž jsou statiny vhodné spíše do kombinační terapie (Soldán 

et al. 2012, Vachová 2009).  
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13. Symptomatická léčba a její novinky 

Symptomatická léčba je využívána ke zmírnění klinických příznaků 

onemocnění. K tlumení spasticity se nejčastěji používají myorelaxancia, 

například baklofen, tetrazepam a tizanidin, lokálně lze do svalu také aplikovat 

botulotoxin nebo novinkou u pokročilejších stádií nemoci je baklofenová pumpa. 

Ke zmírnění centrální neuropatické bolesti se pacientům podává karbamazepin, 

gabapentin a nově pregabalin. U nemocných s depresí a anxiozitou jsou 

indikovány selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, únavu lze 

zmírnit podáním amantadinu či nootropik. Samozřejmě důležitou roli u pacientů 

s RS hraje fyzioterapie, aerobní cvičení a duševní hygiena. 

Velkému zájmu v symptomatické léčbě se nově těší kanabinoidy a 

fampridin (Mareš 2012).  

13.1. Kanabinoidy 

Cannabis sativa – konopí seté patří mezi dvoudomé rostliny. Hlavní 

psychotomimeticky působící účinná látka konopí, která se nazývá THC 

(tetrahydrokanabinol), byla izolována již v roce 1964. Důležité je zjištění, že v 

lidském organismu existují kanabinoidní receptory a látky tělu vlastní, 

označované jako endokanabinoidy.  

Víme, že existují dva typy kanabinoidních receptorů - CB1 a CB2, jedná 

se o 7-helixové transmembránové proteiny.  

CB1 receptory tvoří 472 aminokyselin, tyto receptory se nacházejí na 

povrchu buněk CNS, v míše, v periferii na adipocytech, endoteliálních buňkách, 

hepatocytech, ve svalech a v GIT. Charakteristické pro ně je, že jsou schopny 

ovlivňovat aktivitu osteoklastů.  

CB2 receptory tvoří 360 aminokyselin, nacházejí se v periferních tkáních 

a na buňkách IS. Mohou regulovat uvolňování cytokinů a tím mírnit zánět a 

některé druhy bolesti. 

Je známo, že CB1 a CB2 receptory patří mezi skupinu receptorů, která je 

spřažena s G proteinem. Jejich vlivem dochází k inhibici adenylátcyklázy a 

napěťově řízených vápenatých kanálků, což vede ke snížení uvolnění 

některých neurotransmiterů z presynaptických štěrbin. Kanabioidní receptory 
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tak zamezují uvolnění γ-aminomáselné kyseliny, glutamátu a dalších 

neurotransmiterů.  

Téměř všechny buňky IS, které se podílí na rozvoji zánětu v CNS, 

exprimují na svůj povrch kanabioidní receptory. Kanabinoidy navázáním na CB2 

receptory regulují schopnost apoptózy buněk a zvyšují hladinu endogenních 

kortikosteroidů, čímž podporují jejich imunosupresivní účinek. Protizánětlivý 

účinek kanabinoidů se dále projevuje inhibicí uvolnění eikosanoidů, tím se sníží 

propustnost přes HEB a dojde k omezení vstupu zánětlivých buněk do CNS. 

Podle nových studií kanabinoidy také inhibují aktivaci makrofágů a mikroglií v 

CNS a snižují uvolňování zánětlivých cytokinů (Hanuš 2012, Havrdová a 

Nováková 2012, Kršiak 2012). 

13.1.1. Sativex 

Jedná se o farmaceuticky připravený kanabinoid, který je získáván z 

rostlinných extraktů geneticky odlišných druhů Canabis sativa. Sativex existuje 

ve formě oromukosálního spreje a obsahuje 27 mg/ml THC a 25 mg/ml CBD 

(kanabidiol) v etanolu. 

Jelikož THC patří mezi parciální agonisty endogenních kanabinoidních 

receptorů, jeho účinek je zpravidla analgetický, antiemetický, užití vede k 

omezení svalové ztuhlosti, zvýšení chuti k jídlu a zlepšení motorických funkcí. 

CBD působí jako svalové relaxans, pro které je charakteristický 

neuroprotektivní, antioxidační a antipsychotický účinek. Zároveň dokáže snížit 

psychoaktivní účinky THC a pocity úzkosti, avšak afinita CBD ke kanabinoidním 

receptorům je poměrně malá.  

V posledních letech proběhly tři klinické studie a Česká republika byla 

jejich součástí. Testoval se vliv Sativexu na spasticitu a neuropatickou bolest u 

pacientů s RS. Hodnocení probíhala objektivně pomocí neurologických 

vyšetření a 74 % pacientů se zlepšilo o 30 % a více oproti placebu. Během 

testování nebyl zaznamenán jediný případ abstinenčního syndromu a zneužití 

Sativexu. Také nežádoucí účinky tohoto léku jsou velmi ojedinělé, v některých 

případech se může objevit závrať, průjem, únava, nauzea a sucho v ústech.  

Sativex je registrován ve Velké Británii, Kanadě, Španělsku, Novém 

Zélandu, Německu, Dánsku, Švédsku a Rakousku. Státní ústav pro kontrolu 

léčiv v České republice zaregistroval Sativex v indikaci u pacientů se středně 
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těžkou až těžkou spasticitou s platností od 13.4.2011. Maximální cena a úhrada 

pojišťovnou však dosud nebyla stanovena a sprej stále není v distribuci. 

Průměrně si pacient dávkuje 8 vstřiků za den, což měsíčně stojí několik tisíc 

korun (Havrdová a Nováková 2012).  

13.2. Fampridin 

Fampridin se podává 2x denně perorálně v dávce 10 mg a po chemické 

stránce se jedná o 4-aminopyridin. V organismu se uvolňuje postupně a blokuje 

draslíkové kanály v CNS. Působí na internodální membráně demyelinizovaných 

axonů, čímž dochází k prodloužení akčního potenciálu a usnadnění vedení 

elektrického impulzu v ložiskově demyelinizovaných axonech. U intaktních 

axonů se zvýší influx vápníku v presynaptických štěrbinách a také uvolnění 

neurotransmiterů, což vede k zesílení neuronální transmise.  

Charakteristické pro fampridin také je, že u pacientů zlepšuje motorické 

funkce bez ohledu na průběh a zavedenou léčbu. V klinických studiích bylo dále 

prokázáno zlepšení chůze, únavy, zraku, svalové síly a výkonnosti.  

U některých pacientů léčených fampridinem se vyskytly nežádoucí 

účinky, jednalo se především o uroinfekce, závratě, pády, nauzeu, úzkost a 

bolesti hlavy (Šťourač 2011b).  
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14. Diskuze 

Tato diplomová práce je pojata jako práce rešeršního typu a věnuje se 

sumarizaci jednotlivých pohledů k tématu farmakologické léčby roztroušené 

sklerózy. Zároveň podává informace o novinkách a možnostech léčby tohoto 

neurologického onemocnění.  

Na základě prostudovaných zdrojů a materiálů, které jsem uvedla v 

kapitole Literatura, lze konstatovat, že se většina autorů shoduje v přístupu k 

léčbě RS. Lékaři se již neomezují pouze na léčbu akutních vzplanutí, ale kladou 

velký důraz na nutnost dlouhodobé léčby, čímž výrazně přispívají k omezení 

vzniku nových zánětlivých lézí, zpomalení progrese a snížení počtu atak 

onemocnění. Samozřejmě v každém zdroji byly patrné jisté odlišnosti, obvykle 

se však týkaly pouze rozdílného dávkování. Řada autorů se shodovala a 

rozlišovala léky 1. a 2. volby u dlouhodobě léčených pacientů. V některých 

případech bylo těžké určit, který z nich je nejvhodnější a nejlepší, jelikož se lišily 

nejen svým mechanismem účinku, ale i indikací a nežádoucími účinky.  

V současné době není jednoznačně stanoveno přesné schéma léčby, 

které by s jistotou dokázalo oddálit progresi tohoto onemocnění. Každý pacient 

reaguje na léčbu odlišně a často je lékař nucen léčbu měnit. Avšak uvedené 

novinky v léčbě a klinické studie dokazují, že v posledních letech došlo k 

výraznému zlepšení prognózy u pacientů s tímto vážným neurologickým 

onemocněním.  

Na závěr bych ráda zmínila důležitost nemedikamentózní léčby, která je 

v řadě případů podceňována. Tato léčba zahrnuje například cílenou fyzioterapii, 

ergoterapii, neuropsychologický trénink, psychoterapii a řadu dalších technik a 

alternativních směrů.  
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15. Závěr 

RS patří mezi onemocnění, jež nelze vyléčit, avšak v současné době 

existují terapeutické možnosti, které jsou schopny při včasném a správném užití 

zlepšit kvalitu života pacienta (Mareš 2012).  

Stále se hledá ideální lék, který by nemoc dostatečně ovlivnil či zcela 

zastavil její progresi a zároveň měl minimální vedlejší účinky. Nová léčiva jsou 

vysoce účinná, riziko však spočívá v jejich nečekaných nežádoucích účincích 

(Vachová 2009).  

Otázkou také zůstává vysoká cena a úhrada těchto léčiv zdravotní 

pojišťovnou. Česká republika stále čeká na registraci několika nových účinných 

preparátů, které mohou pomoci pacientům bojovat s tímto vážným 

neurologickým onemocněním (Dufek 2011b). 



54 

 

16. LITERATURA 

 

 Barten LJ, Allington DR, Proccaci KA, Rivey MP. New approaches in the 

management of multiple sclerosis. Drug Des Devel Ther 2010; 24: 343-66  

 

 Bednářová J, Adam P. Likvorový profil u roztroušené sklerózy mozkomišní. 

Neurol. praxi 2002; 5: 249-251 

 

 Buttman M, Rieckmann P. Treating Multiple Sclerosis With Monoclonal 

Antibodies. Expert Rev Neurother 2008; 8: 433-455 

 

 Castro-Borrero W et al. Current and emerging therapies in multiple sclerosis: 

a systematic review. Ther Adv Neurol Disord 2012; 5: 205–220 

 

 Dostál C, Doležal T. Methylprednisolonum. Remedia 2004; 14: 33-44 

 

 Dufek M. Roztroušená skleróza – EDSS (expanded disability status scale), 

tzv. Kurtzkeho škála. Neurol. praxi 2011a; 12: 6-9 

 

 Dufek M. Co je nového v terapii roztroušené sklerózy interferonem beta v 

České republice? Neurol. praxi 2011b; 12: 28–32 

 

 Hanuš L. Endogenní kanabinoidy, receptory, fyziologické role. Revue ČLA 

2012; 8: 8-12 

 

 Havrdová E. Roztroušená skleróza. 1. vydání. Praha: Maxdorf, 2005: 8-10 

 

 Havrdová E. Roztroušená skleróza: Zánět nebo neurodegenerace? Neurol. 

praxi 2007a; 2: 98-101 

 

 Havrdová E. Léčba roztroušené sklerózy. Remedia 2007b; 17: 61–72 



55 

 

 

 Havrdová E. Roztroušená skleróza. 2. vydání. Praha: Maxdorf 2009: 8-21, 30-

56 

 

 Havrdová E. Roztroušená skleróza v ordinaci praktického lékaře. Med. praxi 

2010; 7: 485-488 

 

 Havrdová E. Vývoj nových léků v oblasti RS – změnila se prognóza pacienta? 

Neurol. praxi 2011a; 12: 168–172 

 

 Havrdová E. Fingolimod. Remedia 2011b; 21: 297-303 

 

 Havrdová E. Záchyt roztroušené sklerózy v ordinaci praktického lékaře. Med. 

praxi 2012; 9: 297-300 

 

 Havrdová E, Nováková I. Kanabinoidy u roztroušené sklerózy. Revue ČLA 

2012; 8: 27-31 

 

 Horáková D. Roztroušená skleróza a úloha praktického lékaře. Med. praxi 

2008; 5: 378-382 

 

 Horáková D. Roztroušená skleróza – naše současné možnosti při diagnostice, 

stanovení prognózy nemoci a sledování efektivity léčby. Neurol. praxi 2011; 13: 

265-269 

 

 Horáková D, Havrdová E. Protilátky proti JC viru a stratifikace rizika 

progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů s roztroušenou 

sklerózou. Neurol. praxi 2011; 12: 364–365 

 

 Chun J, Hartung H. Mechanism of Action of Oral Fingolimod in Multiple 

Sclerosis. Clin Neuropharmacol 2010; 33: 91-101 

 



56 

 

 Jacob S, Rajabally YA. Current Proposed Mechanisms of Action of 

Intravenous Immunoglobulins in Inflammatory Neuropathies. Curr 

Neuropharmacol 2009; 7: 337-342 

 

 Jedlička P, Keller O. Speciální neurologie. 1. vydání. Praha: Galén, 2005: 

203-212 

 

 Kappos L et al. A Placebo-Controlled Trial of Oral Fingolimod in Relapsing 

Multiple Sclerosis. N Engl J Med 2010; 362: 387-401 

 

 Kappos L et al. Natalizumab treatment for multiple sclerosis: updated 

recommendations for patient selection and monitoring. The Lancet Neurol 2011; 

10: 745-758 

 

 Kieseier B. C. The Mechanism of Action of Interferon-b in Relapsing Multiple 

Sclerosis. CNS Drugs 2011; 25: 491–502 

 

 Kopřiva F. Posttranskripční a negenomové účinky glukokortikoidů. Remedia 

2010; 20: 60-63 

 

 Krasulová E. Natalizumab v léčbě roztroušené sklerózy. Remedia 2011a; 21: 

409–411 

 

 Krasulová E, Havrdová E. Interferon beta a současná léčba relaps-remitentní 

roztroušené sklerózy mozkomíšní. Remedia 2007; 17: 560–567 

 

 Krasulová E, Havrdová E. Léčba relaps-remitentní roztroušené sklerózy 

mozkomíšní. Neurol. praxi 2008; 4: 202 – 206 

 

 Krejsek J, Kopecký O. Klinická imunologie. Hradec Králové: Nukleus HK, 

2004: 636-647 

 

 Kršiak M. Farmakologie kanabinoidů. Revue ČLA 2012; 8: 5-7 



57 

 

 

 Lenský J. Roztroušená skleróza mozkomíšní. Praha: Unie Roska, 1996: 7-8 

 

 Lincová D et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 2. vydání. Praha: Galen, 

2007: 411-413 

 

 Marek J et al. Farmakoterapie vnitřních nemocí. 4. vydání. Praha: Grada, 

2010: 219, 322, 337, 387, 628, 629 

 

 Mareš J. Význam časné diagnostiky a terapie v životní perspektivě pacientů s 

roztroušenou sklerózou. Neurol. praxi 2012; 13: 270–274 

 

 Meluzínová E. Současné možnosti léčby roztroušené sklerózy. Neurol. praxi 

2010; 11: 303-307 

 

 Meluzínová E, Libertínová J. Sledování biologické účinnosti interferonu beta v 

léčbě roztroušené sklerózy. Remedia 2011; 21: 406-408 

 

 Metz I et al. Pathology of immune reconstitution inflammatory syndrome in 

multiple sclerosis with natalizumab-associated progressive multifocal 

leukoencephalopathy. Acta Neuropathol 2012; 123: 235-245 

 

 Nevšímalová S, Růžička E, Tichý J. Neurologie. Praha: Galén, 2005: 211-216 

 

 Nikfar S, Rahimi R, Abdollahi M. A Systematic Review on the Efficacy of 

Interferon Beta in Relapsing Remitting Multiple Sclerosis; Comparison of 

Different Formulations. Int J Pharmacol 2010; 6: 638-644 

 

 O'Connor P et al. Randomized Trial of Oral Teriflunomide for Relapsing 

Multiple Sclerosis. N Engl J Med 2011; 365: 1293-1303 

 

 Pavelka K. Rituximab v léčbě revmatoidní artritidy. Remedia 2007; 17: 440-

447 



58 

 

 

 Piťha J. Imunosupresiva v léčbě neurologických onemocnění. Nerol. praxi 

2011; 12: 389-393 

 

 Piťha J. Biologická léčba roztroušené sklerózy. Med. praxi 2012; 9: 189-193 

 

 Ross AP, Ben-Zacharia A, Harris C, Smrtka J. Multiple sclerosis, relapses, 

and the mechanism of action of adrenocorticotropic hormone. Front Neurol 

2013; 4: 21 

 

 Soldán MP, Pittock SJ, Weigand SD, Yawn BP, Rodriquez M. Statin therapy 

and multiple sclerosis disability in a population based kohort. Mult Scler 2012; 

18: 358-363 

 

 Šťourač P. Současná role glatiramer acetátu v léčbě roztroušené sklerózy 

mozkomíšní. Remedia 2011a; 21: 314–319 

 

 Šťourač P. Nový lék v symptomatické terapii roztroušené sklerózy 

mozkomišní: 4-aminopyridin (Fampridine-SR). Klin Farmakol Farm 2011b; 1: 

33-34 

 

 Taláb R. Natalizumab. Remedia 2007; 17: 533–541 

 

 Thöne J, Ellrichmann G. Oral available agents in the treatment of relapsing 

remitting multiple sclerosis: an overview of merits and culprits. Drug Healthc 

Patient Saf 2013; 5: 37-47  

 

 Vachová M. Éra nových léků v terapii roztroušené sklerózy. Neurol. praxi 

2009; 10: 305-308 

 

 Zapletalová O. Léčba časných stadií roztroušené sklerózy mozkomíšní. 

Remedia 2009b; 19: 198–204 

 



59 

 

 Zapletalová O. Fingolimod. Remedia 2011; 21: 88-92 

 

 Zwibel H. Long-term Experience of Glatiramer Acetate in the Treatment of 

Clinically Isolated Syndrome and Relapsing–Remitting Multiple Sclerosis. US 

Neurology 2011;7:126-31 

 

Elektronické zdroje: 

 Krasulová E. Léčba roztroušené sklerózy - současnost a trendy do budoucna 

2011b. Dostupné na URL: http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-

medicina/lecba-roztrousene-sklerozy-soucasnost-a-trendy-do-budoucna-

457077  

Přístup 12.10.2012 

 

 Zapletalová O. Komplexní léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní 2009a. 

Dostupné na URL: http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-

medicina/komplexni-lecba-roztrousene-sklerozy-mozkomisni-447990  

Přístup 9.10.2012 

http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/lecba-roztrousene-sklerozy-soucasnost-a-trendy-do-budoucna-457077
http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/lecba-roztrousene-sklerozy-soucasnost-a-trendy-do-budoucna-457077
http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/lecba-roztrousene-sklerozy-soucasnost-a-trendy-do-budoucna-457077
http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/komplexni-lecba-roztrousene-sklerozy-mozkomisni-447990
http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/komplexni-lecba-roztrousene-sklerozy-mozkomisni-447990

