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1. ÚVOD
„Není to délka básně, co činí báseň krásnou,
a není to délka života, ale jeho kvalita,
co dělá život krásným.“
Seneca
Kvalitě života chronicky nemocných je v současnosti věnována stále větší pozornost.
Už od roku 1994 existuje společnost pro výzkum kvality života – International Society for
Quality of Life Research. Tato mezinárodní společnost sdružuje stovky vědců z celého světa,
kteří se sešli v listopadu 2004 na konferenci v Praze. Zde mimo jiné zaznělo, že konkrétní
využití výzkumů kvality života se také nabízí tam, kde neexistuje jediná varianta léčby a
jednotlivé přístupy představují pro nemocné odlišné vedlejší důsledky. Z výzkumů tedy
vyplývá, že je to pouze nemocný, kdo může říci, kolik vedlejších účinků chce snést,
v závislosti na subjektivně pociťované kvalitě života během léčby. (9)
Roztroušená

skleróza mozkomíšní – sclerosis multiplex (dále RS) je chronické

autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému – mozku a míchy. Dochází při něm
k poškození myelinu, který chrání nervová vlákna. Takto obnažená nervová vlákna se snadno
poškodí, dochází k jejich ztrátě a vznikají jizvy. Zánět a poškození myelinu oslabuje přenos
nervových impulsů z mozku a míchy do orgánů celého těla. Tato porucha vedení nervových
vzruchů je příčinou potíží, které mají podle lokalizace a rozsahu zánětu různý charakter.
RS je nejčastějším neurologickým onemocněním mladých lidí. U většiny pacientů
propukne nemoc prvně mezi 20 až 40 rokem života. (4)
Většina lidí tedy onemocní v době, kdy ještě studuje, začíná chodit do práce, zakládá
rodinu (a splácí nejrůznější úvěry). Do jejich „rozjetého“ života se vkradla zákeřná nemoc.
Nemoc, která se chová nevypočitatelně. Z ničeho nic se zase objeví, aby jim kompletně
přeorganizovala život. Myslím si, že právě nejistota je pro tyto pacienty nejhorší. Nevědí jak a
kdy na ně nemoc zase zaútočí. Nadějí pro pacienty s relabující remitující formou RS, že se
vývoj jejich choroby zpomalí a počet relapsů sníží, se stal v uplynulých letech také preparát
Copaxone. Copaxone je lékem první volby, který spolu s interferonem beta (dále INF ß)
patří do skupiny léků modifikujících onemocnění (dále DMD – disease modifying drugs).
Tato problematika ve mně vzbudila zájem hlavně po té, kdy jedna moje kamarádka
onemocněla RS. Náhle jsem byla zavalena množstvím dotazů jak, proč a co bude dál? Do té
doby byly moje znalosti o RS, a především o novém způsobu léčby, velmi povrchní.
Nezbývalo nic jiného než nastudovat odbornou literaturu a prozkoumat internetové stránky,
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abych mohla na, často pro mě až překvapivě konkrétní, dotazy odpovědět pravdu. Chtěla bych
zde také podotknout, že kamarádka říkala: „Nemám pocit, že bych se jich nemohla v Centru
pro RS na něco zeptat, ale většina otázek mě napadá až cestou domů.“ A tak čím víc jsem
získávala informací o RS a o Copaxonu, tím víc mě začala tato problematika zajímat.
Jsem přesvědčená, že přípravek Copaxone je bezpečný lék a je přínosem pro
pacienty, ale stejně jako kterýkoliv jiný lék může mít vedlejší nežádoucí účinky (dále NÚ).
S tím souvisí ošetřovatelská diagnóza (dále oš. dg.) Riziko poškození pacienta vlivem
farmak. Subjektivní vnímání NÚ – jejich přítomnost a vliv na kvalitu života pacienta je
vysoce individuální. Výskyt NÚ může být někdy pro pacienta natolik zatěžující, že dojde ke
zhoršení subjektivně vnímané kvality života vlivem podávání léku dříve, než vlivem vlastního
onemocnění. Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla zabývat hlavně

přípravkem

Copaxone a vlivem jeho vedlejších účinků na kvalitu života pacientů s RS. Myslím si, že
je to téma, které si zaslouží více pozornosti, protože, jak už jsem uvedla na začátku, je to jen
pacient, kdo by měl určovat jaké „nepohodlí“ hodlá v zájmu své léčby i nemoci podstupovat.
U osob trpících chronickým onemocněním, jako je RS, kdy úplné vyléčení není
dosažitelné a je nevyhnutelná prolongovaná léčba, je kvalita života důležitým výsledkem
zdravotní péče. Péče o tyto nemocné probíhá v Centrech pro diagnostiku a léčbu
demyelinizačních onemocnění, neboli v Centrech pro roztroušenou sklerózu (dále jen Centra
pro RS). Tato Centra pro RS

jsou zřizována jako specializovaná pracoviště v rámci

zdravotnického zařízení – nejlépe při nemocnici fakultního typu. Umožňují tak účelné
soustředění prostředků ke klinické a výzkumné činnosti. (17)
V těchto centrech také probíhá kompletní edukace pacienta o léčbě Copaxonem.
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2. CÍL PRÁCE
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit vliv vedlejších nežádoucích účinků při
podávání léku Copaxone na kvalitu života pacientů s RS.
V teoretické části předkládám stručnou charakteristiku

tohoto onemocnění a

přípravku Copaxone. Uvádím, jak probíhá edukace pacientů před aplikací Copaxonu a jak
přistupují k vlastní aplikaci. Dále stručně objasním pojem kvalita života.
Ve výzkumné části této práce budu dotazníkovou metodou zjišťovat výskyt NÚ po
aplikaci Copaxonu a jejich vliv na kvalitu života u pacientů s relabující – remitující formou
RS.
Hypotézy, které budu v průběhu práce ověřovat:
1. 50 % pacientů používá vždy k aplikaci Copaxonu autoinjektor.
2. U pacientů, kteří používají autoinjektor, bude statisticky významně nižší výskyt
nežádoucích kožních reakcí.
3. Více než 80 % pacientů má po aplikaci Copaxonu některou z nežádoucích kožních
reakcí (zarudnutí, zatvrdnutí, bolest).
4. Výskyt nežádoucích kožních reakcí nebude 60 % pacientů v ničem omezovat.
5. 5 % pacientů mělo v prvních třech měsících léčby „chřipkový syndrom“ po aplikaci
přípravku Copaxone.
6. 5 % pacientů má z důvodu výskytu „chřipkového syndromu“ problémy při práci či
běžné denní činnosti.
7. 80 % pacientů nemělo nikdy „bezprostřední poinjekční reakci“.
8. Výskyt „bezprostřední poinjekční reakce“ nebude mít vliv na jejich další
naplánovanou činnost.
9. 75 % pacientů považuje své zdraví za mnohem nebo poněkud lepší než před léčbou
Copaxonem.
Hypotézy jsem si stanovila po konzultaci s odborníky a na základě údajů uváděných
v literatuře, která popisuje užití tohoto léku v terapii RS.
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3. TEORETICKÁ ČÁST
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3.1.
3.1.1.

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA MOZKOMÍŠNÍ
Charakteristika
Roztroušená skleróza mozkomíšní – sclerosis multiplex je autoimunitní onemocnění

bílé hmoty centrálního nervového systému (dále CNS), vedoucí ke ztrátě myelinu
v zánětlivých ložiscích a difúzní ztrátě axonů v průběhu choroby. (28)
Klinicky je pro RS typická diseminace ložisek v prostoru a čase, tj. v různých
lokalizacích CNS a v různém časovém období života. (31)

3.1.2.

Etiologie a epidemiologie
Příčina RS není známa, ale laboratorní a epidemiologické studie přepokládají, že jde o

autoimunitní onemocnění, zřejmě iniciované infekčním agens, jako je virus, které vyvolává
T – buňkami zprostředkovanou imunitní odpověď u geneticky vnímavého jedince. (3)
Nepochybná je určitá genetická predispozice – předpokládá se nejméně 19 genů
vnímavosti vůči RS. Onemocnění má také určitou distribuci v závislosti na zeměpisné šířce –
větší počet případů se nachází vzdáleně od rovníku, a na rase – nejvíce jsou postiženi
Indoevropané, nejméně Afričané. Stejně tak hormonální vlivy hrají nepochybnou roli –
výskyt RS je 2 až 3x vyšší u žen než u mužů. Poslední epidemiologické studie ukazují, že RS
se objevuje 2x častěji u kuřáků než u nekuřáků. (29)
RS je v ČR s prevalencí 30 a více nemocných na 100 000 obyvatel časté onemocnění. Spolu
s Parkinsonovou chorobou zaujímá po cévní příhodě druhé místo v invaliditě. Nejvíce
postihuje dospělé ve věku mezi 20 až 40 lety. (31)

3.1.3.

Patogeneze
RS je výsledkem neschopnosti imunitního systému zabránit aktivaci autoreaktivních

T-buněk zaměřených proti antigenům myelinu. (3)
Autoreaktivní T-buňky (T-lymfocyty) zaměřené proti antigenům myelinu jsou, v
malém množství a v klidovém stavu, v těle každého člověka. Jsou neznámým způsobem
aktivovány na periferii, schopny pomnožení, a v aktivovaném stavu mohou být schopny i
přestoupení přes hematoencefalickou bariéru do CNS. (28)
Jak uvádí Seidl (2004:266) v CNS T – lymfocyty dále produkují prozánětlivé cytokiny
a vytváří aktivní ložisko zánětu s edémem a vazodilatací za přítomnosti makrofágů a B buněk
z periferní krve. (31)
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V důsledku zánětlivých změn dochází k rozpadu myelinové pochvy v místě ložiska, a
tím k poruše vedení vzruchu obnaženým nervovým vláknem. Demyelinizované vlákno není
schopno po dobu několika dnů vést vzruch vůbec, protože na obnaženém vláknu dochází
vlivem absence iontových kanálů k bloku vedení. Trvá několik dní, než se tyto ionty
rozprostřou po obnaženém vláknu a obnoví vedení vzruchu. Po několika týdnech, když odezní
zánětlivá reakce, může být myelin dotvořen, pokud nebyly zničeny buňky (oligodendroglie),
které ho jako jediné v těle vytvářejí. Havrdová (1999:30) také uvádí, že z neznámých důvodů
dochází v zánětlivém ložisku k ničení (trhání) axonů. (8)
Zpočátku neporušená oligodendroglie remyelinizací obnovuje funkci axonů, což
vysvětluje remisi choroby. Pokud dojde k přerušení axonu, je porucha nezvratná a vzniklý
deficit se již neupraví. (31)
Opakovanou destrukcí myelinu v průběhu choroby schopnost remyelinizace selhává,
stále více vláken zůstává obnažených a degeneruje. V průběhu let dochází u RS k vyhasínání
zánětu a objevuje se více degenerace. (29)
K aktivaci autoagresivních T-lymfocytů dochází nejspíše běžnými viry (proto také
často vidíme vznik atak nemoci po virových infekcích) nebo superantigeny (složky stěny
běžných bakterií, např. E. coli), které jsou schopny aktivovat lymfocyty bez přítomnosti
specifického antigenu. (28)
Typy roztroušené sklerózy

3.1.4.

Podle způsobu relapsů, remisí a progrese lze zařadit formy RS do následujících
kategorií:


Relabující – remitující RS (dále RR-RS)
Jde o jasně definované relapsy (ataky) s následnou plnou či částečnou

úzdravou, nebo s reziduálním nálezem a bez progrese nemoci mezi obdobími relapsů.
Asi u 70 – 80 % pacientů začíná onemocnění RS tímto stadiem. Stadium RR-RS
může být řadu let dlouhé. (3)


Sekundárně progresivní RS (dále SP-RS)
Je původně RR-RS v situaci, kdy ataky pozvolna ztrácejí četnost a intenzitu a

onemocnění v průměru za 10 let přechází do stadia sekundární progrese. Je vyčerpán
práh rezerv CNS a pozvolna narůstá trvalý neurologický deficit. (29)
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Progresivně relabující RS (dále PR-RS)
Týká se asi 3% pacientů. Progrese probíhá i mezi relapsy a onemocnění
pacienta rychle invalidizuje. (29)



Primárně progresivní RS (dále PP-RS)
Jedná se o progresivní zhoršování invalidity od počátku onemocnění, bez
přítomnosti atak. Postihuje více muže a dominujícím klinickým příznakem je
spastická paraparéza dolních končetin. (29)

Benigní průběh RS byl popsán u pacientů, kteří mají minimální příznaky nebo
minimální neurologický deficit během 15 let od začátku nemoci. (29)
Naopak maligní RS (asi 3 % pacientů) se vyznačuje ztrátou hybnosti do 2 až 3 let. (3)

3.1.5.

Klinický obraz
Pro RS jsou typické neurologické příznaky s více ložiskovou distribucí v bílé hmotě

CNS a progredující v čase. Klinický obraz je dán lokalizací a velikostí zánětlivých ložisek.
Největší postižení bývá symetricky v bílé hmotě podél obou postranních mozkových komor,
v optických nervech, kmeni a míše. (31)
Nejčastější iniciální symptomy:
1. Optická neuritida (dále ON) – zánět očního nervu
Klinicky se projeví poruchou vizu, od mlhavého vidění až po amaruózu (úplná
slepota), někdy je jen snížené vnímání ostrosti barev, bolesti za bulbem a při pohybu bulbu a
skotomy (výpadky zorného pole). ON se může upravit zcela bez následků, vzácně zůstává
různě těžká porucha zrakových funkcí. (28)
ON patří k častému postižení zrakové dráhy plakou v úseku n. optikus, často
recidivuje. Od jejího prvního vzniku může uplynout řada let, než dojde k vývoji dalších
neurologických příznaků. (31)

2. Poruchy citlivosti
Dalším běžným příznakem jsou hypestézie, parestézie a hyperestézie, které nesledují
distribuci nervových kořenů ani periferních nervů. Objevují se kdekoli na těle a pacienta
mohou velmi obtěžovat. Parestézie akrálních částí končetin, mohou výrazně narušovat
obratnost a pohyblivost bez přítomnosti paréz. (28)
- 11 -

3. Motorické symptomy
Patří sem různé stupně paréz, které jsou centrální, provázené spasticitou. Postihují
častěji dolní končetiny. Postižení horních končetin bývá spíše pozdní, dráhy pro dolní
končetiny mají delší průběh, a proto jsou snáze zranitelné. Jde o monoparézy, hemiparézy i
paraparézy. Na počátku nemoci může dojít k jejich úplné úpravě, později jsou častá rezidua,
nejdříve v podobě přítomnosti spastických fenoménů. Objektivně nacházíme vyšší svalový
tonus, zvýšené šlacho-okosticové reflexy a iritační pyramidové jevy.
Spasticita u těžkých paréz vede k nevratným změnám, jako je vývoj kontraktur a
atrofií z inaktivity. Spasticita je i u lehkých paréz provázena bolestivými, často nočními,
spasmy. (7)
4. Poruchy mozkových nervů
Vznikají na podkladě postižení drah přivádějících impulzy k jádrům mozkových
nervů. Nejčastěji to jsou :


Okohybné poruchy – vzniká dvojité vidění, objektivně parézy okohybných
nervů, event. nystagmus.



Obrna lícního nervu – vzniká dysartrie, v konečných stadiích těžká, spojená
s poruchou polykání.



Neuralgie trigeminu – je

často

spojená se vznikem plaky na rozhraní

centrálního a periferního myelinu, těsně za odstupem nervu. (7)
5. Mozečkové poruchy
Vyznačují se poruchou koordinace pohybu, jeho plynulosti a objevuje se intenční
třes (třes před cílem a na cíli), který pacientovi brání se najíst, napít a vykonávat jakékoliv
jemnější pohyby i při plné síle. Poškození vývojově starších částí mozečku se projeví
pocitem nejistoty v prostoru a vrávoráním bez pravé závrati. (7)
6. Ataxie spinálního původu
Přispívá k nejistotě při chůzi, je spojená s poruchou hlubokého čití, kdy pacient neví
bez kontroly zraku o uložení končetiny v prostoru, protože vázne přívod informací
z kloubních a šlachových tělísek zadními míšními provazci k vyšším centrům pro řízení
motoriky. Chůze tak má nejistý, opilecký ráz. (7)
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7. Vertigo
Pocity závratě – je to nejčastější kmenová porucha, někdy provázená nauzeou,
ztěžující

pacientovi

pohyb

vestibulárního syndromu

v prostoru.

Objektivně

nalézáme

příznaky

(úchylky nezávislé na pohybu hlavy), někdy

centrálního
je přítomen

nystagmus. (7)
8. Sfinkterové obtíže
Jsou často spojeny s poruchami hybnosti dolních končetin. Nejčastější je imperativní
mikce

(náhlé nucení k vyprázdnění močového měchýře, přičemž nevyhovění vede

k inkontinenci), dále retence moči a nedostatečné vyprázdnění vedoucí k uroinfekci a
nakonec inkontinence. Inkontinence stolice je méně častá. Časté jsou však sexuální poruchy
(vázne erekce i ejakulace, u žen dochází ke snížené citlivosti a lubrikaci vaginální sliznice a
k anorgasmii). (28)
K zácpě dochází jednak pro poruchu v drahách nervově zásobujících střevo, jednak
také při snížené pohyblivosti pacientů. (8)
9. Únava
Únava je vůbec nejčastější příznak RS, její objektivizace je sporná a jako příznak je
vysoce nespecifická. (31)
Pro únavu u pacientů s RS existuje několik vysvětlení. Je tu nepochybně vliv
prozánětlivých cytokinů na neurotransmisi, navíc nervové dráhy CNS obsahují (již v časných
stadiích) menší počet nervových vláken.

Dále může být únava způsobena zpomalením

vedení vzruchů demyelinizovanými vlákny. (28)
Na únavě se mohou podílet také bolest a sfinkterové obtíže, které ruší spánek a
odpočinek pacienta. (7)
Burnfield (1998:58) uvádí, že únava u RS nemusí být vždy způsobena vyčerpáním,
ale může nastat také z jiných důvodů. Bylo potvrzeno, že může být způsobena těžkým jídlem,
kouřením a vysokými teplotami (např. horkou koupelí). (5)
10. Psychické poruchy
Deprese provází některou fázi nemoci až u poloviny pacientů. Jednak ji můžeme
považovat za běžnou reakci na přítomnost chronického onemocnění a jednak, jak ukazují
nové poznatky, se na vzniku deprese podílejí prozánětlivé působky, tvořené imunitními
buňkami. (8)
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Euforie, popisovaná ve starých učebnicích, je dnes méně vídaným příznakem než
deprese. Většinou ji najdeme u pacientů s dlouhým, chronicko-progresivním průběhem
choroby, s těžkou invaliditou a s kognitivními poruchami. (7)
11. Kognitivní poruchy
Jsou přítomny u pokročilých stadií RS a jsou důsledkem úbytku axonů, atrofie
limbických struktur a narušené neurotransmise. Objevují se poruchy soustředění a krátkodobé
paměti. (31)
12. Paroxysmální symptomy
Pro RS je typický tzv. flekční příznak šíje (Lhermittův příznak) – byl pozorován asi u
jedné třetiny pacientů s RS a asi u poloviny při prvním vzplanutí choroby. Je typický pocitem
projetí elektrického výboje podél páteře při silném předklonění šíje, event. pronikající až do
dolních končetin nebo paží. (27)
Havrdová (2000:42) popisuje Uhthoffův fenomén jako zhoršení existujících, nebo již
vymizelých příznaků (především mlhavého vidění, svalová slabost) fyzickou námahou. (7)
Mumenthaler (2001:341) uvádí jako příčinu tohoto jevu zvýšenou teplotu, nebo
přehřátí (po koupeli). (27)

3.1.6.

Diagnostika
Diagnóza RS je založena na klinickém obraze, dokumentujícím diseminaci lézí

v CNS v čase a prostoru. Pečlivá anamnéza je základem, neurologické vyšetření může být
zpočátku v době mimo ataky zcela normální, nebo nacházíme jen nepřítomnost břišních
reflexů nebo pyramidové iritační jevy a vyšší reflexy. Později nacházíme příznaky centrálních
paréz, mozečkové příznaky, poruchy citlivosti a rovnováhy. (28)
Jistotu v diagnostice nám dnes umožňují některé pomocné vyšetřovací metody, z nichž
však žádná nemá 100% specifičnost, ačkoliv dosahují různého procenta senzitivity. (7)
a) Magnetická rezonance (dále MRI)
Díky své schopnosti průkazu vícečetných hypersignálních ložisek v bílé hmotě mozku
a míchy na T2 vážených obrazech se MRI v posledních 10 letech stala základní vyšetřovací
metodou. MRI je velmi cennou metodou, protože ukázala, že četnost tvorby nových
zánětlivých ložisek je 5 až 10x vyšší než je počet klinických atak a doložila tak, že
onemocnění přes zdánlivé klinické remise „nikdy nespí“. (28)
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Rutinně provádíme jen MRI mozku, i když klinické příznaky jsou i míšní.
Předpokládáme rozsev patologického procesu po veškeré bílé hmotě CNS. MRI míchy je
technicky více náročnější, zatížená více artefakty a provádíme ji pouze tehdy, není-li diagnóza
z mozkového MRI jednoznačná. (7)
Rozšíření MRI vedlo ke vzniku nejnovějších kritérií, publikovaných McDonaldem v r.
2001. Od publikace těchto kritérií je možno diagnostikovat RS během prvého roku nemoci u
většiny pacientů po prvních příznacích. Jejich cílem je prokázat diseminaci procesu v prostoru
CNS a v čase. Nová diagnostická kritéria pracují kromě klinického obrazu, neurologického
vyšetření a MRI, ještě s vyšetřením mozkomíšního moku a se zrakovými evokovanými
potenciály. Jsou uvedena příloze č.1 (29)
b) Vyšetření mozkomíšního moku
Lumbální punkce má být provedena vždy, když se to zdá být pro diagnostické
upřesnění nutné. Nebyl prokázán žádný nepříznivý účinek na průběh nemoci. (27)
Důležitý je průkaz intratekální syntézy IgG. Za diagnosticky nejdůležitější je
považován průkaz alespoň dvou oligoklonálních proužků v likvoru, které nejsou přítomny
v séru, a to v alkalické části spektra. (28)
c) Evokované potenciály (dále EP)
Vyšetření EP bylo používáno již od 60. let 20 století jako objektivní potvrzení klinicky
němých lézí. V současné době jejich význam ustoupil do pozadí před MRI. Nejvíce informací
poskytnou zrakové (dále VEP) a somatosenzorické (dále SSEP) evokované potenciály. (28)
d) Oftalmologické vyšetření
Ve stadiu akutní optické neuritidy můžeme najít edém papily, později její zblednutí,
jako projev atrofie. Na perimetru mohou být skotomy různé velikosti a distribuce. V akutním
stadiu pozorujeme i poruchu barvocitu. (28)
e) Ostatní pomocná vyšetření
Ostatní pomocná vyšetření bývají pro určení diagnózy RS zpravidla postradatelná.
Elektroencefalogram prokazuje jen nespecifické anomálie bez korelace k příznakům. (27)
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3.1.7. Léčba roztroušené sklerózy
Terapeutické postupy prodělaly a prodělávají v posledních letech vývoj natolik
dramatický, že je v neurologickém oboru obtížně s čímkoliv srovnatelný. Terapii lze pro
přehlednost rozdělit do terapie akutní ataky, terapie RR-RS k omezení počtu relapsů, terapie
SP-RS, terapie PP-RS, terapie maligního průběhu RS a terapie symptomatické. (29)
a) Terapie akutní ataky
Akutní ataka (definovaná jako zhoršení existujících příznaků nebo objevení se nových
příznaků trvající alespoň 24 hodin) se léčí vysokými dávkami kortikoidů intravenózně.
Kortikoidy jsou v léčbě akutní ataky velmi účinné především pro svůj protizánětlivý účinek a
pro schopnost tlumit imunitní reakci na všech jejích úrovních. (28)
Při podávání kortikoidů se osvědčilo následující léčebné schéma: Během 3 – 5 po sobě
následujících dnů se podává krátká ranní infuze 500 – 1000 mg metylprednisolonu, návazně
dalších 6 – 10 dnů prednison perorálně v klesající dávce, v průběhu např. 3 dnů 100 mg, pak
50 mg, 25 mg a 10 mg. Jestliže není intravenózní terapie ataky možná, lze provést léčbu
vzplanutí perorálním metylprednisolonem: ráno během pěti dnů perorálně 5 tablet Medrol po
100 mg, návazně Prednison v klesající dávce. (27)
Pacient musí být preventivně zajištěn před vedlejšími účinky steroidů (kalcium,
vitamín D, dle potřeby antacida, omeprazol, kalium, dieta s nízkým obsahem glycidů). (29)
Infuze i maximum perorální dávky steroidů podáváme v ranních a dopoledních
hodinách, abychom napodobili biologický rytmus vylučování kortizolu nadledvinami.
Pokud není podanou terapií neurologický nález dostatečně ovlivněn, přidáváme
k aplikaci

metylprednisolonu

jednorázové

podání

silnějšího

imunosupresiva,

např.

cyclofosfamidu (CPA) v dávce 1g v infuzi 1 – 2 x v průběhu kůry metylprednisolonu. (7)
b) Terapie relabující remitující RS (RR – RS ) k omezení počtu relapsů
Dlouhodobá léčba je určena ke snížení počtu relapsů a ke zpomalení progresi nemoci
a měla by být zavedena u všech pacientů s klinicky aktivní chorobou. K dlouhodobé léčbě se
používají tzv. LÉKY MODIFIKUJÍCÍ ONEMOCNĚNÍ

(DMD), někdy také nazývané

LÉKY PRVNÍ VOLBY. (29)
Studie publikované v posledních několika letech, jasně prokazují, že čím dříve je léčba
DMD zavedena, tím větší je její schopnost zabránit nárůstu definitivního poškození
nervového systému, a také, že je-li léčba zavedena ihned po první klinické atace (klinicky
izolovaný syndrom, suspektní z RS, tedy při pozitivitě MRI a nálezu v likvoru), je šance
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oddálit další klinický vývoj nemoci. (29)
Do skupiny DMD patří INF ß a glatirameracetát. (13)
Přehled DMD je uveden v příloze č. 2
Interferon ß
ß interferony jsou běžně se vyskytující cytokiny, které se v organizmu tvoří přirozeně
a mají protizánětlivé a imunoregulační účinky. INF ß regulují tu část imunitního systému,
nazývanou T buňkami zprostředkovaná imunita. INF ß specificky redukuje gamma
interferon, o němž se soudí, že přispívá k porušování myelinu a také stimuluje činitele
potlačující imunitní aktivitu. Klinické zkoušky ukázaly, že interferon ß je schopen snížit
počet klinických relapsů nemoci přibližně o 30 %, počet závažných atak o 50 % a zároveň
má určitý vliv na zpomalení progrese onemocnění. INF ß je k dispozici ve dvou variantách,
INF ß – 1a (Avonex, Rebif) a INF ß – 1b (přípravek Betaferon). Oba typy musí být
pravidelně aplikovány subkutánní (Betaferon) nebo intramuskulární injekcí (Avonex). (20)
Vedlejší účinky léčby interferony zahrnují chřipkový syndrom, trvající několik hodin
po aplikaci, se subfebriliemi, zimnicí, bolestmi v kloubech, svalech a s únavou. Dále se
objevují lokální reakce v místě vpichu (v rozsáhlé škále od žádné reakce přes přechodné
zarudnutí po nekrózu kůže), zhoršení existující únavy, bolesti hlavy, vzácně podrážděnost,
nespavost. Chřipkovému syndromu se lze úspěšně bránit aplikací interferonu na noc a
podáváním nesteroidních antirevmatik (Ibuprofen) a paracetamolu. (7)
O glatirameracetátu (přípravek Copaxone) je pojednáno v další kapitole.
Vzhledem k vysoké ceně léků a ekonomické situaci ve zdravotnictví v ČR, byla přijata
indikační kritéria, která určitým způsobem omezují přístup pacienta k léčbě. (29)
Tato kritéria jsou uvedena v příloze č. 3
Pokud není možné zavést léčbu těmito drahými léky, existuje mezinárodní konsensus
pro další možnosti léčby. Těmi jsou intravenózní imunoglobuliny (dále IVIG). Mechanismus
jejich účinku je spatřován jednak v jejich imunosupresivním působení, jednak v přítomnosti
přirozených blokátorů prozánětlivých cytokinů, a dokonce v přítomnosti růstových faktorů
potřebných pro remyelinizaci. IVIG jsou velmi dobře snášeny, i když intolerance cizí
bílkoviny může samozřejmě vést k alergickým reakcím. (7)
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U pacientů, kteří nesplňují kritéria pro léčbu výše uvedenými preparáty a jejichž
průběh choroby není benigní, je nutno použít takové způsoby kombinované imunosuprese,
jaké se běžně užívají u jiných autoimunních onemocnění. (7)
Mezi další léky ovlivňující průběh RS patří Mitoxantron a Antegren. Mitoxantron je
vysoce imunosupresivní, protirakovinový lék. Zkoušky u lidí s RS ukázaly pozitivní
výsledky, redukci jak počtu lézí na MRI, tak míry relapsů a zpomalení progrese nemoci.
Používá se u velmi agresivního typu onemocnění s četnými atakami a bez dostatečné remise.
Je kardiotoxický, pacient musí být pravidelně monitorován. Léčba trvá půl roku, potom by
měla následovat méně toxická léčba, např. léky první volby. Antegren je lék, který zabraňuje
migraci buněk imunitního systému z krevního řečiště do mozku, kde mohou atakovat myelin.
Výsledky předběžné zkoušky byly povzbuzující – po více než šestiměsíčním obdobím bylo
redukováno (u RR-RS a SP-RS) objevování se nových lézí na MRI. (20)
c) Terapie sekundárně progresivního stadia
Léčba sekundární progrese představuje podstatně větší problém než léčba remitentního
stadia nemoci. (29)
V tomto stadiu je přítomen trvalý neurologický deficit, který je daný vyčerpáním
rezerv nervového systému – ztrátou značného množství myelinu i axonů. (28)
Jediné, co v tomto stadiu umíme, je potlačit zbytek zánětu. Proto se postupuje podle studií,
které prokázaly určitou úspěšnost při použití následujících léků:


Pulsní léčba metylprednisolonem v kombinaci s cyklofosfamidem (pulsy se rozumí
opakované podání velkých dávek v určitých časových intervalech). Režim je dobře
snášen, zpočátku jsou infuze podávány jednou měsíčně, později se intervaly prodlužují,
takže tímto způsobem lze nemoc udržet stabilizovanou i 5 let.



Pulsní léčba mitoxantronem a metylprednisolonem nebo samotným mitoxantronem
v různých dávkovacích schématech - režim je určen pro rychle se zhoršující případy
nemoci, protože mitoxantron je ve svém použití omezen celkovou podanou dávkou.



IVIG podávané jednou měsíčně.



Metotrexát v malých dávkách.



INF ß, který je však účinný pouze v případě, že se u pacienta ještě vyskytují ataky.
Je třeba zdůraznit, že ve stadiu chronické progrese pacient nejvíce profituje z dobře

vyvážené symptomatické léčby a rehabilitace. (21)
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d) Terapie primárně progresivní formy RS
U této formy RS se v patogenezi uplatňuje zřejmě méně zánětlivá a více degenerativní
složka, proto i terapie užívané pro výše zmíněná stadia nebývají úspěšné. (28)
Protože si poměrem zánětu a degenerace nemůžeme být nikdy jisti, je třeba
protizánětlivé léky pacientům nabídnout (objevily se zprávy o pozitivním účinku pulsního
podávání cyclofosfamidu i u primární progrese). DMD však prokazatelně nemají u této formy
efekt – oficiální klinické studie selhaly. Občas vidíme pozitivní efekt léčby IVIG, jejich
podávání však nebylo u této formy systematicky testováno. (29)
Těžiště léčby je tedy v symptomatické terapii. (28)
e) Terapie maligního průběhu RS
Asi u 3 % pacientů s RS se žádnou z uvedených (tzv. konvečních) metod nepodařilo
rychlou progresi zastavit. Těmto pacientům je pak možno provést vysokodávkovanou
imunoablaci s podporou autologních hematopoetických kmenových buněk.
Dříve byla tato procedura označována jako autologní transplantace kostní dřeně, dnes
se však převážně používají do periferní krve nastimulované a vyplavené CD34+ kmenové
buňky. (29)
Tato metoda může – bohužel opět jen u některých pacientů – vést k zastavení
choroby. Protože jde o způsob terapie značně zatěžující, používá se zatím u pacientů, u nichž
konvenční metody léčby byly vyčerpány. Do současné doby bylo v ČR tímto způsobem
léčeno několik nemocných s maligním průběhem RS, u nichž selhala konvenční léčba. U
většiny pacientů se výrazně snížila potřeba chronické kortikoidní terapie. (18)
f) Terapie symptomatická
Týká se všech stádií choroby, bez vlivu na patogenetické mechanismy ulevuje
(s různou mírou úspěchu) symptomům choroby. (29)

Spasticita
Při léčbě spasticity musíme mít vždy na paměti, že cílem není vrátit zvýšený svalový
tonus k normě, ale ovlivnit spasticitu do té míry, aby neobtěžovala pacienta (omezení rozsahu
pohybu, křeče). Rovněž musíme dávat pozor, aby nebyla narušena funkce (např. stojná funkce
dolních končetin – spasticita se často zmírňuje na lůžku a objevuje se při postavení, takže
tam, kde na lůžku pozorujeme těžkou paraparézu dolních končetin, může být pacient právě
díky spasticitě schopen chůze). Užíváme centrální myorelaxancia (antispastika) jako
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baklofen, tizanidin, tetrazepam – dávky je třeba vytitrovat, aby léčba neodradila pacienta
svými nežádoucími účinky (ospalost, svalová slabost). U nejtěžších spasticit užíváme lokální
aplikaci botulotoxinu, baclofenovou pumpu (přivádí baclofen do páteřního kanálu –
nákladné, technicky náročné). (28)
Havrdová (2000:83) upozorňuje na, v terapii spasticity, stále nedoceněnou a
nedostatečně používanou fyzioterapii - cvičení, termoterapie, kryoterapie, elektroterapie. (7)
Sfinkterové obtíže
Terapii řídíme vždy podle urodynamického vyšetření a velikosti rezidua. Užíváme
nejčastěji anticholinergika, spasmolytika, myorelaxancia, alfa1 – sympatolytika. V případě
retence s reziduem větším jak 100 ml je (u pacientů schopných spolupráce) nejvhodnější čistá
intermitentní autokatetrizace za krytí malými dávkami antibiotik na noc. Vždy je nutné
aktivně pátrat po uroinfekci a léčit ji. Místo dlouhodobě zavedeného permanentního
močového katetru dáváme přednost epicystostomii. (29)
Noční inkontinence, nebyla-li úspěšně zvládnuta anticholinergiky ani autokatetrizací,
může být odstraněna použitím antidiuretického hormonu, který přechodně sníží tvorbu moči
v ledvinách. Zcela bez vazby na potíže s močením a tíži paraparézy se u téměř 70 % pacientů
objevují obtíže s vyprazdňováním stolice, nejčastěji zácpa a inkontinence. Tyto obtíže jsou
daleko hůře ovlivnitelné než močové problémy. Je vhodné docílit optimální konsistence a
pravidelnému vyprazdňování stolice, nejlépe dietou, laktulózou či čípky. (7)

Bolest
Akutní bolest se váže nejčastěji k paroxyzmálním symptomům a je nejčastěji řešitelná
karbamazepinem, event. v kombinaci s antispastiky. (7)
Chronická bolest se váže nejčastěji ke spasticitě, dysestéziím končetin, osteoporóze a
vertebrogenním obtížím. K ovlivnění používáme antispastika v kombinaci s analgetiky; při
bolestivých dysestéziích pomáhá kombinace antidepresiv s antispastiky, eventuelně s
analgetiky; při osteoporóze a vertebrogenních obtížích zavádíme terapii osteoporózy,
rehabilitační režim a antirevmaticko – analgetickou terapii. (7)
Na neposlední místo v terapii bolesti řadíme určitě psychoterapii. Myslím si, že
tvrzení, že pacient má bolest vždy, když říká, že ho něco bolí, je určitě pravdivé a jsem ráda,
že z našich ambulancí i nemocnic už mizí věty typu (a teď si dovolím citovat ze svojí dávné
zkušenosti): „To vás přece nemůže bolet!“ nebo: „Něco vydržet musíte!“.
V rámci psychoterapie a psychorehabilitace se vychází ze základních kognitivně –
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behaviorálních přístupů. K těmto postupům můžeme přidružit i autogenní tréning, relaxační
metody, hypnózu a přístrojové techniky (např. bio-feed-back, audiovizuální stimulaci). (22)

Deprese
V léčbě deprese jsou nejvýhodnější preparáty SSRI – selektivní inhibitory zpětného
vychytávání serotoninu, protože mají nejen minimum vedlejších účinků (jako je útlum a
ospalost), ale i pro svůj protizánětlivý vliv synergistický s efektem kauzální terapie. (29)
Prudké změny nálad – střídání pláče a smíchu lze často ovlivnit amitriptylinem.
Farmakoterapie by měla být vždy doprovázena psychoterapií. Deprese může být totiž
prohloubena řadou vedlejších faktorů, jako je snížení pracovní schopnosti či přibývání dalších
neurologických symptomů. Psychoterapie sice nedokáže tyto vedlejší faktory odstranit, může
však pacientům pomoci změnit postoj či najít motivaci k dalšímu překonávání překážek. (7)
Kognitivní deficit
K jeho ovlivnění lze zkusit velké dávky nootropik, často však s nedostatečným
efektem. Je nutné doporučit pacientovi kognitivní trénink a maximální sociální stimulaci,
aby nedošlo k sociální izolaci, a tím k progresi kognitivního deficitu. (28)
Třes
Na rozdíl od třesu u Parkinsonovy choroby je třes u RS farmakologicky těžko
ovlivnitelný. Nejefektivnější je klonazepam, málo pacientů však toleruje účinnou dávku
(3x2mg). Lze zkusit i metoklopramid. Určitou naději do budoucna skýtá hluboká mozková
stimulace. (29)
Únava
Únava pacienty velmi obtěžuje. Musíme vyloučit případné přidružené onemocnění
(nejčastěji onemocnění štítné žlázy). Efektivní při ovlivňování únavy je především zavedení
pravidelného, krátkodobého, ale opakovaného cvičení do denního programu.
K farmakologickému ovlivnění únavy lze použít amantadin, nebo modefanil.
Pozitivního ovlivnění únavy lze dosáhnout asi u třetiny nemocných. (7)
g) Léčba infekcí
Každé ložisko infekce vede k aktivaci imunitního systému, což se může projevit
aktivací základního onemocnění. Pokud se objeví infekční onemocnění, měla by být ihned
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podána antirevmatika (nejlépe Ibuprofen v dávce 3x 400 – 800 mg). Při vzestupu teploty nad
38 oC, je nutné podat širokospektrá antibiotika. Všechna tato onemocnění by měli pacienti
vyležet. Také je nutné aktivně pátrat po uroinfekcích, protože ty jsou často u pacientů
přehlíženy. K prevenci viróz v zimním období je vhodné podávání amantadinu. Tam, kde
tato prevence není účinná, profitují pacienti z podávání intramuskulárního imunoglobulinu 1x
za 2-3 týdny (mnoho pacientů s RS trpí deficitem podtřídy protilátek IgG3). Snažíme se
vyhnout očkování pacientů, protože aktivace imunity může zasáhnout i vlastní autoimunní
proces. K aktivaci imunitního systému však dojde i při chirurgickém zákroku na sliznici
(např. extrakce zubu), a proto se doporučuje krýt každý takový výkon antibiotiky. (29)

3.1.8. Rehabilitace
Lenský (1996:61) uvádí: „Pohyb je život, jeho cena je nesmírná. Každá i
sebebezvýznamnější fyzická činnost znamená pohyb: akci svalů, jejich účelnou souhru i
protihru. Až když je naše mobilita nějakým způsobem porušena, uvědomujeme si, oč jsme
chudší a závislejší“. (25)
Rehabilitace patří do léčby RS zcela neodmyslitelně. V prvých stadiích choroby je
zaměřena na udržení co nejlepší fyzické kondice pacienta, ve stadiích neurologických
příznaků na restituce funkce a úlevu spasticity, v pozdějších stadiích na udržení sebeobsluhy a
prevenci nevratných změn (kontraktur, dekubitů). (7)
U RS rehabilitujeme tři základní motorické složky: svalové oslabení (parézu),
poruchu koordinace a rovnováhy (ataxii) a zvýšené svalové napětí (spasticitu). U parézy
nacvičujeme výkon a sílu, u ataxie přesnost, jistotu a prostorové vnímání, u spasticity
uvolnění a protažení ztuhlých zkrácených svalů. (25)
Myslím si, že je důležité všechny nemocné od začátku motivovat, aby skutečně začali
cvičit a zařadili cvičení do svého každodenního života. Je potřeba jim opakovaně vysvětlovat
důležitost zlepšení a udržení své kondice. Je to třeba vysvětlit všem pacientům. Pokud bych si
je rozdělila na dvě skupiny, tak jedna skupina budou pacienti, kteří nemají pohybové
problémy a druhá skupina budou pacienti, kteří mají nějaké pohybové problémy, ať už
z důvodu spasticity, nebo bolesti. Pacienty v první skupině je, podle mého názoru, nutné
motivovat k tomu, aby začali cvičit. Většina z těchto pacientů si možná myslí: „Mě se to
netýká, já žádné omezení při pohybu nepociťuji.“ Proto je nutné těmto pacientům šetrně
připomínat, že jejich choroba se může navzdory veškeré léčbě zhoršit. A pokud budou
v dobré kondici a budou zvyklí pravidelně cvičit, rozvoj RS se může zpomalit a rehabilitace a
vlastní pohyb jim potom nebude činit takové problémy.
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Druhá skupina pacientů je ve velké nevýhodě. Musí se naučit cvičit a překonávat
přitom nejen únavu, jako všichni co vykonávají fyzickou činnost, ale i bolest, křeče, také
pocity zoufalství a beznaděje „že to stejně k ničemu nevede“. V našich podmínkách nemá
každý nemocný s RS vlastního psychoterapeuta, ale věřím, že každý z nich by si ho zasloužil.
Proto jsou to lékaři, sestry, fyzioterapeuté a pacientovi blízcí, kdo musí nemocného psychicky
podpořit, motivovat a dodávat naději. Přála bych nám všem, abychom na to měli více času i
zkušeností.
Již jsem se zmínila o únavě. Na únavu se můžeme při rehabilitaci či cvičení dívat ze
dvou pohledů. Jednak jako na průvodní symptom roztroušené sklerózy, který popisuje velká
většina pacientů. Jak uvádí Havrdová (1999:38), na jejím vzniku se podílí několik faktorů.
Kromě zpomaleného vedení demyelinizovanými vlákny, připadá v úvahu nadprodukce
interferonu gama a další prozánětlivých faktorů. Na únavě se projevují i psychické faktory,
například deprese. Tato únava může být dlouhodobá či přechodná. Někdy přichází pozvolna,
jindy se dostavuje jakoby skokem, nepředvídatelně a znemožňuje tak průběh denních aktivit
nemocného. (8)
Z druhého pohledu se díváme na únavu jako na naprosto běžnou věc, která následuje
po každém cvičení a nutí nás zvyknout si na větší zátěž. Tím, jak se naše fyzická kondice
zvyšuje, zvyšuje se i práh, kdy začneme pociťovat při cvičení únavu. Myslím si, že nemocní
by neměli chápat cvičení doslova jako nutnost (i když tomu tak je), ale měli by ho brát jako
výzvu, jako něco co mohou pro sebe udělat sami a ohromně si tak pomoci.
Rehabilitační léčba se u RS liší v období ataky a v období remise. V období náhlého
zhoršení zdravotního stavu by mělo dojít k omezení pohybových aktivit. Neuro-rehabilitace
by měla být vedena specialistou a zaměřena na snížení rizika komplikací souvisejících
s akutním stavem a stimulovat ideální funkce CNS. Při stabilizaci zdravotního stavu by měl
nastoupit pravidelný a vhodně vedený pohybový režim. (30)
Cvičení by mělo být pravidelné alespoň 3x týdně, ale nejlépe 2x denně kratší dobu,
mělo by v něm být zapojeno posilování jednotlivých svalových skupin, aerobní cvičení (např.
jízda na kole, rychlá chůze) a protahování svalů a relaxace (např. jóga). (8)
Lázeňská léčba – lázeňské procedury, a především intenzivní cvičení pod dohledem
fyzioterapeutů, mají pro zlepšení hybnosti nesporný efekt, ale jen u těch pacientů, kteří po
návratu domů pokračují v každodenním cvičení. Ani opakované lázeňské pobyty nemohou
nahradit pravidelné cvičení po zbytek roku. (8)
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3. 2. COPAXONE
Copaxone je obchodní název pro glatirameracetát, původně nazývaný copolymer-1.
Jedná se o syntetickou sloučeninu bílkovinné povahy, složenou z následujících, přirozeně se
vyskytujících aminokyselin: L – glutamát, L – alanin, L – tyrozin a L – lyzin. Při výrobě
dochází ke spojování těchto aminokyselin do řetězců, které mají podobnou stavbu jako
myelinový bazický protein (MBP). MBP je přítomen v mozkové a míšní tkáni a při
roztroušené skleróze se stává jedním z cílů narušených imunitních pochodů. (4)
Tři dvojitě slepé, randomizované, placebem kontrolované studie ukázaly, že Copaxone
má příznivý účinek na klinické i MRI parametry vývoje nemoci. Populace pacientů léčených
placebem měla průměrný roční počet relapsů 1,02; zatímco průměrný počet relapsů za rok
v populaci pacientů, kteří byli léčeni Copaxonem, byl 0,76. Došlo tedy k redukci o 27 %
(p=0,004). Souhrn z dat z těchto studií je uveden v příloze č. 7 (3)
Mechanismus účinku
Copaxone je první neinterferonový, nesteroidní lék pro léčbu RR – RS. Je to zároveň
první lék se specifickým imunomodulačním účinkem. Upravuje chybně nastavenou imunitní
odpověď a přitom nepotlačuje aktivitu celého imunitního systému. Copaxone svým specificky
imunologickým působením brání poškozování bílkovinných obalů nervových vláken v CNS,
a tím potlačuje rozvoj RS. (1)
Copaxone má dvojí mechanismus účinku:
 snižuje počet relapsů, protože reguluje zánět
 uchovává fyzické funkce, protože kontroluje neurodegeneraci (1)
Copaxone se aplikuje jedenkrát denně ve formě podkožní injekce (obsahuje 20 mg
glatirameracetátu). Po aplikaci injekce je Copaxone rychle degradován na aminokyseliny a
krátké

peptidy.

Na

periferii

se

Copaxone

přímo

váže

na

molekulu

hlavního

histokompatibilního komplexu (dále MHC) druhé třídy na antigen prezentující buňce (dále
APC). To vyvolá vznik populace supresorových T – buněk, specifických pro Copaxone, které
produkují protizánětlivé cytokiny a zkříženě reagují s myelinovým bazickým proteinem (dále
MBP). Tyto Copaxone reaktivní T – buňky jsou podobné Th2 – lymfocytům, přestupují
hematoencefalickou bariéru a jsou znovu reaktivovány v centrálním nervovém systému
myelinovými antigeny, což způsobuje další sekreci protizánětlivých cytokinů a speciálního
proteinu zvaného BDNF „Brain derivet neurotrophic factor“, který chrání a obnovuje
neurony. (4)
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Indikace k použití
Zpomalení progrese neurologického postižení a snížení frekvence relapsů u
pacientů s RR - RS. (3)
Léčba by měla být zahájena co nejdříve, neboť klinické studie prokázaly, že časté ataky
na počátku onemocnění vedou v dlouhodobé perspektivě k výraznější invalidizaci
nemocného. Lze tedy předpokládat, že snížení počtu atak může zpomalit celkový průběh
choroby a zmírnit tak neurologické poškození pacienta. (4)
Přípravek mohou užívat dospělí od 18 let. Bezpečnost a účinnost Copaxonu nebyly u
osob mladších 18 let zkoumány. (3)

Kontraindikace
Copaxone nesmí být podáván pacientům se známou přecitlivělostí na složky přípravku
(copolymer – 1, mannitol). (3)
Těhotenství – studie na zvířatech neprokázaly vliv tohoto léku na průběh těhotenství,
na plod ani na další vývoj jedince po porodu. Protože však s působením léku na průběh
těhotenství u lidí nejsou dostatečné zkušenosti, měla by se při zjištění těhotenství léčba
Copaxonem přerušit. (4)
Podávání v období kojení – míra přestupu glatirameracetátu, jeho metabolitu nebo
protilátek do mateřského mléka není známa. Při podávání Copaxonu kojícím matkám je třeba
dbát opatrnosti. Je nutné zvážit prospěch pro matku proti relativnímu riziku pro dítě. (3)

Interakce
Výsledky klinických studií ukazují, že neexistují žádné významné interakce mezi
Copaxonem a léky nejčastěji užívanými pacienty s RS, jako jsou např. analgetika,
antidepresiva, myorelaxancia a léky ovlivňující poruchy vyprazdňování močového měchýře
(urologika). (4)
Dávkování
Doporučené dávkování u dospělých je jedna podkožní injekce 20 mg Copaxonu
jedenkrát denně. To odpovídá jedné lahvičce sterilního lyofilizovaného prášku rozpuštěného
ve vodě pro injekce. (3)
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Způsob použití
Pacient musí být edukován o správné aseptické přípravě a aplikaci Copaxonu. To
probíhá v Centrech pro demyelinizační onemocnění. První podkožní injekci je nutno
aplikovat za odborné pomoci kvalifikovaného zdravotníka a po aplikaci setrvat pod
lékařským dohledem alespoň 30 minut. Správnost aseptické aplikace injekcí pacientem je
nutno periodicky ověřovat. (3)
Injekci si může pacient aplikovat do 7 míst (břicho – nejméně 5 cm od pupku, pravé a
levé stehno – nejméně 5 cm od třísel a kolen, zadní horní část paží a horní zevní část hýždí).
Pro omezení pravděpodobnosti vzniku nežádoucích účinků je nutné místa vpichu periodicky
střídat. (3)
Vedlejší nežádoucí účinky
Nejběžnějším nežádoucím účinkem je kožní reakce v místě vpichu – bolest, zarudnutí,
svědění, vyrážka, pocit tepla, zatvrdnutí nebo otok. Tyto reakce většinou nepotřebují žádnou
další léčbu. K dalším vedlejším nežádoucím účinkům patří

chřipkový syndrom, dále to

mohou být zažívací obtíže, úzkost, deprese, pocení, astenie. (3)
Vzácně se může během několika minut po aplikaci injekce přípravku Copaxone
rozvinout „bezprostřední poinjekční reakce“. Reakce je spojena s více, než jedním
z následujících příznaků: dušnost, návaly horka, pocení, bušení srdce, pocity tlaku na hrudi a
strachu. Většina těchto reakcí je krátkodobá a vymizí spontánně bez jakýchkoli následků.
Všechny podobné, dosud zaznamenané reakce téměř vždy ustoupily do 15 – 30 minut, jen
ojediněle trvaly déle jak jednu hodinu. Neexistuje žádný důkaz, že by některá zvláštní skupina
pacientů měla vyšší riziko vzniku těchto reakcí. Určité opatrnosti je však třeba při podávání
tohoto léku pacientům s již existujícími kardiálními problémy. Posun v bílé složce krevního
obrazu a změna jaterních testů byly u pacientů léčených Copaxonem, na rozdíl od jiných
imunomodulačních léků, velmi zřídka zaznamenány. Nebyl zaznamenán žádný klinicky
významný následek. Všechny vedlejší účinky, které byly u pacientů léčených přípravkem
Copaxone zaznamenány častěji, než u skupiny pacientů léčených placebem, jsou shrnuty
v příloze č. 5 (3)
Balení
Copaxone je dodáván ve formě lyofilizátu s obsahem 20 mg glatirameracetátu a 40 mg
mannitolu. Lyofilizát je obsažen v 2 ml jantarově žlutých lahvičkách. Ke každé lahvičce se
dodává ampulka s 1ml rozpouštědla (voda pro injekci).
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V jednom balení je obsaženo 28 lahviček se sterilním lyofilizátem pro podkožní injekci.
V jednom balení rozpouštědla je 28 bezbarvých skleněných ampulí.
Dále dostávají pacienti krabičku s alkoholovými polštářky na dezinfekci a krabici, kde je
vždy 28 plastových stříkaček, 28 adaptérů „lahvička/ampule“ pro usnadnění

přípravy

injekčního roztoku a 28 podkožních jehel. (3)
Copaxone se musí uchovávat v lednici při teplotě 2 – 8 0C , v žádném případě nesmí
zmrznout. Nové poznatky ukazují, že není-li k dispozici lednička (např. při cestování), může
být Copaxone skladován při pokojové teplotě do 25 0C až 7 dní, ale ne déle! Ampule
s ředícím roztokem mohou být skladovány při teplotě do 30 0C. (4)
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3.3. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Ošetřovatelskou péči poskytovanou klientům s RS můžeme rozdělit na:
a) Ošetřovatelskou péči ambulantní
b) Ošetřovatelskou péči během hospitalizace
a) Ošetřovatelská péče ambulantní
Ošetřovatelská péče poskytovaná ambulantním pacientům probíhá v Centrech pro RS.
Ta jsou dnes soustředěna při většině fakultních nemocnic. Pokud je pacient sledován v nějaké
neurologické ambulanci mimo Centrum pro RS, je do něj svým ošetřujícím neurologem
odeslán k další léčbě. Při první návštěvě je pacient podrobně vyšetřen a zařazen do skupiny
pacientů pro určitý lék, v našem případě pro Copaxone. Jsou mu poskytnuty první informace
o tomto léku, způsobu účinku, způsobu aplikace a možných vedlejších nežádoucích účincích.
Pak jsou všechny informace o pacientovi, včetně všech výsledků vyšetření a
informacích o dosavadním průběhu léčby, odeslány k posouzení a ke schválení léčby na
pojišťovnu (revizní lékař). Jako všechny léky modifikující onemocnění, tak i Copaxone, jsou
vysoce finančně nákladné (léčba Copaxone stojí asi 420 000 ročně).
Má-li pacient lék schválený, přichází do Centra pro RS, aby se naučil samostatné
aplikaci Copaxonu. Na jednu stranu se těší (že se konečně bude něco dít, že snad existuje
něco, co mu pomůže) a na druhou stranu se i trochu bojí, protože je to přece jen něco nového
a neznámého. Po příchodu do RS centra je pacientům opět vysvětleno, jak Copaxone působí,
především, že působí postupně a jeho efekt nastupuje asi po 3 měsících až po půl roce, takže
je možné, že se u nich objeví ataka onemocnění. Také je nutné pacientům zopakovat, že je
Copaxone úplně nevyléčí, ale může vývoj nemoci zpomalit a omezit počet možných atak.
Myslím si, že si někteří pacienti slibují od Copaxonu příliš, že očekávají úplné vyléčení a jsou
pak nemile překvapeni, když se u nich v prvních měsících léčby objeví ataka onemocnění a
ztrácejí tak naději a motivaci k pokračování v léčbě. Rovněž je pacientům sděleno, jaké se u
nich mohou objevit vedlejší nežádoucí účinky, co mají v takovém případě dělat a jak výskytu
těchto účinků předcházet. Dále se dozví, jak mají Copaxone skladovat, jak s ním nakládat při
cestování a jak bezpečně likvidovat použitý materiál. Po tomto teoretickém seznámení
přichází praktický nácvik.
Pacienti nejprve zhlédnou edukační videokazetu firmy Aventis (firma, která dodává
Copaxone v ČR). Na této videokazetě je podrobně předvedena aplikace do všech částí těla,
kam se může Copaxone aplikovat. Je zde ukázána aplikace samotná, bez použití aplikátoru
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Autoject 2, a aplikace s použitím tohoto aplikátoru, do kterého se vloží připravená injekční
stříkačka s roztokem a sterilní jehlou a stlačením pístu dojde k uvolnění pružiny a k vlastní
aplikaci pod kůži pacienta. O správné dezinfekci během přípravy roztoku i vlastní aplikace je
poučí sestra.
Pak následuje první vlastní aplikace. Sestra vede nemocné od počátku k samostatnosti
a nechá je, aby se pokusili připravit si všechno sami, stejně jako to budou muset doma.
Během přípravy a samotné aplikace na ně dohlíží a v případě potřeby jim zopakuje, co mají
dělat dál. Obvykle přichází do RS centra na první tři injekce. Zkusí si aplikaci do stehna,
břicha a zadní části paží, aby si vyzkoušeli i hůře přístupná místa pro aplikaci. V případě
potřeby může pacient přijít vícekrát, aby měli (sestra i pacient) jistotu, že provádí aplikaci
správně. Každý pacient dostane instruktážní videokazetu i domů takže v případě potřeby ji
může několikrát zhlédnout. Pokud si pacient není schopen sám píchnout injekci (např. má
psychické zábrany), je možné aby si k edukaci do Centra pro RS přivedl někoho blízkého,
kdo mu s aplikací pomůže. Postup edukace je stejný, nicméně pacientovi musí být vysvětleno,
že je nutné, aby se naučil být při aplikaci soběstačný, aby v případě odloučení (např. služební
cesta) neměl s aplikací problém. Každý pacient chodí přibližně v tříměsíčních intervalech na
kontrolu. Je kompletně vyšetřen lékařem, je mu odebrána krev na biochemické a
hematologické vyšetření. Výsledky všech vyšetření jsou zaznamenávány v kartě –
chorobopisu nemocného. Sem se také zapisují případné vedlejší nežádoucí účinky, které se u
nemocného vyskytují. Na základě vedené dokumentace každého pacienta se sleduje efektivita
léčby. V případě nízké efektivity je to podklad pro změnu nebo doplnění jiného léku. Vedení
této dokumentace je důležité i proto, že jako existují indikační kritéria k terapii DMD u RS,
tak existují i pravidla pro ukončení nebo záměnu těchto léků a jedním z těchto pravidel je i
neefektivita léčby. Všechna pravidla pro ukončení terapie nebo záměnu DMD jsou uvedena
v příloze č.3
b) Ošetřovatelská péče během hospitalizace
Ošetřovatelská péče v rámci hospitalizace probíhá na standardních odděleních
Neurologických klinik nebo Neurologických odděleních. Pacienti s RR-RS přicházejí
k hospitalizaci při akutním zhoršení svého zdravotního stavu (tzv. atace). Jsou hospitalizováni
různě dlouhou dobu, v závislosti na tíži probíhající ataky. Při hospitalizaci o ně pečuje tým
kvalifikovaných zdravotnických pracovníků. Nedílnou součástí tohoto týmu je všeobecná
sestra, která je vlastně pacientům nejblíže a tráví s ním nejvíce času.
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Jak se uvádí v literatuře: „Péče o člověka je podstatou ošetřovatelství a způsob, jakým
sestra

tuto

činnost

vykonává

je

podstatou

ošetřovatelského

procesu“.

Zahrnutí

ošetřovatelského procesu do praxe je jedním ze způsobů jak zlepšit kvalitu ošetřovatelské
péče. (32)
Nemocní s RS udávají při hospitalizaci celou řadu problémů, které je více či méně
obtěžují. Sestra si na základě zjištění přítomnosti těchto problémů stanovuje ošetřovatelské
diagnózy. S těmito diagnózami pak dále pracuje a snaží se poskytovat nemocnému co nejvíce
kvalitní ošetřovatelskou péči, zmírnit jeho problémy, přispět ke zlepšení kvality života a
individuálním přístupem ho aktivně

zapojit do léčebného procesu. Všechny fáze

ošetřovatelského procesu jsou zaznamenávány v ošetřovatelské dokumentaci každého
pacienta, takže sestry mohou sledovat vývoj i případné komplikace zdravotního stavu.
Při práci s pacienty s diagnózou RS si sestra stanovuje následující ošetřovatelské
diagnózy. V následujícím přehledu jsou abecedně uvedeny typické či pravděpodobné
diagnózy.

1. Bezmocnost
2. Beznaděj
3. Bolest akutní
4. Bolest chronická
5. Imobilizační syndrom, zvýšené riziko
6. Infekce, riziko vzniku
7. Inkontinence moče urgentní
8. Kožní integrita, riziko porušení
9. Močení porušené
10. Myšlení porušené
11. Paměť porušená
12. Péče o sebe sama nedostatečná
13. Pohyblivost porušená
14. Pohyblivost, porucha hybnosti na lůžku
15. Poranění, riziko vzniku
16. Poruchy spánku
17. Retence moče
18. Riziko poškození pacienta vlivem farmak
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19. Senzorické a percepční poruchy: zraková, kinestetická, hmatová......
20. Sexuální dysfunkce
21. Spánek porušený
22. Únava, únavový syndrom
23. Úzkost
24. Zácpa
Pro názornost uvádím podrobněji rozpracovanou následující ošetřovatelskou diagnózu.
Únava z důvodu základního onemocnění, bolesti, deprese či spánkové poruchy
 Cíle ošetřovatelské péče a pacientova úsilí :


Vyjádřit ochotu a projevit účast na aktivitách.



Uvedení zvýšení energie.



Rozpoznání, co je základem únavy a jak se jí bránit.



Vykonávat běžné denní činnosti a účastnit se všech aktivit v míře, která je možná.



Účastnit se doporučovaného léčebného programu.
 Ošetřovatelské intervence:
a) Posouzení příčin a vyvolávajících faktorů:



Vezměte v úvahu diagnózu, která může být příčinou únavy.



Projděte medikaci pacienta (únava jako vedlejší účinek léčiv).



Všimněte si stadia nemoci, stavu výživy, rovnováhy tekutin.



Určete schopnost účastnit se různých aktivit a úroveň pohyblivosti.



Posuďte přítomnost/stupeň spánkové poruchy.



Ptejte se na změny životního stylu, nárůst povinností, konfliktů.



Vyslechněte, co podle pacienta způsobuje únavu a co ji zmírňuje.



Posuďte psychologické a osobnostní faktory, které mohou mít vliv na stupeň únavy
hlášené pacientem.



Posuďte aspekt „naučené bezmocnosti“, který se může projevit „vzdáváním se“.
b) Určete stupeň únavy a dopad na životní styl:



Dle vhodnosti a zvyklosti oddělení použijte některou ze škál pro zhodnocení únavy.



Povšimněte si rozložení energie během dne, které charakterizuje typ únavy a umožňuje
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načasování aktivit.


Proberte s klientem změny životního stylu či omezení v důsledku únavy.



Zjistěte potřebnost individuální pomoci.



Změřte fyziologickou odpověď na aktivitu.
c) Pomozte pacientovi vyrovnat se s únavou a vyjít s individuálně omezenými
schopnostmi:



Akceptujte opravdovost pacientových stížností na únavu a jím udávaný dopad na kvalitu
života.



Dohodněte se s pacientem na reálných cílech.



Plánujte péči individuálně, aby měl nemocný nejvíce aktivit v období, kdy má nejvíce
energie. Poskytněte mu dostatek času na odpočinek.



Plánujte péči spolu s pacientem i jeho rodinou.



Pomozte pacientovi dle potřeby s péčí o sebe, ale zároveň ho povzbuzujte, aby sám
prováděl vše, co je v jeho silách.



Seznamte pacienta s metodami šetření energie, vytvářejte prostředí zmírňující únavu,
starejte se o rozptýlení pacienta.



Zajistěte pacientovi nerušený spánek.



Dle potřeby seznamte pacienta s technikami pro lepší zvládání stresu.



Doporučte pacientovi zařazení do některého cvičebního či pracovního programu (dle
možností oddělení), s cílem zlepšení pocitu pohody i fyzické výkonnosti.
d) Posílení zdraví (poučení před propuštěním):



Proberte léčebný režim zohledňující příčiny únavy a pomozte pacientovi (či jeho blízkým)
připravit plán aktivit a cvičení dle individuálních schopností.



Poraďte pacientovi jak sledovat odpověď na aktivitu.



Podporujte a zdůrazněte důležitost celkových zdravotních opatření.



Poučte pacienta o nutnosti dávat si realistické cíle a rovněž si ponechávat dostatek času na
jejich uskutečnění.



Dle vhodnosti doporučte pacientovi poradenství, psychoterapii, podpůrné skupiny, či
agenturu domácí péče. (6)
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Při atace onemocnění RS, která se nejčastěji projeví retrobulbární neuritidou, bývají
stanovovány nejčastěji tyto ošetřovatelské diagnózy:


Bolest akutní



Senzorické a percepční poruchy: zraková



Poranění, zvýšené riziko



Péče o sebe sama nedostatečná
Dalším běžným příznakem jsou poruchy citlivosti. Tyto příznaky omezují nemocného

jak při pohybu tak při sebeobslužných činnostech.
Ošetřovatelské diagnózy:


Senzorické a percepční poruchy: hmatová



Úzkost



Únava, únavový syndrom



Pohyblivost porušená



Spánek porušený



Péče o sebe sama nedostatečná



Imobilizační syndrom, zvýšené riziko



Kožní integrita, riziko porušení
Dalšími příznaky, které se u nemocných objevují, jsou poruchy mozkových nervů. U

nemocného je pak možno stanovit následující ošetřovatelské diagnózy:


Bolest akutní



Senzorické a percepční poruchy: zraková



Polykání porušené



Komunikace verbální porušená



Úzkost
Poruchy sfinkterů se vyskytují asi u 20 % pacientů již při první hospitalizaci.
Ošetřovatelské diagnózy:



Inkontinence moče urgentní



Infekce, rizikové faktory



Močení porušené



Retence moče

- 33 -



Zácpa



Sexuální dysfunkce



Kožní integrita, riziko porušení
Dále je u pacientů s RS velmi častá přítomnost únavy, deprese a v pozdějších stádiích

choroby pozorujeme i kognitivní poruchy, především v oblasti paměti a koncentrace.
Ošetřovatelské diagnózy:


Únava, únavový syndrom



Úzkost



Myšlení porušené



Paměť porušená



Spánek porušený
(6)
Potencionální ošetřovatelská diagnóza

při podávání léčiv je Riziko poškození

pacienta vlivem farmak.
Riziko poškození pacienta vlivem farmak z důvodu podávání léků
 Cíle ošetřovatelské péče a pacientova úsilí :
a) hospitalizovaní pacienti (všeobecně všechny léky)


Pacient nemá projevy nežádoucích účinků z podávaných léků.



Pacient nemá infekční komplikace.
b) pacienti, samoaplikace Copaxonu



Pacient je seznámen se všemi informacemi, které potřebuje ke zvládnutí aplikace
Copaxonu.



Pacient umí správně aplikovat, ředit a skladovat Copaxone.



Pacient ví, jak správně manipulovat s použitým materiálem.



Pacient nemá projevy nežádoucích účinků z podávaných léků .



Pacient nemá infekční komplikace.
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 Ošetřovatelské intervence :
a) aplikace léků hospitalizovaným pacientům


Podávejte léky dle ordinace lékaře.



Při přípravě i aplikaci postupujte dle platného standardu.



Sledujte projev nežádoucích účinků a komplikací.



Informujte okamžitě lékaře v případě výskytu nežádoucích účinků čí komplikací.



Proveďte zápis do dokumentace.

b) pacienti doma:


Edukujte pacienta o správném postupu při aplikaci a skladování léku.



Informujte ho o možných nežádoucích účincích.



Poučte pacienta o nutnosti sledování a zaznamenávání si výskytu případných nežádoucích
účinků.



Poučte ho o nutnosti hlásit výskyt těchto nežádoucích účinků lékaři.



Kontrolujte správnost techniky aplikace. (6)
Ošetřovatelská diagnóza je klinický úsudek o odpovědi jedince, rodiny nebo komunity

na aktuální nebo hrozící zdravotní problémy/životní procesy. (6)
Riziko poškození pacienta vlivem farmak je poměrně nová ošetřovatelská
diagnóza, která je stále aktuálnější. Týká se nejen pacientů hospitalizovaných, kteří užívají
léky pod trvalým dohledem zdravotnického personálu, ale i pacientů nehospitalizovaných.
U pacientů, kteří si sami aplikují Copaxone, musí sestra při pravidelných kontrolách
cíleným dotazem zjišťovat výskyt nežádoucích účinků, a potíží s aplikací, aby mohla, ve
spolupráci s pacientem, naplánovat „plán péče“ nebo „intervence“ co je třeba změnit či dělat
jinak, aby se riziko poškození pacienta vlivem farmak minimalizovalo.
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3.4. KVALITA ŽIVOTA
3.4.1. Charakteristika
Kvalitou života se rozumí pocity jednotlivce, jak vnímá svůj život, zda jej prožívá tak,
že může normálně žít v lidské společnosti, jak pociťuje rozdíl mezi tím co si může dovolit a
co by si přál, aby směl a měl. (10)
Toto je jedna z mnoha definic, které můžeme najít při hledání odpovědi na otázku:
„Co to je kvalita života?“ Podle definice WHO (Světová zdravotnická organizace) je kvalita
života pacientů individuální vnímání jejich životního postoje v souvislosti s kulturou a
hodnotovým systémem, ve kterém žijí, a ve vztahu k jejich cílům, očekáváním, normám a
zájmům“. (19)
Pojem kvalita života se objevil poprvé v 50. letech v USA jako politický slogan,
v následujících letech se stal často citovaným pojmem i v medicíně. (14)
Kvalita života je obvykle definována jako subjektivní posouzení vlastní životní
situace, tedy jako obecný termín zahrnující např. i náboženské a ekonomické aspekty.
V medicíně se proto pro oblast sledování vlivu nemoci a její léčby na člověka, prosazuje
užívání označení „Health-Related Quality of Life (HRQoL)“, což je „ke zdraví vztažená
kvalita života“ nebo „kvalita života týkající se zdraví“. Kvalita života obecně a kvalita života
týkající se zdraví se vzájemně překrývají. Kvalita života ve vztahu ke zdravotnímu stavu
charakterizuje a měří to, co pacient prožívá jako následek nemoci a poskytování zdravotní
péče. Vliv terapie na kvalitu života by podle WHO měl být standardní součástí registrace
všech nových léků. (15)
3.4.2. Měření kvality života
Hodnocení kvality života je moderní způsob posuzování pocitů, jaké mají nemocní
s různým druhem a rozdílnou tíží nemoci. (10)
Jak uvádí Křivohlavý (2002:65) metod, kterými se měří kvalita života, je velké
množství. (23)
Tyto metody můžeme rozdělit na tři skupiny:
I. Metody měření kvality života, kde tuto kvalitu života hodnotí druhá osoba
II. Metody měření kvality života, kde hodnotitelem je sama daná osoba
III. Metody smíšené, vzniklé kombinací metod typu I. a II. (23)
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I. Metody měření kvality života, kde tuto kvalitu života hodnotí druhá osoba
Předchůdcem metod měření kvality pacientova života byly tzv. Rejstříky zdravotního
stavu daného pacienta, případně jejich zdokonalená forma – Profily zdravotního stavu
pacienta. Šlo v nich o pokus nastínit zdravotní stav pacienta tak, jak je viděn z ryze
lékařského, obecně fyziologického hlediska. Příkladem přístupu, který hodnotí celkový stav
pacienta ryze fyziologickými a patofyziologickými kritérii a takovým způsobem „měří“
vážnost nemoci je metoda, která se nazývá Hodnotící systém akutního a chronicky
změněného zdravotního stavu – APACHE II. Jako další příklad lze uvést Karnofskyho
index, který stanovuje ošetřující lékař. Indexem vyjadřuje svůj názor na celkový zdravotní
stav pacienta k danému datu, kdy 100 % znamená normální stav pacienta bez obtíží a 0 % je
mrtvý pacient. (23)
U pacientů s RS se k určení stupně postižení podle různorodosti neurologických
příznaků používá škála, vyvinutá dr. Johnem F. Kurtzkem. Je známá jako EDSS (Expanded
disability status scale). Neurolog nejprve zhodnotí úroveň postižení pacienta v osmi funkčních
systémech (dále FS): pyramidovém, mozečkovém, kmenovém, senzorickém, sfinkterovém,
zrakovém, mentálním a eventuelně popíše další příznaky. Jakmile je toto hodnocení
provedeno, skóre dosažené v každé oblasti je porovnáno se standardy pro pohyblivost
pacienta, např. schopností chůze na určitou vzdálenost. Kombinace nálezu ve FS a schopnost
chůze určuje celkové EDSS skóre. Tato škála je pro názornost uvedena v příloze č.8 (3)

II. Metody měření kvality života, kde hodnotitelem je sama daná osoba
Pro posouzení kvality života je také podstatné subjektivní hodnocení nemocného, tj.
jak on sám vnímá svou zdravotní situaci a svou schopnost uplatnit se v rodinném a pracovním
i sociálním prostředí a jak je s tím vším celkově spokojen. K tomu bylo vytvořeno velké
množství dotazníků, které můžeme rozdělit na generické a specifické.
Generické dotazníky hodnotí všeobecně celkový stav nemocného, užívají se u různých
chorob a umožňují jejich srovnání z hlediska kvality života. Patří sem např. všeobecný
dotazník SF – 36.
Specifické dotazníky byly vytvořeny pro jednotlivá onemocnění. Pro RS je to třeba
MSQOL – 54 (RS kvalita života - 54 otázek), nebo Hamburský dotazník pro kvalitu života
s RS (HAQUAMS). (14)
Při určování subjektivně chápané kvality života lze použít také systém individuálního
hodnocení kvality života – metodu SEIQoL. Jde o způsob zjišťování kvality života, který
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neklade předem kritéria, která by stanovila, „co je správné, dobré atp.“, ale vychází
z osobních představ dotazovaného o tom, co považuje za důležité. (23)
Kvalita života, jak ji chápe metoda SEIQoL, je individuální. To znamená, že k pojetí
kvality života se přistupuje tak, jak ji subjektivně vidí ten, kdo je tázán. Jeho systém hodnot je
při zjišťování kvality života plně respektován. Pacient je požádán, aby uvedl pět životních
cílů, které v současné době považuje za nejdůležitější. U každého z pěti uvedených cílů se
uvádí i míra uspokojení s dosahováním daného životního cíle v procentech, kde dolní hranice
(úplná nespokojenost) je rovna 0 % a horní hranice (maximální spokojenost s daným cílem) je
rovna 100 %. U každého životního cíle se rovněž v procentech uvádí míra důležitosti daného
cíle pro pacienta. Také je klient požádán, aby vyznačil míru své současné životní spokojenosti
(od „je to tak špatné, jak jen to je možné“ po „je to tak dobré, jak jen to dobré může být“).
(24)
III. Metody smíšené, vzniklé kombinací metod typu I. a II.
Jako příklad smíšených metod pro zjišťování kvality života lze uvést metodu MANSA
– Manchester Short Assesment of Quality of Life (krátký způsob hodnocení kvality života
vypracovaný univerzitou v Manchesteru). Jde o měření kvality života tím způsobem, že se
hodnotí celková spokojenost se životem, ale i spokojenost s řadou předem přesně stanovených
dimenzí života. (23)
3.4.3. Kvalita života a léčba RS
Zkoumání vlivu terapie na kvalitu života pacientů je podle mě velmi důležité. Chtěla
bych tím říci, že je důležité posuzovat každého pacienta individuálně se všemi jeho
zvláštnostmi a ne zařadit všechny pacienty do jedné skupiny podle diagnózy nebo typu léku,
který užívají. Měli bychom při předepisování terapie – léku brát ohled na očekávání pacienta
a na to, co všechno hodlá v rámci „své“ terapie podstoupit a vydržet. Měli bychom se ptát,
zda sama léčba není pro pacienty horší, respektive hůře snášená, než vlastní onemocnění.
Jestli léčba, námi předepsaná, nezhoršuje kvalitu života více než vlastní nemoc. Odpovědi na
tyto otázky jsou velice složité.
Pokud se zamyslím přímo nad pacienty s RS, kteří jsou léčeni Copaxonem, tak situace
vypadá následovně. Jedná se o pacienty mladé, kteří mají občas ataku onemocnění, ale mimo
tuto ataku nemají většinou žádné větší obtíže. Proto si myslím, že se může stát, že jim bude
připadat každodenní injekční aplikace Copaxonu, a s tím spojené obtíže či nepohodlí, ať už
jde o nutnost pravidelné aplikace, nutnost skladování v chladu třeba při cestování, nebo
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případný výskyt vedlejších nežádoucích účinků, horší než sama nemoc. V tomto případě je
velice důležité jim vysvětlit, že se jejich nemoc může a bude zhoršovat a že tento lék jim
může pomoci zpomalit zhoršování choroby a snížit počet vzniku atak onemocnění. Měli by
vědět, že jen důležité začít s léčbou (jako prevence dalšího rozvoje choroby) co nejdříve. Je
třeba mít čas si s nimi promluvit. Dát jim najevo, že chápeme, jak je to pro ně těžké, ale že
jsou to jen oni, na kom záleží co a jak bude probíhat. Je možné, že přes počáteční odmítavý
postoj ke každodenní injekci či závislosti na léku, si pacient zvykne, bude brát aplikaci
injekce jako samozřejmost. Postupem času nebude vnímat každodenní aplikaci injekce jako
něco, co zhoršuje jeho kvalitu života.
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4. EMPIRICKÁ ČÁST
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4.1. METODIKA VÝZKUMU
Vlastní výzkumná práce se zabývá vlivem vedlejších účinků při podávání Copaxone
na kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou. Samotný výzkum probíhal v Centrech
pro RS ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady
v Praze, ve Fakultní nemocnici v Praze – Motole a v Centru pro RS při Krajské nemocnici
v Pardubicích.
Pro získání poznatků jsem sestavila dotazník určený těm pacientům s RS, kteří si
aplikují přípravek Copaxone. Dotazník byl anonymní, v jeho úvodu byl vysvětlen význam
prováděného výzkumu a skládal se celkem ze tří částí.
První část obsahovala čtyři otázky, první dvě se týkaly identifikačních údajů, druhé
dvě

byly zaměřeny na věk pacienta v době onemocnění RS a na další léčbu tohoto

onemocnění.
Druhá část tohoto dotazníku obsahovala standardizovaný Dotazník kvality života
EuroQol. (9)
Zde jsem pouze rozdělila oblast zkoumající bolest/potíže na dvě časová období: 3 – 6
měsíců a období delší než 6 měsíců. Ostatní oblasti jsem ponechala beze změn.
Třetí část dotazníku obsahovala celkem 13 otázek. Část otázek byla originální,
v žádné prostudované literatuře nebyl podobný dotazník nalezen. Tyto otázky mapovaly
délku léčby Copaxonem, způsob aplikace a výskyt nežádoucích účinků.
Otázky č. 8, č.10, č. 12 a č.13 byly částečně převzaté z Dotazníku SF 36. Tyto otázky
sledují vliv případného výskytu vedlejších účinků na další aktivity a kvalitu života. (9)
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4.2. REALIZACE VÝZKUMU
Výzkum probíhal v Centrech pro RS ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, ve
Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze, ve Fakultní nemocnici v Praze – Motole a
v Centru pro RS při Krajské nemocnici v Pardubicích. Do výzkumu byli zařazeni ti pacienti
s RS, kteří si aplikují Copaxone. Celkem bylo rozdáno 130 dotazníků. Pacienti vyplňovali
dotazník samostatně, za mé nepřítomnosti. Po jeho vyplnění ho předali sestrám z Center pro
RS, které jsem předem osobně požádala o spolupráci. Vrátilo se mi 102 vyplněných
dotazníků. (78,5 %)
Získaná data byla statisticky zpracována. Číselné výsledky jsou uváděny procentuálně,
nebo jako počet osob.
Vyhodnocená data byla použita k ověření předem stanovených hypotéz.
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4.3. VÝSLEDKY VÝZKUMU
4.3.1. CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO SOUBORU
Do výzkumu bylo zařazeno celkem 102 nemocných z Center pro RS. Z celkového
počtu nemocných bylo 81 % žen a 19 % mužů. Nejvíce žen (42 %) bylo ve věkovém rozmezí
36 a více let, nejvíce mužů (53 %) v rozmezí mezi 26 – 35 rokem věku.
Tab. č.1: Sociometrické údaje sledovaných pacientů

ŽENY

VĚK

MUŽI

počet osob

počet v %

počet osob

počet v %

18 - 25

16

19

5

26

26 - 35

32

39

10

53

36 – a více

35

42

4

21

celkový počet

83

81

19

19

Graf č. 1: Sociometrické údaje sledovaných pacientů
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MUŽI počet v procentech

Tab. č.2: Vznik RS u zkoumaného souboru pacientů v souvislosti s věkem a pohlavím

ŽENY

MUŽI

POČÁTEK
ONEMOCNĚNÍ
počet osob

počet v %

počet osob

počet v %

před 18 rokem

13

16

5

26

mezi 18 - 25
rokem

31

37

6

32

mezi 26 - 35
rokem

24

29

6

32

po 35 roku

15

18

2

10
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Graf č. 2: Vznik RS u zkoumaného souboru pacientů v souvislosti s věkem a pohlavím

Graf č. 2a: Počátek vzniku onemocnění - ŽENY

18%

16%
před 18 rokem
mezi 18 - 25 rokem
mezi 26 - 35 rokem
po 35 roku

29%

37%

Graf č. 2b: Počátek vzniku onemocnění - MUŽI

10%

26%
před 18 rokem
mezi 18 - 25 rokem
mezi 26 - 35 rokem
po 35 roku

32%
32%

Z výše uvedeného vyplývá, že nejvíce žen (37 %) onemocnělo mezi 18 – 25 rokem věku,
nejvíce mužů (32 % v každé skupině) onemocnělo v období mezi 18 – 25 a 26 – 35 rokem
věku.
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Tab. č.3: Léky k léčbě RS užívané současně s Copaxonem

NÁZEV LÉKU

POČET OSOB

NÁZEV LÉKU

POČET OSOB

BACLOFEN

7

RANISAN

11

CALCIUM

9

REMOOD

3

CITALEC

6

RIVOTRIL

3

DEPREX

5

TANAKAN

5

IMURAN

37

UBRETID

3

KCL

7

VIREGIT K

11

MEDROL

47

ZOLOFT

3

PREDNISON

24
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4.3.2. VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO DOTAZNÍKU
Tab. č.4: Výsledky dotazníku na zjišťování kvality života EuroQoL

BĚŽNÉ ČINNOSTI

SOBĚSTAČNOST

POHYBLIVOST

EuroQoL ŽENY

BEZ DEPRESE

S DEPRESÍ

POČET
OSOB

POČET V
%

POČET
OSOB

POČET
V%

Nemám obtíže při
chůzi

18

60

26

49

Má určité obtíže při
chůzi

12

40

27

51

Jsem upoutána na
lůžko

0

0

0

0

Jsem soběstačná

30

100

51

96

Mám problémy s
mytím nebo
oblékáním

0

0

2

4

Nejsem schopna se
umýt

0

0

0

0

Nemám problémy s
vykonáváním
obvyklých činností

25

83

39

74

Mám problémy s
vykonáváním
obvyklých činností

5

17

13

24

Nejsem schopna
vykonávat běžné
činnosti

0

0

1

2
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BOLEST / POTÍŽE v období
posledních 3-6 měsíců
BOLEST / POTÍŽE v období delším
jak 6 měsíců
STRACH / DEPRESE
VE SROVNÁNÍ SE ZDRAVOTNÍM
STAVEM ZA POSLEDNÍCH 12
MĚSÍCŮ JE MŮJ ZDRAVOTNÍ STAV
DNES:

Nemám žádné
bolesti či jiné obtíže

19

64

13

24

Trpím mírnou bolestí
nebo obtížemi

10

33

37

70

Trpím výraznou
bolestí nebo
obtížemi

1

3

3

6

Nemám žádné
bolesti či jiné obtíže

20

67

14

26

Trpím mírnou bolestí
nebo obtížemi

9

30

38

72

Trpím výraznou
bolestí nebo
obtížemi

1

3

1

2

Nemám strach
nejsem depresivní

30

100

0

0

Mám strach nebo
deprese

0

0

52

98

Mám velký strach
nebo těžké deprese

0

0

1

2

Lepší

17

57

14

26

Téměř stejný

11

37

35

66

Horší

2

6

4

8
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BEZ DEPRESE

BĚŽNÉ ČINNOSTI

SOBĚSTAČNOST

POHYBLIVOST

EuroQoL MUŽI

S DEPRESÍ

POČET
OSOB

POČET V
%

POČET
OSOB

POČET V
%

Nemám obtíže při
chůzi

9

75

3

43

Má určité obtíže při
chůzi

3

25

4

57

Jsem upoután na
lůžko

0

0

0

0

Jsem soběstačný

12

100

7

100

Mám problémy s
mytím nebo
oblékáním

0

0

0

0

Nejsem schopen se
umýt

0

0

0

0

Nemám problémy s
vykonáváním
obvyklých činností

11

92

6

86

Mám problémy s
vykonáváním
obvyklých činností

1

8

1

14

Nejsem schopen
vykonávat běžné
činnosti

0

0

0

0
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BOLEST / POTÍŽE v období
posledních 3-6 měsíců
BOLEST / POTÍŽE v období delším
jak 6 měsíců
STRACH / DEPRESE
VE SROVNÁNÍ SE
ZDRAVOTNÍM STAVEM ZA
POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ JE
MŮJ ZDRAVOTNÍ STAV DNES:

Nemám žádné
bolesti či jiné
obtíže

8

67

2

29

Trpím mírnou
bolestí nebo
obtížemi

4

33

4

57

Trpím výraznou
bolestí nebo
obtížemi

0

0

1

14

Nemám žádné
bolesti či jiné
obtíže

7

58

3

43

Trpím mírnou
bolestí nebo
obtížemi

5

42

3

43

Trpím výraznou
bolestí nebo
obtížemi

0

0

1

14

Nemám strach
nejsem depresivní

12

100

0

0

Mám strach nebo
deprese

0

0

7

100

Mám velký strach
nebo těžké deprese

0

0

0

0

Lepší

5

42

1

14

Téměř stejný

7

58

6

86

Horší

0

0

0

0
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Graf č. 3: Měřítko dnešního zdravotního stavu - vyjádřeno v %, dle odpovědi na
otázku: „Jak se dnes cítíte?“

%

84

100
80

61

60

33

40

0

0
0- 25%

6

26 - 50%

51 - 75%

ŠKÁLA EuroQoL

ŽENY počet v procentech

76 - 100%

MUŽI počet v
procentech

20

11

5

ŽENY počet v
procentech

0

MUŽI počet v procentech

84 % mužů a 61 % žen uvedlo, že jejich zdravotní stav jim dnes připadá v rozmezí 76 až
100 % škály EuroQoL.
33 % žen a 11 % mužů uvedlo rozmezí 51 až 75 % a zbytek (6 % žen a 5 % mužů) v rozmezí
mezi 26 až 50 %.
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Tab. č. 5: Jak dlouho u Vás probíhá léčba Copaxonem? (otázka č. 1./III.část dotazníku)

ŽENY

MUŽI

DÉLKA LÉČBY
počet osob

počet v %

počet osob

počet v %

3 - 6 měsíců

6

7

1

5

7 - 12 měsíců

18

22

2

11

13 -18 měsíců

16

19

3

16

víc jak 18 měsíců

43

52

13

68
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Graf č.4: Používáte k aplikaci Copaxonu autoijektor Autoject 2? (otázka č. 2./III. část
dotazníku)
%

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

44
40

16

ano, vždy

ano, někdy

ne, nepoužívám

používání autoinjektoru

Autoinjekor Autoject 2 používá vždy 44 % nemocných; někdy ho používá 16 % nemocných.
Vůbec jej nepoužívá 40 % nemocných.
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Graf č.5: Objevuje se u Vás po aplikaci Copaxonu zarudnutí v místě vpichu ? (otázka č.
3./III. část dotazníku)

%
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55

60
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0
vždy

někdy

ne

frekvence výskytu zarudnutí
POUŽITÍ AUTOINJEKTORU VŽDY POČET V %
POUŽITÍ AUTOINJEKTORU NĚKDY POČET V %
POUŽITÍ AUTOINJEKTORU NE POČET V %

Frekvence výskytu zarudnutí vždy je nejmenší (18 %) při používání autoinjektoru každý den
(vždy), při nepoužívání autoinjektoru je 24 % a při používání autoinjektoru jen někdy, je
výskyt zarudnutí největší - 38 %.
Frekvence výskytu někdy je nejmenší (55 %) při používání autoinjektoru vždy, při
nepoužívání je 59 % a při používání autoinjektoru někdy, je procento výskytu 62.
Reakce – zarudnutí se nevyskytuje u 27 % dotázaných používajících autoinjektor vždy a u
17 % dotázaných nepoužívajících autoinjektor.
Skupina pacientů, kteří používají autoinjektor vždy, má nejnižší výskyt zarudnutí
v místě vpichu.
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Graf č.6: Máte po aplikaci Copaxonu zatvrdnutí ( „bouli“ ) v místě vpichu? (otázka č.4.
/III. část dotazníku)
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Frekvence výskytu zatvrdnutí vždy je nejmenší (19 %) při nepoužívání autoinjektoru, při
používání každý den je 20 %. Při používání autoinjektoru někdy, je největší procento (25 %)
výskytu zarudnutí vždy.
Frekvence výskytu někdy je nejmenší (60 %) při používání autoinjektoru vždy. Při
nepoužívání je 66 % a při používání autoinjektoru někdy, je procento výskytu 75.
Zatvrdnutí se nevyskytuje u 20 % dotázaných používajících autoinjektor vždy a u 15 %
dotázaných nepoužívajících autoinjektor.
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Graf č. 7: Bolí Vás místo vpichu po aplikaci? (otázka č. 5 /III. část dotazníku)
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Frekvence výskytu bolesti místa vpichu po aplikaci vždy je nejmenší (18 %) při používání
autoinjektoru každý den (vždy), při nepoužívání autoinjektoru je 20 % a při používání
autoinjektoru jen někdy, je výskyt této reakce největší - 25 %.
Frekvence výskytu někdy je nejmenší (69 %) při používání autoinjektoru vždy, při
nepoužívání je 73 % a při používání autoinjektoru někdy, je frekvence výskytu 75 %.
Bolestivost místa vpichu se nevyskytuje u 13 % dotázaných používajících autoinjektor vždy a
jen u 7 % dotázaných nepoužívajících autoinjektor.
Skupina pacientů, kteří používají autoinjektor vždy, má nejnižší výskyt nežádoucí
reakce – bolestivost místa vpichu po aplikaci..
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Graf č.8: Frekvence výskytu místních NÚ bez vztahu k používání autoaplikátoru
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U reakce „zatvrdnutí“ zvolilo možnost vždy 20 % dotázaných, možnost někdy zvolilo 65 %
a bez výskytu zatvrdnutí je 15 % pacientů.
U reakce „zarudnutí“ zvolilo frekvenci vždy 23 % dotázaných, možnost někdy zvolilo 58 %
a bez výskytu této reakce je 19 % pacientů.
U výskytu „bolestivosti po aplikaci“, zvolilo možnost vždy 19 % dotázaných, možnost někdy
zvolilo 72 % a bez pocitu bolestivosti místa vpichu po aplikaci je 9 % pacientů.
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Graf č. 9: Jestliže jste na některou z předchozích otázek, týkajících se místních kožních
reakcí (otázky č. 3 – 5 odpověděl(a) ano, vede u Vás výskyt některé z těchto reakcí
k následující situaci? (otázka č. 6/III. část dotazníku)

Graf č.9a: ŽENY

4%
0%
13%

72%
11%

omezuje mě to při běžných denních činnostech
omezuje mě to při zaměstnání/studiu
omezuje mě to při sportování
omezuje mě to při věnování se aktivním zálibám
výskyt těchto reakcí mě v ničem neomezuje

72 % žen uvedlo, že výskyt NÚ je v ničem neomezuje, 13 % se cítí být omezeno při sportu,
11 % při věnování se aktivním zálibám a 4 % žen uvedlo omezení při běžných denních
činnostech.
72 % žen se necítí být omezováno případným výskytem místních kožních reakcí.
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Graf č.9b: MUŽI
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95 % mužů uvedlo, že je výskyt NÚ v ničem neomezuje, 5 % mužů uvedlo omezení při
věnování se aktivním zálibám.

95 % mužů se necítí být omezováno případným výskytem místních kožních reakcí.
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Graf č.10: Objevil se u Vás po aplikaci Copaxone tzv. „chřipkový syndrom“ zahrnující
teplotu, třesavku, pocení, bolesti v kloubech a bolesti hlavy? (otázka č. 7/III. část
dotazníku)

GRAF č.10a: VÝSKYT CHŘIPKOVÉHO SYNDROMU, BEZ VZTAHU K
POHLAVÍ
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80 % pacientů nemělo nikdy chřipkový syndrom, 8 % popisuje přítomnost chřipkového
syndromu na počátku léčby.
12 % nemocných uvedlo možnost výskytu chřipkového syndromu někdy.
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GRAF Č.10b: VÝSKYT CHŘIPKOVÉHO SYNDROMU, VE VZTAHU K
POHLAVÍ
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10 % žen popisuje přítomnost chřipkového syndromu na počátku léčby.
10 % žen a 21 % mužů uvedlo přítomnost chřipkového syndromu někdy.
80 % žen a 79 % mužů nemělo nikdy chřipkový syndrom po aplikaci Copaxone.
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Graf č.11: Odpovězte, pokud jste na předchozí otázku odpověděl(a) ano. Měl(a) jste
některý z dále uvedených problémů při práci nebo při běžné denní činnosti kvůli
výskytu „chřipkového syndromu“? (otázka č. 8/III. část dotazníku)
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U 50 % žen a 75 % mužů se nezkrátil čas, který věnovali práci či jiné činnosti.
31 % žen a 75 % mužů uvedlo, že neudělali méně než původně zamýšleli.
38 % žen a 100 % mužů nemělo potíže při práci či jiných činnostech.
69 % žen a 75 % mužů se necítilo omezeno v druhu práce či jiných činnostech.
U tohoto grafu vychází vyjádření ze 100 % odpovědí od každého pohlaví ke každému
tvrzení. (100 % žen a 100 % mužů ke každému tvrzení). Zobrazeny jsou pouze odpovědi NE.
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Graf č.12: Míváte někdy pocity deprese či úzkosti? (otázka č. 9/III. část dotazníku)

GRAF č.12a: FREKVENCE VÝSKYTU DEPRESE BEZ VZTAHU
K POHLAVÍ
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Frekvence výskytu deprese – často udalo 12 % dotázaných pacientů.
Někdy se deprese vyskytuje u 47 % nemocných.
Depresi nemá (zvolilo možnost nikdy) 41 % pacientů.
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GRAF č.12b: FREKVENCE VÝSKYTU DEPRESE VE VZTAHU K
POHLAVÍ
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Frekvence výskytu deprese – často udalo 13 % žen a 5 % mužů.
Někdy se deprese vyskytuje u 51 % žen a 32 % mužů.
Depresi nemá (zvolilo možnost nikdy) 36 % žen a 63 % mužů.
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Graf č. 13: Pokud míváte pocit deprese nebo úzkosti, trpěl(a) jste některým z dále
uvedených problémů při práci nebo při běžné činnosti? (otázka č. 10/III. část dotazníku)
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38 % žen a 29 % mužů uvedlo, že se zkrátil čas, který věnovali práci či jiné činnosti.
70 % žen a 71 % mužů udělalo méně než chtěli.
68 % žen a 71 % mužů bylo při práci méně pozorných než obvykle.

U tohoto grafu vychází vyjádření ze 100 % odpovědí od každého pohlaví ke každému
tvrzení. (100 % žen a 100 % mužů ke každému tvrzení). Zobrazeny jsou pouze odpovědi
ANO.
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Graf č. 14: Měl(a) jste někdy po aplikaci Copaxone tzv. „bezprostřední poinjekční
reakci“? (bezprostřední poinjekční reakce (BPR) se může objevit během několika minut
po aplikaci injekce Copaxone. Reakce je spojena s více než jedním z následujících
příznaků: dušnost, návaly horka, pocení, bušení srdce, pocity tlaku na hrudi a strachu)?
(otázka č. 11/III. část dotazníku)
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BPR nemělo nikdy 65 % žen a 63 % mužů. Možnost výskytu BPR „někdy“ uvedlo 34 % žen
a 32 % mužů. Častý výskyt BPR označilo 1 % žen a 5 % mužů.
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Graf č. 15: Odpovězte, pokud jste na předchozí otázku odpověděl(a) často nebo někdy.
Měl

výskyt této reakce ( po jejím odeznění) vliv na Vaši další naplánovanou činnost?

(otázka č. 12/III. část dotazníku)
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Vliv BPR na další naplánovanou činnost pociťuje poměrně dost 7 % žen, mírně ho pociťuje
14 % žen a 29 % mužů. Možnost „trochu“ uvedlo 55 % žen a 29 % mužů.
BPR nemá žádný vliv na další naplánovanou činnost 24 % žen a 42 % mužů.
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Graf č. 16: Jak byste hodnotil(a) své zdraví ve srovnání před započetím léčby Copaxone?
(otázka č. 13/III. část dotazníku)
GRAF č.16a: ŽENY
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GRAF č.16b: MUŽI
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40 % žen a 42 % mužů by hodnotilo své zdraví jako mnohem lepší než před léčbou
Copaxone.
23 % žen a 26 % mužů jako poněkud lepší, 30 % žen a 32 % mužů jako přibližně stejné.
7 % žen by hodnotilo své zdraví jako poněkud horší.
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GRAF č. 15c: HODNOCENÍ ZDRAVÍ, BEZ VZTAHU K POHLAVÍ
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40 % pacientů by hodnotilo své zdraví jako mnohem lepší než před léčbou Copaxone.
Jako poněkud lepší by ho hodnotilo 24 % pacientů.
30 % nemocných by hodnotilo své zdraví jako přibližně stejné.
6 % nemocných by hodnotilo své zdraví jako poněkud horší.
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Graf č. 17: Hodnocení zdravotního stavu v závislosti na depresi
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47 % lidí bez deprese hodnotí svůj zdravotní stav jako mnohem lepší, ze skupiny pacientů
s depresí je to 35 % pacientů.
Jako poněkud lepší hodnotí svůj stav 17 % všech pacientů bez deprese a 28 % pacientů
s depresí.
Jako přibližně stejné ohodnotilo své zdraví 31 % pacientů bez deprese a 30 % pacientů
s depresí.
Jako

poněkud horší označilo svůj stav 5 % pacientů bez deprese a 7 % depresivních

pacientů.
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Graf č. 18: Závislost přítomnosti deprese na délce léčby
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Ze všech pacientů léčených Copaxone déle jak 18 měsíců je 68 % pacientů depresivních a
32 % pacientů nemá depresi.
Ve skupině pacientů léčených 13 – 18 měsíců je 53 % pacientů bez deprese a 47 % pacientů
s depresí.
Ve skupině pacientů léčených 7 – 12 měsíců je 50 % depresivních a 50 % pacientů bez
deprese.
Ve skupině pacientů léčených Copaxone 3 – 6 měsíců je 57 % pacientů bez deprese a 43 %
pacientů s depresí.
U tohoto grafu vychází vyjádření ze 100 % odpovědí ke každému období.
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Graf č. 19: Vztah mezi vnímáním bolesti a přítomností deprese - v období posledních
3 – 6 měsíců
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Možnost „nemám žádné bolesti“ zvolilo 64 % pacientů bez deprese a 36 % pacientů
s depresí.
Možnost „trpím mírnou bolestí, nebo obtížemi“ uvedlo 75 % pacientů s depresí a 25 %
pacientů bez deprese.
Výraznou bolestí trpí 80 % pacientů s depresí a 20 % bez deprese.

U tohoto grafu vychází vyjádření ze 100 % odpovědí ke každému tvrzení.
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Graf č. 20: Vztah mezi vnímáním bolesti a přítomností deprese - v období delším jak
6 měsíců
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Možnost „nemám žádné bolesti“ zvolilo 61 % pacientů bez deprese a 39 % pacientů
s depresí.
Možnost „trpím mírnou bolestí, nebo obtížemi“ uvedlo 75 % pacientů s depresí a 25 %
pacientů bez deprese.
Výraznou bolestí trpí 67 % pacientů s depresí a 33 % bez deprese.
U tohoto grafu vychází vyjádření ze 100% odpovědí ke každému tvrzení.
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4.4. DISKUZE VÝSLEDKŮ
V bakalářské práci jsem si formou dotazníkové metody dala za cíl zjistit frekvenci a
míru NÚ při léčbě přípravkem Copaxone a vliv těchto NÚ na kvalitu života nemocných s RS.
Byly prováděny studie, které se zabývaly účinností Copaxonu. Jako součást těchto
studií byly publikován přehled nežádoucích účinků, které se ve skupině pacientů léčených
Copaxonem objevily častěji než u skupiny placebové. (příloha č.5)
Z dostupných zdrojů jsem zjistila, že nebyla publikována žádná studie, která by se
zabývala vlivem NÚ Copaxonu na kvalitu života pacientů s RS.
Ve sledovaném období bylo do výzkumu zařazeno celkem 102 pacientů.
Z celkového počtu nemocných bylo 83 žen (81 %) a 19 mužů (19 %). Nejvíce žen (42 %)
bylo v době konání studie ve věkovém rozmezí 36 a více let, nejvíce mužů (53 %)
v rozmezí mezi 26 – 35 rokem věku.
Při porovnávání počátku vzniku onemocnění ve vztahu k pohlaví bylo zjištěno:
Nejvíce žen (37 %) onemocnělo mezi 18 – 25 rokem věku, nejvíce mužů (32 % v každé
skupině) onemocnělo v období mezi 18 – 25 a 26 – 35 rokem věku.
Vznik RS v určitém věku je bez významných rozdílů v závislosti na pohlaví.
Při zjišťování medikace k terapii RS užívané současně s Copaxonem bylo zjištěno:
Nejčastějším lékem, který je současně užíván s Copaxonem, je Medrol (užívá ho 47 osob),
dále Imuran (37 osob) a Prednison (24 osob).
26 pacientů (25 %) užívá k léčbě RS Copaxone v monoterapii, což svědčí o jeho intenzivním
terapeutickém účinku.
Při vyhodnocování dotazníku na zjišťování kvality života EuroQoL,
jsem zkoumaný vzorek pacientů rozdělila podle pohlaví. Kromě toho jsem celou skupinu
rozdělila na pacienty bez projevů deprese a s depresí. Každá z těchto dvou skupin tvořila
100 % respondentů pro každou oblast.
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Bylo zjištěno:
Procentuální rozdíly v hodnocení těchto dvou skupin jsou především v oblasti týkající
se hodnocení pohyblivosti, kdy možnost „nemám obtíže při chůzi“ zvolilo

60 % žen bez

deprese : 22 % žen s depresí. U mužů je to 75 % : 43 %.
Další rozdíly byly zaznamenány v oblasti bolest/potíže a hodnocení zdravotního stavu
(viz dále).
Při

hodnocení subjektivního zdravotního stavu pacientů pomocí škály, která je

součástí dotazníku EuroQoL, bylo zjištěno:
Více než polovina pacientů (84 % mužů a 61 % žen) uvedlo, že jejich zdravotní stav jim dnes
připadá v rozmezí 76 – 100 % škály EuroQoL (škála je v rozmezí 0 až 100 %, kdy 0 % je
nejhorší zdravotní stav a 100 % nejlepší zdravotní stav).
Při zjišťování délky léčby zkoumaných pacientů, bylo zjištěno:
Více než polovina pacientů (52 % žen a 68 % mužů) ze zkoumaného souboru je Copaxonem
léčena déle než 18 měsíců.
Nejméně pacientů (7 % žen a 5 % mužů) bylo ve skupině pacientů léčených 3 až 6 měsíců.
V následující části zhodnotím výsledky té části dotazníku, která se zabývala přímo výskytem
NÚ po aplikaci Copaxonu.
Na otázku č.2 - Používáte k aplikaci Copaxonu autoinjektor Autoject 2:
Autoinjektor Autoject 2

používá vždy

44 % nemocných; někdy ho používá 16 %

nemocných. Vůbec jej nepoužívá 40 % nemocných. Zde bych upozornila, že z důvodů proč
ho nepoužívají, nejčastěji zaznělo: „Protože ho nemám; nevyhovuje mi; se leknu té rány co
vydá pružina, zatnu svaly a více to bolí; je to na mě moc rychlé; nemohu si sám regulovat
rychlost; je to složité“.
Z výsledků vyplynulo, že skupiny pacientů, kteří Autoinjektor 2 používají vždy a ti, co jej
nepoužívají nikdy jsou srovnatelné. Nejméně vyjádřena (%) zůstala skupina pacientů, kteří
nemají vyhraněný způsob aplikace.
Na otázku č.3 - Objevuje se u Vás po aplikaci Copaxonu zarudnutí v místě vpichu:
U této otázky byl hodnocen výskyt reakce v závislosti na typu aplikace (na použití
autoinjektoru).
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Frekvence výskytu „zarudnutí vždy“ je nejmenší (18 %) při používání autoinjektoru každý
den, při nepoužívání autoinjektoru je 24 % a při používání autoinjektoru jen někdy, je výskyt
zarudnutí největší - 38 %.
Frekvence výskytu „zarudnutí někdy“ je nejmenší (55 %) při používání autoinjektoru vždy,
při nepoužívání je 59 % a při používání autoinjektoru někdy je procento výskytu 62.
Reakce – „zarudnutí se nevyskytuje“ u 27 % dotázaných používajících autoinjektor vždy a u
17 % dotázaných nepoužívajících autoinjektor.
Skupina pacientů, kteří používají autoinjektor vždy, má nejnižší výskyt zarudnutí
v místě vpichu.
Na otázku č.4 - Máte po aplikaci Copaxonu zatvrdnutí („bouli“) v místě vpichu:
U této otázky byl hodnocen výskyt reakce v závislosti na typu aplikace (na použití
autoinjektoru).
Frekvence výskytu „zatvrdnutí vždy“ je nejmenší (19 %) při nepoužívání autoinjektoru, při
používání každý den je 20 %. Při používání autoinjektoru někdy, je největší procento (25)
výskytu zarudnutí vždy.
Frekvence výskytu „zatvrdnutí někdy“ je nejmenší (60 %) při používání autoinjektoru vždy.
Při nepoužívání je 66 % a při používání autoinjektoru někdy je procento výskytu 75.
Zatvrdnutí se nevyskytuje u 20 % dotázaných používajících autoinjektor vždy a
u 15 % dotázaných nepoužívajících autoinjektor.
Na otázku č.5 - Bolí Vás místo vpichu po aplikaci:
U této otázky byl hodnocen výskyt reakce v závislosti na typu aplikace (na použití
autoinjektoru).
Frekvence výskytu bolesti místa vpichu po aplikaci „vždy“ je nejmenší (18 %) při používání
autoinjektoru každý den, při nepoužívání autoinjektoru je 20 % a při používání autoinjektoru
jen někdy, je výskyt této reakce největší - 25 %.
Frekvence výskytu „někdy“ je nejmenší (69 %) při používání autoinjektoru vždy, při
nepoužívání je 73 % a při používání autoinjektoru někdy, je procento výskytu 75.
Bolestivost místa vpichu se nevyskytuje u 13 % dotázaných používajících autoinjektor vždy a
jen u 7 % dotázaných nepoužívajících autoinjektor.
Skupina pacientů, kteří používají autoinjektor vždy, má nejnižší výskyt
nežádoucí reakce – bolestivost místa vpichu po aplikaci.
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Z výsledků dokumentujících výskyt lokálních NÚ (zarudnutí, zatvrdnutí, bolest - graf
č.5.,6.,7.) je patrné, že počty pacientů, u nichž nedochází k žádným projevům lokálních NÚ
jsou ve skupině, která používá Autoinjektor 2 vždy a naopak vůbec ne srovnatelné. Naopak
ve skupině, která nemá vyhraněný způsob aplikace nebyl zaznamenán jediný případ, kdy
vůbec nedošlo k projevům NÚ.
Při tomto srovnání se zdá pravděpodobné, že více než použití konkrétní aplikační cesty, je pro
výskyt lokálních NÚ určujícím faktorem „standardizace“ a osvojení si techniky aplikace.
Dále jsem ve výzkumné části hodnotila frekvenci výskytu místních NÚ bez vztahu
k používání autoinjektoru.
U reakce „zatvrdnutí“ zvolilo možnost vždy 20 % dotázaných, možnost někdy zvolilo 65 %
a bez výskytu zatvrdnutí je 15 % pacientů.
U reakce „zarudnutí“ zvolilo frekvenci vždy 23 % dotázaných, možnost někdy zvolilo 58 %
a bez výskytu této reakce je 19 % pacientů.
U výskytu „bolestivosti po aplikaci“ , zvolilo možnost vždy 19 % dotázaných, možnost někdy
zvolilo 72 % a bez pocitu bolestivosti místa vpichu po aplikaci je 9 % pacientů.
Z výsledků vyplývá, že více jak polovina pacientů (hodnoceno u každé reakce zvlášť), má
někdy po aplikaci některou z nežádoucích kožních reakcí.
Za povzbuzující považuji fakt, že bez výskytu zarudnutí je 19 % pacientů, bez zatvrdnutí je
15 % pacientů a bez pocitu bolestivosti místa vpichu po aplikaci je 9 % pacientů.
V otázce č.6 - Jestliže, jste na některou z předchozích otázek, týkajících se
místních kožních reakcí (otázky č. 3 – 5 odpověděl(a) ano, vede u Vás výskyt některé
z těchto reakcí k některému z následujících tvrzení:

(můžete vybrat více možností)

uvedlo 72 % žen a 95 % mužů, že výskyt NÚ je v ničem neomezuje, 13 % žen se cítí být
omezeno při sportu, 11 % žen a 5 % mužů se cítí být omezeno při věnování se aktivním
zálibám a 4 % žen uvedlo omezení při běžných denních činnostech.
Z výše uváděných výsledků je patrno, že i když se lokální NÚ vyskytují u více jak
poloviny dotázaných pacientů, většinu z nich (72 % žen a 95 %) v ničem neomezují a tedy
neovlivňují jejich kvalitu života.
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V otázce č.7 - Objevil se u Vás po aplikaci Copaxonu tzv. „chřipkový syndrom“
zahrnující teplotu, třesavku, pocení, bolesti v kloubech a bolesti hlavy:
80 % pacientů uvedlo, že nemělo nikdy chřipkový syndrom, 8 % popisuje přítomnost
chřipkového syndromu na počátku léčby. 12 % nemocných uvedlo možnost výskytu
chřipkového syndromu „někdy“.
Při podrobnějším zhodnocení výsledků, vyšlo najevo, že přítomnost chřipkového
syndromu na počátku léčby uvádějí pouze ženy, naopak přítomnost chřipkového syndromu
někdy, uvádí o 10 % více mužů než žen.
Vzhledem k nespecifickému obrazu „chřipkového syndromu“ nelze však s určitostí
tvrdit, že jeho výskyt je v úplné nebo-li 100% příčinné souvislosti s aplikací léku Copaxone.
Názory některých českých odborníků a odborné literatury vůbec, se v otázce výskytu
chřipkového syndromu po aplikaci Copaxonu rovněž liší.
Při vyhodnocení otázky č.8 - Měl(a) jste některý z dále uvedených problémů při
práci nebo při běžné denní činnosti kvůli výskytu „chřipkového syndromu“ bylo
zjištěno:
U 50 % žen a 75 % mužů se nezkrátil čas, který věnovali práci či jiné činnosti.
31 % žen a 75 % mužů uvedlo, že neudělali méně než původně zamýšleli.
38 % žen a 100 % mužů nemělo potíže při práci či jiných činnostech.
69 % žen a 75 % mužů se necítilo omezeno v druhu práce či jiných činnostech.
U této otázky vychází vyjádření ze 100 % odpovědí

od každého pohlaví ke každému

tvrzení.(100 % žen a 100 % mužů ke každému tvrzení)
Ani v tomto případě nelze s přesností konstatovat, zda je vždy tento NÚ způsobený
léčbou Copaxonem. Z analýzy výsledků v závislosti na pohlaví vyplývá, že výskyt tohoto
NÚ, resp. jeho míra ovlivnění způsobilosti k práci a jiným činnostem je vyjádřena pouze u
žen
(62 % uvádí potíže při práci či jiných činnostech). Žádný z mužů ve sledovaném souboru
takové potíže nemá.
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Otázka č.9 - Míváte někdy pocity deprese či úzkosti?
Frekvenci výskytu deprese často udalo 12 % pacientů.
Někdy se deprese vyskytuje u 47 % nemocných.
Depresi nemá (zvolilo možnost nikdy) 41 % pacientů.
Z korelace výsledků – přítomnost deprese/úzkosti k pohlaví - vyplynulo:
Deprese se častěji vyskytuje u žen, než u mužů. Depresi nemá 63 % mužů a jen 36 % žen
Někdy se deprese vyskytuje u 51 % žen a 32 % mužů, výskyt deprese často udalo 13 % žen a
5 % mužů.
Pochopitelně, i zde musíme zvážit možnost, že se nejedná o NÚ Copaxonu, ale o reakci na
přítomnost chronického onemocnění.
Otázka č. 10 - Pokud míváte pocit deprese nebo úzkosti, trpěl(a) jste některým
z dále uvedených problémů při práci nebo při běžné činnosti? – zjišťovala vliv
přítomnosti deprese na kvalitu života.
U této otázky vychází vyjádření ze 100 % odpovědí od každého pohlaví ke každému tvrzení.
(100 % žen a 100 % mužů ke každému tvrzení).
Z analýzy výsledků tedy vyplývá, že méně jak polovina (38 % žen a 29 % mužů)
pacientů pracovala v důsledku deprese či pocitu úzkosti kratší dobu, než chtěla. Dále vyplývá,
že přítomnost deprese/úzkosti má značný vliv (cca 70 %) na pozornost nemocných při práci a
na kvantitu (množství) vykonané práce.
Na otázku č.11 - Měl(a) jste někdy po aplikaci Copaxonu tzv. „bezprostřední
poinjekční reakci“ odpověděli pacienti takto:
BPR nemělo „nikdy“ 65 % žen a 63 % mužů. Možnost výskytu BPR „někdy - méně než 1x za
týden“ uvedlo 34 % žen a 32 % mužů. Častý výskyt BPR označilo 1 % žen a 5 % mužů.
Také v tomto případě nelze s přesností konstatovat, zda je vždy tento NÚ způsobený léčbou
Copaxonem. Jak uvedl jeden pacient: „často jde o reakci (návaly,horko, pocení, bušení srdce)
už při pomyšlení na vlastní aplikaci.“
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Otázka č. 12 - Odpovězte, pokud jste na předchozí otázku odpověděl(a) často
nebo někdy.

Měl

výskyt této reakce (po jejím odeznění) vliv na další Vaši

naplánovanou činnost? – sledovala, vliv BPR na kvalitu života pacientů.
Vliv BPR na další naplánovanou činnost pociťuje „poměrně dost“ 7 % žen, „mírně“ ho
pociťuje 14 % žen a 29 % mužů. Možnost „trochu“ uvedlo 55 % žen a 29 % mužů.
BPR nemá žádný vliv na další naplánovanou činnost u 24 % žen a 42 % mužů.
Otázka č. 13 - Jak byste hodnotil(a) své zdraví ve srovnání před započetím léčby
Copaxonem?
40 % pacientů by hodnotilo své zdraví jako mnohem lepší než před léčbou Copaxonem
Jako poněkud lepší by ho hodnotilo 24 % pacientů.
30 % nemocných by hodnotilo své zdraví jako přibližně stejné.
6 % nemocných by hodnotilo své zdraví jako poněkud horší.
Z podrobné analýzy výsledků vyplývá, že hodnocení zdraví ve srovnání před
započetím léčby Copaxonem je v závislosti na pohlaví bez významných rozdílů.
Z další podrobné analýzy výsledků (v závislosti na přítomnosti deprese) vyplývá :
47 % lidí bez deprese hodnotí svůj současný zdravotní stav jako mnohem lepší než před
léčbou Copaxonem, ze skupiny pacientů s depresí je to 35 % pacientů.
Jako poněkud lepší, než před léčbou hodnotí svůj stav 17 % všech pacientů bez deprese a
28 % pacientů s depresí.
Jako přibližně stejné ohodnotilo své zdraví 31 % pacientů bez deprese a 30 % pacientů
s depresí.
Jako poněkud horší, než před léčbou Copaxonem označilo svůj stav 5 % pacientů bez deprese
a 7 % depresivních pacientů.
Vliv přítomnosti deprese na hodnocení zdraví, je patrný zejména u možnosti „mnohem lepší
než před léčbou“ (47 % bez deprese : 35 % s depresí), což může být způsobeno pozitivním
přístupem k životu u nedepresivních pacientů.

Při zkoumání vztahu mezi přítomností deprese a délkou léčby vyšlo najevo že:
ze všech pacientů léčených Copaxonem déle než 18 měsíců je 68 % pacientů depresivních a
32 % pacientů depresi nemá.
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Ve skupině pacientů léčených 13 – 18 měsíců je 53 % pacientů bez deprese a 47 % pacientů
s depresí.
Ve skupině pacientů léčených 7 – 12 měsíců je 50 % depresivních a 50 % pacientů bez
deprese.
Ve skupině pacientů léčených Copaxonem 3 – 6 měsíců je 57 % pacientů bez deprese
a 43 % pacientů s depresí.
Zde vychází vyjádření ze 100 % odpovědí ke každému období.
Největší podíl depresivních pacientů je ve skupině nemocných léčených déle než 18 měsíců
(68 % s depresí: 32 % bez deprese).

Dále jsem hodnotila vztah, mezi vnímáním bolesti a přítomností deprese v období posledních

3 – 6 měsíců (vyjádřeno ze 100 % odpovědí ke každému tvrzení).

Možnost „nemám žádné bolesti“ zvolilo 64 % pacientů bez deprese a 36 % pacientů s depresí.
Možnost „trpím mírnou bolestí, nebo obtížemi“ uvedlo 75 % pacientů s depresí a 25 %
pacientů bez deprese.
Výraznou bolestí trpí 80 % pacientů s depresí a 20 % bez deprese.

Vztah mezi vnímáním bolesti a přítomností deprese - v období delším než 6
měsíců (vyjádřeno ze 100 % odpovědí ke každému tvrzení).
Možnost „nemám žádné bolesti“ zvolilo 61 % pacientů bez deprese a 39 % pacientů s depresí.
Možnost „trpím mírnou bolestí, nebo obtížemi“ uvedlo 75 % pacientů s depresí a 25 %
pacientů bez deprese.
Výraznou bolestí trpí 67 % pacientů s depresí a 33 % bez deprese.
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5. ZÁVĚR
V bakalářské práci jsem hodnotila vliv vedlejších nežádoucích účinků při podávání
léku Copaxone na kvalitu života pacientů s RS.
Hypotézy, které jsem v průběhu práce ověřovala:
1. 50 % pacientů používá vždy k aplikaci Copaxonu autoinjektor.
Ve zkoumaném souboru nemocných se tato hypotéza nepotvrdila.
Autoinjekor Autoject 2 používá vždy 44 % nemocných; někdy ho používá 16 % nemocných.
A vůbec jej nepoužívá 40 % nemocných.
2. U pacientů, kteří používají autoinjektor, bude statisticky významně nižší výskyt
nežádoucích kožních reakcí.
Ve zkoumaném souboru nemocných se tato hypotéza nepotvrdila.
Z výsledků dokumentujících výskyt lokálních NÚ (zarudnutí, zatvrdnutí, bolest - graf
č.5.,6.,7.) je patrné, že počty pacientů, u nichž nedochází k žádným projevům lokálních NÚ
jsou ve skupině, která používá Autoinjektor 2 vždy a naopak vůbec ne srovnatelné.
3. Více než 80 % pacientů má po aplikaci Copaxonu některou z nežádoucích kožních
reakcí (zarudnutí, zatvrdnutí, bolest).
Tato hypotéza se potvrdila.
NÚ zarudnutí se vyskytuje u 81 % pacientů (23 % ho má vždy a 58 % někdy).
NÚ zatvrdnutí se vyskytuje u 85 % pacientů (20 % ho má vždy a 65 % někdy).
NÚ bolestivost po aplikaci má 91 % pacientů (19 % ho má vždy a 72 % někdy).
4. Výskyt nežádoucích kožních reakcí nebude více než 60 % pacientů v ničem
omezovat.
Tato hypotéza byla výsledky potvrzena.
Rozdílené procentuální zastoupení počtu nemocných v závislosti na pohlaví
(72 % žen a 95 % mužů) není statisticky významné.
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5. 5 % pacientů mělo v prvních třech měsících léčby „chřipkový syndrom“ po aplikaci
Copaxonu.
Tato hypotéza se nepotvrdila.
Chřipkový syndrom se vyskytl u 8 % pacientů.
Vzhledem k nespecifickým symptomům „chřipkového syndromu“ nelze s určitostí tvrdit, že
je v úplné nebo-li 100% příčinné souvislosti s aplikací léku Copaxone.
6. 5 % pacientů má z důvodu výskytu „chřipkového syndromu“ problémy při práci či
běžné denní činnosti .
Tato hypotéza se nepotvrdila.
Naopak v procentech vyjádřené počty nemocných, kterým výskyt tohoto syndromu
komplikuje práci a vykonávaní běžných denních činností je mnohem vyšší.
Ani v tomto případě, však nelze s přesností konstatovat, zda jde vždy tento NÚ způsobený
léčbou Copaxonem.
Z analýzy výsledků v závislosti na pohlaví vyplývá, že výskyt tohoto NÚ, resp. jeho
míra ovlivnění způsobilosti k práci a jiným činnostem je vyjádřena pouze u žen
(62 % uvádí potíže při práci či jiných činnostech). Žádný z mužů ve sledovaném souboru
takové potíže nemá.
7. 80 % pacientů nemělo nikdy „bezprostřední poinjekční reakci“.
Tato hypotéza se nepotvrdila.
Ve zkoumaném souboru bylo takových nemocných přibližně 65% u každého pohlaví.
8. Výskyt „bezprostřední poinjekční reakce“ (BPR) nebude mít vliv na jejich další
naplánovanou činnost.
Tato hypotéza se nepotvrdila.
BPR nemá žádný vliv na 42 % mužů a 24 % žen.
9. 75 % pacientů považuje své zdraví za mnohem nebo poněkud lepší než před léčbou.
Tato hypotéza se nepotvrdila.
Za mnohem nebo poněkud lepší považuje své zdraví jen 64 % pacientů. (40 % mnohem lepší
a 24 % poněkud lepší).
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Na základě získaných výsledků jsem došla k závěru, že snášenlivost terapie je u
„nedepresivních“ nemocných lepší, jejich hodnocení zdravotního stavu je optimističtější a
vliv onemocnění na jejich kvalitu života je méně omezující.
A ačkoliv byl soubor nemocných zkoumám pouze na základě dotazníkové metody, bez
korelace s objektivním hodnocením závažnosti jejich onemocnění, dovoluji si v závěrečné
úvaze říci, že nejen konkrétní fyzický stav nemocného, ale i jeho psychická vyrovnanost a
pohoda mohou ovlivňovat stav jeho onemocnění a úspěšnost léčby. I v tomto případě tedy
platí, že nejen správně zvolená farmakoterapie, ale i empatický přístup k nemocným je
nedílnou součástí jejich léčby.

Jako pozitivní výsledek této studie může být označena i skutečnost, že i když více jak
polovina pacientů má projevy lokálních NÚ, naprostou většinu pacientů to nijak neomezuje.
Dobrou zprávou pro všechny pacienty s RR-RS léčené Copaxonem, by mohla být
skutečnost, že v současné době probíhají větší klinické zkoušky s orálním aplikováním
Copaxonu. (19)
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7. SEZNAM ZKRATEK
APC - antigen prezentující buňka
BDNF - Brain derivet neurotrophic factor
BPR - bezprostřední poinjekční reakce
CNS - centrální nervový systém
CPA - cyclofosfamid
DMD - disease modifying drugs; léky modifikující onemocnění
EDSS - Expanded disability status scale; rozšířená stupnice stavu disability
EP - evokované potenciály
FS - funkční systém
HRQOL - Health-Related Quality of Life; ke zdraví vztažená kvalita života
INF ß - interferonen beta
IVIG - intravenózní imunoglobuliny
MBP - myelinový bazický protein
MHC - molekula hlavního histokompatibilního komplexu
MRI - magnetická rezonance
NÚ - vedlejší nežádoucí účinky
ON - optická neuritida
OŠ. DG. - ošetřovatelská diagnóza
PP – RS - primárně progresivní RS
PR – RS - progresivně relabující RS
RR – RS - relabující – remitující RS
RS - roztroušená skleróza mozkomíšní
SR – RS - sekundárně progresivní RS
SSEP - somatosenzorické evokované potenciály
VEP - zrakové evokované potenciály
WHO - Světová zdravotnická organizace
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8. PŘÍLOHY
Seznam příloh:
Příloha č. 1
 Nová diagnostická kritéria roztroušené sklerózy
(podle 29)
Příloha č. 2
 Přehled DMD
(podle 13)
Příloha č. 3
 Aktuální indikační kritéria k léčbě DMD (interferon ß, glatirameracetát) a k jejímu
ukončení u RS v ČR s platností od 1.1.2003
(podle 11 )
Příloha č. 4
 Vhodná místa vpichu pro aplikaci Copaxone
(podle 3)
Příloha č. 5
 Vedlejší nežádoucí účinky pozorované častěji pacienty léčenými Copaxonem než pacienty
ze skupiny s placebem
(podle 3)
Příloha č. 6
 Terapeutický algoritmus RS
(podle 13)
Příloha č. 7
 Souhrn dat o účinnosti Copaxonu
(podle 3)
Příloha č.8
 Rozšířená stupnice stavu disability (EDSS)
(podle 3)
Příloha č. 9
 Hematom po aplikaci Copaxonu, vpravo strije po předchozí léčbě kortikoidy
(fotoarchiv autorka)
Příloha č. 10
 Zarudnutí po aplikaci Copaxonu
(fotoarchiv autorka)
Příloha č.11
 Dotazník pro pacienty

- 88 -

Příloha č. 1

Nová diagnostická kritéria roztroušené sklerózy

KLINICKÉ ATAKY

OBJEKTIVN
DALŠÍ POTŘEBNÉ KROKY K URČENÍ DIAGNÓZY
Í LÉZE

2 nebo více

2 nebo více

2 nebo více

1

1

2 nebo více

1 (monosymptomatická)

1

0 (progrese od počátku)

1

žádné, klinický průkaz stačí
(další vyšetření vhodná, musí být v souladu s dg. RS)
diseminace v prostoru pomocí MRI,
nebo pozitivní CSF (mozkomíšní mok) a 2 či více MRI lézí
konzistentních s RS, nebo další klinická ataka postihující jinou
lokalizaci CNS
diseminace v čase pomocí MRI,
nebo druhá klinická ataka
diseminace v prostoru pomocí MRI, nebo pozitivní CSF
(mozkomíšní mok) a 2 či více MRI lézí konzistentních s RS a
diseminace v čase pomocí MRI,
nebo druhá klinická ataka
pozitivní CSF a diseminace v prostoru pomocí MRI průkazu 9 či
více T2 mozkových lézí,
nebo 2 či více míšních lézí nebo 4 – 8 mozkových a 1 míšní léze,
nebo pozitivní VEP se 4 – 8 MRI lézemi,
nebo pozitivní VEP s méně než 4 mozkovými lézemi plus 1 míšní
léze a diseminace v čase pomocí MRI, nebo trvalá progrese po
dobu 1 roku

Příloha č. 2

Přehled DMD

Příloha č. 3

Aktuální indikační kritéria k léčbě DMD (interferon ß, glatirameracetát) a
k jejímu ukončení u RS v ČRs platností od 1.1.2003

Nová verze indikačních kritérií k terapii léky modifikujícími onemocnění (IF beta, glatirameracetát) u
roztroušené sklerózy mozkomíšní v ČR

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Diagnóza stanovena dle McDonaldových kritérií (2001) - viz tabulku.
Relabující onemocnění.
EDSS nepřesahující 4,5 stupeň.
Známky aktivity onemocnění (2 a více dokumentované a léčené ataky onemocnění
během posledního roku nebo 3 a více atak během posledních 2 let, s postižením
zejména funkčních systémů motorických, kmenových a kognitivních, u atak se
symptomatologií senzitivní nebo s postižením optického nervu při prokázané aktivitě
onemocnění na magnetické rezonanci mozku s progresí počtu či objemu
demyelinizačních lézí během 1 roku.) Upřednostněni budou pacienti, u nichž nebyla
aktivita onemocnění ovlivněna perorální imunomodulační léčbou, pokud pacient
těmito preparáty léčen nebyl musí být doložena kontraindikace této léčby.
Vyloučení závažnějších orgánových poruch.
Vyloučení gravidity.
Schopnost samoaplikace injekční formy léků a spolupráce při monitoraci terapie.
Ověření naplnění indikačních kritérií a další sledování v Centrech pro demyelinizační
onemocnění.

Pravidla pro ukončení terapie nebo záměnu léků modifikujících onemocnění u roztroušené sklerózy
mozkomíšní

1. Neefektivita léčby (zachování či zvýšení frekvence atak či progrese EDSS o více než
1,5 stupně během jednoho roku, přechod do sekundárně progredující formy
onemocnění).
2. Gravidita (u pacientek, kdy došlo k přerušení již započaté léčby v průběhu gravidity,
lze po ukončení šestinedělí obnovit léčbu původním preparátem).
3. Výrazné nežádoucí účinky léčby (zejména opakované kožní nekrózy, flegmóny,
závažnější orgánové poruchy apod.).
4. V případě nežádoucích účinků léčby či při nadále prokazatelné aktivitě onemocnění
lze navrhnout záměnu na jiný lék modifikující onemocnění, obvykle však jednou
během léčby.

Příloha č. 5
Vedlejší nežádoucí účinky pozorované častěji pacienty
léčenými Copaxone než pacienty ze skupiny s placebem
Orgán

Časté
( 1/10 )

Běžné
( >1/100, < 1/10 )

Ojedinělé
( >1/1000, < 1/100 )

Celkové
příznaky

Reakce v místě vpichu *
bolest na hrudi,
horečka,
bolest v bocích,
chřipkový syndrom
astenie,
bolest v zádech,
bolest hlavy,bolesti *
Palpitace*,
vazodilatace*

Alergická reakce,
zimnice *,
otok tváře*,horečka,
bolest v bocích,cysta,
lokální reakce *,únava,
bolest šíje, nádory,
postvakcinační syndrom,

Sebevražedný pokus,
absces,celulitida,
hernie,
hypotermie,
záněty sliznic

Synkopa*, hypertenze,
migréna, tachykardie*,
vaskulární poruchy

Extrasystoly,
zblednutí ,
varixy

Kardiovasku lární systém
Endokrinní
systém

Struma,
hyperthyreoidismus

Krevní
a lymfatický
systém
Poruchy
metabolismu
výživy

Ekchymóza,
lymfadenopatie

Eozinofilie,
splenomegalie

Edém *,
periferní edém,
přírůstek na váze *

Intolerance alkoholu,
dna

Muskulo
skeletární
systém
Nervový
systém

Artralgie

Artritida

Šlachové obtíže,
tenosynovitida

Úzkost *,
deprese,
závrať,
hypertonie

Euforie,halucinace,
hostilita,manická
reakce,myoklonus,
neuritida,poruchy
osobnosti,torticollis

Dýchací
systém

Dyspnoe *

Abnormální
sny,agitovanost,amnezie,
ataxie,zmatenost,
podklesávání při chůzi,
nervozita *,nystagmus,
somnolence,poruchy
řeči, stupor, tremor
Bronchitida,zhoršení kašle,
alergická a senná rýma

Apnoe,epistaxe,
laryngismus,
plicní obtíže,
změna hlasu

Kožní systém
a adnexa

Smyslové
orgány

Urogenitální
systém

Rash *,
pocení *

Herpes simplex *,
benigní kožní nádor * ,
kožní problémy,
kopřivka,

Angioedém,
kontaktní
dermatitida,
erytéma nodosum,
furunkulóza,
atrofie kůže,
kožní karcinom,
kožní uzlíky

Diplopie,poruchy
sluchu,ušní bolest,
oční poruchy*,
zánět středouší,
poruchy chuti, poruchy
zorného pole
Vaginální moniliáza *,
cystitida,dysmenorea,
impotence,
menstruační poruchy,
Papanicolauova skvrna,
močová retence,poruchy
močového traktu,
močové urogence

Katarakta,
korneální léze,
nitrooční krvácení,
mydriáza,
otitis exteran,ptóza
Potrat,napětí v prsech,
hematurie,bolesti
ledvin,onemocnění
vaječníků,priapismus,
prostatické obtíže,
pyelonefritida,
onemocnění varlat,
abnormální nález
v moči, vaginální
krvácení,
vulvovaginální obtíže

* Více než 2% (> 2/100 ) incidence * v copaxonové skupině než ve skupině placebové

Příloha č.6
Terapeutický algoritmus RS

Příloha č. 9
Hematom po aplikaci Copaxonu, vpravo strije po předchozí léčbě
kortikoidy

Příloha č. 10

Zarudnutí po aplikaci Copaxonu

Příloha č.11

DOTAZNÍK
Vážená paní, vážený pane,
jsem studentkou 4. ročníku bakalářského studia Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Hradci Králové, obor ošetřovatelství. Ve své bakalářské práci se zabývám podáváním
Copaxonu a vlivem jeho vedlejších účinku na kvalitu života, Vás pacientů s roztroušenou
sklerózou. Veškeré informace, které mi vyplněním tohoto dotazníku poskytnete, jsou
anonymní a budou použity nejen pro potřeby mé bakalářské práce, ale zejména pro další
výzkum, který by měl pomoci najít způsoby, jak snížit výskyt nežádoucích účinků léčby
Copaxonem a zlepšit tak snášenlivost terapie tímto lékem.
Dotazník má celkem tři části, z nichž první část obsahuje identifikační údaje, druhá část je
standardizovaný dotazník pro kvalitu života a poslední, třetí část, se zabývá otázkami na
možné nežádoucí účinky Copaxonu, které by se u Vás mohly objevit.
Předem Vám moc děkuji za vyplnění dotazníku.
Marie Lesáková

I. část - identifikační údaje (prosím vyberte jednu odpověď)
1) Pohlaví
a) muž
b) žena
2) Věk
a) 18 – 25 let
b) 26 – 35 let
c) 36 – a více
3) V kolika letech jste onemocněl(a) roztroušenou sklerózou?
a) před 18 rokem
b) mezi 18 – 25 rokem
c) mezi 26 – 35 rokem
d) po 35 roku
4) Užíváte v souvislosti s Vaším onemocněním jiné léky? Pokud ano, napište prosím jaké
a jak dlouho.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................

II. část Dotazník kvality života (EuroQol)
( prosím vyberte a zakřížkujte  jednu odpověď, která nejlépe vystihuje Váš
současný zdravotní stav)
Pohyblivost
Nemám obtíže při chůzi
Mám určité obtíže při chůzi
Jsem upoután(a) na lůžko





Jsem soběstačný(á)
Mám problémy s mytím nebo oblékáním
Nejsem schopen(a) se umýt





Soběstačnost

Běžné činnosti
Nemám problémy s vykonáváním obvyklých
činností ( např. zaměstnání, studium, domácí
práce, aktivity ve volném čase )
Mám problémy s vykonáváním obvyklých činností
Nejsem schopen vykonávat běžné činnosti





Bolest / Potíže
a) v období posledních 3 – 6 měsíců
Nemám žádné bolesti či jiné obtíže
Trpím mírnou bolestí nebo obtížemi
Trpím výraznou bolestí nebo obtížemi





b) v období delším jak 6 měsíců
Nemám žádné bolesti či jiné obtíže
Trpím mírnou bolestí nebo obtížemi
Trpím výraznou bolestí nebo obtížemi





Strach / Deprese
Nemám strach, nejsem depresivní
Mám strach nebo deprese
Mám velký strach nebo těžké deprese





Ve srovnání se zdravotním stavem za posledních 12 měsíců
je můj zdravotní stav dnes :
Lepší
Téměř stejný
Horší





Prosím, přiřaďte šipkou, k příslušnému místu stupnice dle toho jak se dnes cítíte

EuroQol

Nejlepší
zdravotní
stav

Váš dnešní
zdravotní
stav

Nejhorší
zdravotní
stav

III. část

1) Jak dlouho u Vás probíhá léčba Copaxonem?
a) 3 – 6 měsíců
b) 7 – 12 měsíců
c) 13 – 18 měsíců
d) více jak 18 měsíců
2) Používáte k aplikaci Copaxone autoinjektor Autoject 2?
a) ano, vždy
b) ano, někdy
c) ne, nepoužívám protože ………………………………………..(prosím vypište)
3) Objevuje se u Vás po aplikaci Copaxonu zarudnutí v místě vpichu ?
a) ano, vždy
b) ano, někdy ( více než 3x za týden)
c) ano, někdy ( 3x za týden a méně)
d) ne
4) Máte po aplikaci Copaxonu zatvrdnutí ( „bouli“ ) v místě vpichu?
a) ano, vždy
b) ano, někdy ( více než 3x za týden)
c) ano, někdy ( 3x za týden a méně)
d) ne
5) Bolí Vás místo vpichu po aplikaci?
a) ano, vždy
b) ano, někdy ( více jak 3x za týden)
c) ano, někdy ( 3x za týden a méně)
d) ne

6) Jestliže, jste na některou z předchozích otázek, týkajících se místních kožních
reakcí (otázky č. 3 – 5 odpověděl(a) ano, vede u Vás výskyt některé z těchto
reakcí k následující situaci?
(můžete vybrat i více možností)
a) omezuje mě to při běžných denních činnostech ( např. osobní hygiena, oblékání,
stravování)
b) omezuje mě to při zaměstnání/studiu
c) omezuje mě to při sportování
d) omezuje mě to při věnování se aktivním zálibám
e) výskyt těchto reakcí mě v ničem neomezuje
7) Objevil se u Vás po aplikaci Copaxonu tzv. „chřipkový syndrom“ zahrnující
teplotu, třesavku, pocení, bolesti v kloubech a bolesti hlavy ?
a) ano, ale pouze na počátku léčby – v prvních třech měsících
b) ano, někdy mám tyto potíže
c) ne
8) Odpovězte, pokud jste na předchozí otázku odpověděl(a) ano. Měl(a) jste
některý z dále uvedených problémů při práci nebo při běžné denní činnosti
kvůli výskytu „chřipkového syndromu“?
(zaškrtněte  jednu možnost na každé řádce)

ANO
a) Zkrátil se čas, který jste věnoval(a) práci nebo jiné činnosti?
b) Udělal(a) jste méně než jste chtěl(a) ?
c) Byl(a) jste omezen(a) v druhu práce nebo jiných činností?
d) Měl(a) jste potíže při práci nebo jiných činnostech (například
musel(a) jste vynaložit zvláštní úsilí)?

9) Míváte někdy pocity deprese či úzkosti?
a) často
b) někdy ( méně jak 3x týden)
c) nikdy

NE

10) Pokud míváte pocit deprese nebo úzkosti, trpěl(a) jste některým z dále
uvedených problémů při práci nebo při běžné činnosti?
(zaškrtněte  jednu možnost na každé řádce)
ANO

NE

a) Zkrátil se čas, který jste věnoval(a) práci nebo jiné činnosti ?
b) Udělal(a) jste méně než jste chtěl(a) ?
c) Byl(a)jste při práci nebo jiných činnostech méně pozorný(á)
než obvykle ?

11) Měl(a) jste někdy po aplikaci Copaxonu tzv.„bezprostřední poinjekční reakci“?
(bezprostřední poinjekční reakce se může objevit během několika minut po
aplikaci injekce Copaxonu. Reakce je spojena s více než jedním z následujících
příznaků: dušnost, návaly horka, pocení, bušení srdce, pocity tlaku na hrudi a
strachu)?
a) často
b) někdy ( méně jak 1x týden)
c) nikdy
12) Odpovězte, pokud jste na předchozí otázku odpověděl(a) často nebo někdy.
Měl výskyt této reakce ( po jejím odeznění) vliv na další Vaši naplánovanou
činnost?
a) vůbec ne
b) trochu
c) mírně
d) poměrně dost
e) velmi silně
13) Jak byste hodnotil(a) své zdraví ve srovnání před započetím léčby
Copaxonem?
a) mnohem lepší než před léčbou
b) poněkud lepší než před léčbou
c) přibližně stejné jako před léčbou
d) poněkud horší než před léčbou
e) mnohem horší než před léčbou

