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ABSTRAKT 

 

Univerzita Karlova  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

 

Kandidát:  

Školitel: 

Název diplomové práce: 

 

Kristína Petrášová 

RNDr. Eva Novotná, Ph.D. 

Mukopolysacharidosa a současné možnosti její léčby

 

Tato diplomová práce přináší souhrnné poznatky o vzácném onemocnění zvaném 

mukopolysacharidosa a o současných možnostech léčby. Z důvodu nízkého výskytu 

v populaci bývá v běžné i odborné literatuře tato nemoc zmíněna jen velmi sporadicky. 

Práce je zpracována rešeršní formou, základní metodou práce je sběr dat získaných 

studiem odborné literatury. První část je věnována obecným aspektům onemocnění, 

výskytu v ČR i zahraničí a samotným mukopolysacharidům, v druhé části jsou 

podrobněji rozepsány všechny známé typy mukopolysacharidos, jejich klinické projevy 

a také případná léčba, která je v současnosti poměrně problematická a neuspokojivá. 

V léčbě jsem se zaměřila hlavně na formu MPS III, jelikož je tato forma v České republice 

rozšířena nejvíce.  

 

Klíčová slova: mukopolysacharidosa, glykosaminoglykany, lyzosomální onemocnění, 

enzymová substituční léčba, substrát redukční terapie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Charles University  

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biochemical Sciences 

 

Candidate:  

Supervisor:  

Title of diploma thesis:  

 

Kristína Petrášová 

RNDr. Eva Novotná, Ph.D. 

Emerging treatment options for the 

mucopolysaccharidoses 

 

This thesis provides a summary of knowledge about rare disease named 

mucopolysaccharidoses and about treatment options. Due to the low incidence in the 

population is in the common literature the disease mentioned only sporadically. The thesis 

is processed as a search, the primary method of work is collecting data by studying 

literature. The first part deals with general aspects of disease occurrence in the Czech 

Republic and abroad and mucopolysaccharides, in the second part are itemized in detail 

all known types of MPS, their clinical manifestations as well as a treatment that is 

currently quite problematic and unsatisfactory. In the treatment I focused mainly on the 

form of MPS III, because this form is the most widespread in the Czech Republic. 

 

Key words: mucopolysaccharidosis, glycosaminoglycans, lysosomal storage disease, 

enzyme replacement therapy, substrate reduction therapy 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

AR – autosomálně recesivní 

CS – chondroitinsulfát 

DQ – vývojový kvocient  

ERF - epidermální růstový faktor 

ERT – enzymová substituční terapie (enzyme replacement therapy) 

GAG – glykosaminoglykany 

GET IT - gene expression target isoflavon therapy  

GVHR - reakce štěpu proti hostiteli (Graft versus host disease) 

GR – gonosomálně recesivní 

HA – kyselina hyaluronová  

HSCT - transplantace hematopoetických kmenových buněk 

HS – heparansulfát 

IgG - imunoglobulin G 

IQ – inteligenční kvocient  

KS - keratansulfát 

MPS - mukopolysacharidosa 

MPS I H – syndrom Hurler 

MPS I H/S – syndrom Hurler-Sheie  

MPS I S – syndrom Sheie 

MSD - multiple sulphatase deficiency 

OMIM - Online Mendelian Inheritance in Man 

SRT – substrát redukční terapie 

SYSADOA - symptomatic slow acting drugs for osteoarthritis 

VO – vzácná onemocnění 
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1. Úvod 

 

Mukopolysacharidosa (MPS) je souhrnný pojem pro skupinu dědičných střádavých a 

velmi závažných onemocnění. Výskyt v populaci je poměrně nízký, nemoc řadíme 

k vzácným onemocněním. Pacienti tak často projdou nejrůznějšími ordinacemi 

specialistů, než se přijde na správnou diagnózu, čímž se zvyšuje bezmoc a nedůvěra 

rodičů ve zdravotnický systém a to nejdůležitější - přijde se o čas, protože čím dříve se 

s možnou léčbou začne, tím lépe. Některé druhy léčby (jako transplantace kostní dřeně) 

lze realizovat pouze do určitého věku dítěte. Podstatou nemoci je absence funkčního 

enzymu, který by v lyzosomech rozkládal makromolekuly zvané glykosaminoglykany, 

které se bez dokonalé degradace pomalu ukládají a způsobují nevratné poškození různých 

orgánů. Onemocnění se rozvíjí pomalu a plíživě, u těžších typů vzniká podezření 

v prvních dvou letech života, u lehčích forem většinou až v předškolním věku či později. 

Významnou roli zde sehrává také genetika, MPS se dědí autosomálně nebo gonosomálně 

recesivně, v některých rodinách bychom našli i dva a více pacientů s tímto vážným 

onemocněním. Onemocnění patřilo dlouhou dobu k neléčitelným chorobám, a i dnes přes 

obrovský pokrok vědy a techniky, stále výrazně ovlivňuje délku i kvalitu života většiny 

pacientů.  
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2. Mukopolysacharidosa 

 

2.1 Celková charakteristika onemocnění 

Mukopolysacharidosa je souhrnné označení pro skupinu dědičných metabolických 

onemocnění, která vznikají na základě mutace genu kódujícího degradační lyzosomální 

enzym. Defektní nebo zcela chybějící enzym neplní svůj účel a v organismu dochází 

k hromadění neodbouraných makromolekulárních látek – glykosaminoglykanů a jejich 

postupnému ukládání v tkáních. Střádání postihuje různé tkáně včetně kostí, kůže, jater, 

sleziny, kardiovaskulárního systému nebo centrální nervové soustavy (Murray a kol. 

2012). 

 

Onemocnění řadíme do lyzosomálních poruch, kam patří na šedesát dalších typů 

onemocnění. Kromě poruchy odbourávání glykosaminoglykanů u mukopolysacharidos 

může být postižen i metabolismus lipidů, glykogenu aj. Samotné lyzosomy jsou 

membránou ohraničené organely obsahující řadu hydrolytických enzymů, které 

v kyselém prostředí odbourávají různé přirozeně se vyskytující makromolekuly. V buňce 

jich bývá přítomno až několik set. Kyselé prostředí je dáno aktivními protonovými 

pumpami v jejich membráně a je velmi důležité pro správnou funkci enzymů (hydrolas). 

Optimum leží kolem pH 4,5-5, zatímco při neutrálním pH, jaké má i cytoplazma, se 

aktivita enzymů podstatně snižuje. Tento mechanismus slouží k zabránění samonatrávení 

buňky při případném úniku rozkladných enzymů z lyzosomu. Porucha degradačních 

enzymů vede u pacientů k hromadění nezpracovaného materiálu uvnitř lyzosomů, 

dochází k jejich zvětšování a následně nevratnému poškození buňky, které postupně 

přechází v progresivní poruchu tkání a závažné postižení organismu (Brdička a Didden 

2015, Koolman a Röhm 2012). 

 

Jednotlivé typy mukopolysacharidos dělíme do skupin a podskupin (Tab. 1) podle 

enzymatické poruchy a klinických projevů, které mohou být velmi různorodé. Tíže a 

závažnost projevů často závisí na tom, zda je aktivita enzymu nulová nebo zbytková. 

U nemocných dochází k multisystémovým postižením metabolicky aktivních orgánů či 

tkání – postižena mohou být játra, kosti, kosterní svaly, myokard i centrální nervová 

soustava. Konkrétně může vzniknout zákal rohovky, postižení sluchu, poruchy růstu, 

mentální retardace, postižení chlopní a další projevy, které budou shrnuty níže, u každého 
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typu zvlášť (Ehler 2013, Malinová a kol. 2013b). Zdroje pracují se sedmi základními 

skupinami mukopolysacharidos, označenými římskými číslicemi, včetně MPS IX, která 

je extrémně vzácná a celosvětově bylo diagnostikováno pouze několik případů. V rámci 

skupin chybí označení MPS V, které bylo dříve vyhrazeno pro Scheieův syndrom, který 

nyní patří pod MPS I, a také označení MPS VIII, jež se v minulosti používalo pro 

nezařaditelné formy mukopolysacharidos. Později byl do osmého typu zařazen deficit 

glukosamin-6-sulfatasy nebo také syndrom DiFerrante, který však nebyl prokázán. 

Syndromy jsou běžně označovány eponymy (Ehler 2013, Murray a kol. 2012, Internet 1).  

 

 

Tab. 1 Přehled druhů MPS 

Zkratka Název 

Syndromu 

MIM  

číslo 

Defektní enzym  Gen 

(lokus) 

MPS I H Hurler 607014 α-L-iduronidasa  4p16.3 

MPS I H/S Hurler-Scheie 607015 α-L-iduronidasa  4p16.3 

MPS I S Scheie 607016 α-L-iduronidasa  4p16.3 

MPS II Hunter 309900 iduronát-2-sulfatasa  Xq28 

MPS III A Sanfilippo A 252900 Heparan-N-sulfatasa  17q25.3 

MPS III B Sanfilippo B 252920 α-N-acetyl-

glukosaminidasa 

 17q21.2 

MPS III C Sanfilippo C 252930 Acetyl CoA:α-

glukosaminid N-acetyl-

transferasa 

 8p11.21 

MPS III D Sanfilippo D 252940 N-acetyl glukosamin-6-

sulfatasa 

 12q14.3 

MPS IV A Morquio A 253000 galaktosamin-6-sulfatasa  16q24.3 

MPS IV B  Morquio B 253010 β-galaktosidasa  3p22.3 

MPS VI  Maroteaux-

Lamy 

253200 N-acetylgalaktosamin-4-

sulfatasa 

 5q14.1 

MPS VII  Sly 253220 β-glukuronidasa  7q11.21 

MPS IX Natowitz 601492 Hyaluronidasa  3p21.31 

Převzato z: Ehler 2013, Murray a kol. 2012, Internet 1  
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2.2 Dědičnost onemocnění 

Dědičné metabolické poruchy vznikají změnou genetické informace, které vedou 

k biochemickým nebo enzymatickým odchylkám. Tento pojem začal používat anglický 

lékař A. E. Garrod už v roce 1908. Původně byly v této skupině rozpoznány čtyři choroby 

(alkaptonurie, pentosurie, cystinurie a albinismus), dnes ale zahrnuje přes 700 různých 

onemocnění. Obecně lze říci, že se u dědičných metabolických poruch setkáváme se 

všemi známými druhy mendelovské dědičnosti. Vzhledem ke složitým vztahům 

metabolických reakcí, při kterých výsledný produkt jedné reakce je výchozím substrátem 

pro reakce další, mívají mutace jednoho genu dalekosáhlé důsledky v metabolických 

pochodech a klinicky se mohou manifestovat rozmanitými projevy v různých orgánech. 

U vzácných onemocnění, do kterých mukopolysacharidosy patří, je obecně nejčastější 

autosomálně recesivní dědičnost, která je platná i u všech známých forem MPS kromě 

Hunterova syndromu (MPS II), u kterého je dědičnost gonosomálně recesivní (Ehler 

2013, Hyánek a kol. 1991). 

 

2.2.1 Autosomálně recesivní dědičnost 

U onemocnění s autosomálně recesivním typem dědičnosti dochází k propuknutí choroby, 

pokud je přítomna patogenní zmutovaná alela od obou rodičů – pacient je homozygot 

(aa). Heterozygoti (Aa) jsou obvykle bez příznaků, jedna alela bez mutace je schopna 

vykompenzovat postiženou alelu a zabránit propuknutí choroby. Heterozygoti jsou však 

přenašeči, 50 % jejich potomků se zdravým rodičem bude také přenášet zmutovanou alelu 

(Tab. 2).  Pravděpodobnost postižení dětí u dvou přenašečů je statisticky 25 %, dále bude 

50 % potomků přenašeči a v 25 % se narodí dítě bez geneticky změněné alely (Tab. 3). 

Výskyt onemocnění s autozomálně recesivní dědičností je u obou pohlaví přibližně 

stejný. Riziko zvýšeného výskytu choroby v rodině výrazně zvyšují příbuzenské sňatky, 

které jsou však v současné době velmi raritní (Nussbaum a kol. 2004, Škvor a Průhová 

2014). 
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Tab. 2 Potomstvo rodičů, pokud má jeden zmutovanou alelu 

 Zdravý rodič 

A A 

Rodič 

přenašeč 

A AA AA 

a Aa Aa 

 

AA - zdravý homozygot se dvěma dominantními alelami, Aa - heterozygot s jednou 

recesivní zmutovanou alelou (přenašeč). Převzato z Nussbaum a kol. 2004. 

 

Tab. 3 Potomstvo dvou rodičů se zmutovanou alelou 

 Rodič přenašeč 

A a 

Rodič 

přenašeč 

A AA Aa 

a Aa aa 

 

AA - zdravý homozygot se dvěma dominantními alelami, Aa - heterozygot s jednou 

recesivní zmutovanou alelou (přenašeč), aa - recesivně postižený homozygot se dvěma 

zmutovanými alelami, u kterého MPS propukne. Převzato z Nussbaum a kol. 2004. 

 

2.2.2 Gonosomálně recesivní dědičnost 

Gonosomy jsou pohlavní chromosomy, vyskytující se ve dvou možnostech X a Y. Určují 

pohlaví člověka – XX pro ženu a XY pro muže. Na chromosom X vázaná recesivní 

dědičnost je způsobena mutací v genech lokalizovaných na chromosomu X, postiženi jsou 

prakticky jen hemizygotní synové. Postižení dcer je možné, ale velmi vzácné, vzniká při 

vyšší míře inaktivace nepostiženého chromosomu X. Inaktivace chromosomu X se 

nazývá také lyonizace, protože byla poprvé popsána genetičkou Mary Lyonovou. Vzniká 

náhodně, trvale a v raném stádiu embryonálního vývoje. Statisticky má zdravý otec se 

ženou přenášející zmutovanou alelu 50% šanci, že se jim narodí zdraví potomci, zbytek 

budou dcery přenašečky 25 % a postižení synové 25 % - Tab. 4 (Brdička a Didden 2015, 

Nussbaum a kol. 2004). 
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Tab. 4 Potomstvo matky přenašečky se zdravým otcem 

 Zdravý otec 

X Y 

Matka 

přenašečka 

X° X°X X°Y 

X XX XY 

 

Kolečko značí zmutovanou alelu. XX - zdravá žena, XY - zdravý muž, X°X - 

heterozygotní přenašečka, X°Y - nemocí postižený muž. Převzato z Nussbaum a kol. 

2004. 

 

2.3 Vzácná onemocnění 

Mukopolysacharidosy patří mezi vzácná onemocnění (VO), což podle evropských 

měřítek znamená, že nemocí trpí méně než 1 pacient z 2 000 obyvatel (někdy udáván 

poměr 5 z 10 000). Tato definice je stále propracovávána, bere v úvahu i nové údaje, 

výzkumy a zahrnuje jak incidenci, tak prevalenci onemocnění. Vzácná onemocnění 

(anglicky orphan diseases nebo rare diseases) jsou skupinou, u kterých se až 75 % chorob 

vyskytuje v dětském věku a délka života pacientů bývá často podstatně zkrácena. Celkový 

počet VO se odhaduje na 6-8 tisíc, jen v Evropě jimi trpí na třicet tisíc lidí, ale přesné 

mezinárodní statistiky neexistují (Ehler 2013, Kubáčková 2014). 

 

S nízkým výskytem chorob souvisí i nevýdělečnost terapie a z toho plynoucí malý zájem 

farmaceutického průmyslu na vývoj a výrobu léčivých přípravků. Tento fakt se snaží 

zvrátit různá legislativní opatření, např. nařízení Evropského parlamentu a Rady 

č. 141/2000 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění, která mají zvláštní regulační 

rámec. Léčba pacientů s VO probíhá ve specializovaných centrech, což umožňuje 

koncentraci materiálních zdrojů i expertů z různých oborů na jedno místo. V současné 

době se v České republice nachází čtyři centra vysoce specializované péče pro léčbu 

vzácných chorob. Kromě centra pro pacienty s dědičnými metabolickými poruchami 

existuje i centrum pro pacienty s cystickou fibrózou, nemocí motýlích křídel 

(epidermolysis bullosa congenita) a Národní koordinační centrum pro pacienty s VO při 

Motole (Kubáčková 2014). 
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Nízká prevalence přináší typické problémy zahrnující pozdní diagnostiku a záchyt 

onemocnění, zároveň se pacienti potýkají s nedostatkem informací a vědeckých důkazů, 

omezenou léčbou i sociálními důsledky. U MPS tomu není jinak, pro celou skupinu je 

mimo jiné charakteristické, že v novorozeneckém věku jsou projevy nemoci málo 

nápadné nebo docela schází. K progresi dochází v různých etapách vývoje a cesta 

k správné diagnóze bývá často spletitá a dlouhá (Hyánek a kol. 1991, Ehler 2013). 

 

2.4 Klasifikace a kategorizace vzácných onemocnění: Databáze OMIM 

Nejvíce používaná Mezinárodní klasifikace nemocí je z důvodu nízkého výskytu pro 

vzácná onemocnění nedostatečná. Pro účel kategorizace slouží mnohem lépe databáze 

OMIM, což je zkratka pro Online Mendelian Inheritance in Man, komplexní databázi 

obsahující informace o více než 15 000 lidských genech a fenotypech, která je velkým 

pomocníkem pro získávání informací o nejrůznějších genetických chorobách 

s mendelovským typem dědičnosti. Databáze je volně přístupná, denně aktualizovaná a 

běžně citovaná v odborné literatuře. Katalog je zaštiťován McKusick-Nathanským 

institutem genetické medicíny, patřící pod lékařskou fakultu soukromé univerzity Johnse 

Hopkinse (Johns Hopkins University School of Medicine). Zvláštní pozornost OMIM 

věnuje vztahu mezi genotypem a fenotypem. Pro identifikaci onemocnění a konkrétních 

příslušných genů používá unikátní identifikátor (číslo MIM), pomocí nějž je možné 

identifikovat (kódovat) onemocnění v informačních systémech (Internet 1). Původním 

tvůrcem databáze byl významný americký internista a klinický genetik Victor Almond 

McKusick, který na ní začal pracovat už začátkem šedesátých let minulého století. 

Katalog vyšel ve dvanácti knižních vydáních mezi roky 1966 až 1998 (Hyánek a kol. 

1991). S nástupem internetu se databáze přesunula do online verze, v současné době ji 

najdeme na adrese www.omim.org (Internet 1).  

 

2.5 Výskyt lyzosomálních poruch v České republice a zahraničí 

Za období 1975-2008 bylo v ČR diagnostikováno 478 pacientů s lyzosomálním 

onemocněním, z toho 119 pacientů trpělo některým typem MPS. Celková prevalence 

lyzosomálních poruch čítá 12,25 nemocných na 100 000 obyvatel, tento počet je podobný 

i v jiných zemích jako v Nizozemsku, Itálii nebo Austrálii. Tato studie byla složena 

z pacientů diagnostikovaných v Ústavu dědičných metabolických poruch 1. lékařské 



16 

 

fakulty UK v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která jako jediná na našem 

území provádí diagnostiku a prenatální screening MPS u vybraných matek. Pacienti sem 

přichází z nejrůznějších ordinací – z pediatrie, neurologie, kardiologie, dermatologie aj. 

Do studie byli započítáni i pacienti, kteří zemřeli před rozlišením typu MPS, nemoc u nich 

byla rozpoznána podle klinických příznaků a přítomnosti glykosaminoglykanů v moči 

(Poupětová a kol. 2010).  

 

Prvotní diagnóza je založena na kumulaci substrátů v tkáních a/nebo v tělních tekutinách 

s využitím chromatografických nebo elektroforetických metod, případně 

z histologického důkazu. Definitivní diagnóza je vyslovena po průkazu nedostatku 

enzymu, patogenní mutaci nebo detekci nezpracovaného materiálu v buňkách. Na Obr. 1 

můžeme vidět grafické znázornění diagnostikovaných pacientů podle trvalého bydliště a 

pohlaví z roku 2010 (Michalík a kol. 2010). 

 

Tab. 5 Výskyt a prevalence MPS v České republice za období 1975-2008 

Typ MPS Prevalence na 

100 000 obyvatel 

Počet pacientů 

v České republice 

Procentuální 

vyjádření (%) 

MPS I b 0,72 20 16,80 

MPS II 0,43 (0,83)a 22 18,49 

MPS III b 0,91 24 20,17 

MPS IV b 0,73 15 12,61 

MPS VI 0,05 2 1,68 

MPS VII 0,02 1 0,84 

nespecifikováno 0,60 32 26,89 

MSD 0,26 3 2,52 

Celkový počet 3,72 119 100 % 

a prevalence vztažená pouze na mužské pohlaví 

b celkový počet všech podtypů, např. u MPS III A+B+C+D 

MSD – multiple sulphatase deficiency, Převzato z: Poupětová a kol. 2010. 

 

Z tabulky 5 lze mimo jiné vyčíst, že nejfrekventovanějším typem na našem území je MPS 

III, nejmenší výskyt je u MPS VI a VII. U značné části pacientů nebyl rozlišen typ, 

protože v minulosti byla informovanost o této nemoci a také možnosti diagnostiky 
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mnohem horší než v současnosti. Zkratka MSD značí mnohočetný deficit sulfatas, což je 

onemocnění připomínající z části MPS, z části metachromatickou leukodystrofii a 

spočívá v enzymatickém defektu celé rodiny sulfatas. Na našem území byli 

diagnostikováni 3 pacienti z jedné rodiny (Internet 1, 2). 

 

 

 

Obr. 1 Pacienti s mukopolysacharidosou v ČR v roce 2010 

Převzato z Michalík a kol. 2010. 

 

 

Obdobná studie probíhala i v sousedním Polsku v letech 1970-2010, kdy bylo v Institutu 

psychiatrie a neurologie ve Varšavě diagnostikováno 392 pacientů s pěti typy MPS – 

celková prevalence 1,81 pacientů na 100 000 obyvatel, což Polsko řadí do zemí s nižším 

výskytem (Tab. 6). Nejfrekventovanějším typem MPS byl syndrom Sanfilippo (48 % 

pacientů), který je nejčastější ve většině zemí, kde tyto studie probíhaly (včetně České 

republiky, Německa, Nizozemska, Austrálie aj). Výskyt je panetnický, ale mezi zeměmi 

se vyskytují jisté odchylky. V Severním Irsku je vyšší prevalence MSP I, zatímco MPS 

VI a VII patří obyčejně k nejméně frekventovaným typům, kromě území Brazílie, kde se 

tento typ vyskytuje podstatně více (Jurecka a kol. 2015, Lin a kol. 2014). 
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Tab. 6 Prevalence MPS ve vybraných zemích 

MPS Švé Dán Pol Nor Něm ČR Aus Niz Port 

I 0,72 0,54 0,22 1,85 0,69 0,72 1,14 1,19 1,33 

II 0,43 0,27 0,46 0,13 0,64 0,43 0,74 0,67 1,09 

III 0,91 0,43 0,86 0,27 1,57 0,91 1,42 1,89 0,84 

IV 0,73 0,48 0,14 0,76 0,38 0,73 0,59 0,36 0,6 

VI 0,05 0,05 0,01 0,07 0,23 0,05 0,43 0,15 0,42 

VII 0,02 0 0 0 0 0,02 0,05 0,24 0 

Celkem 1,75 1,77 1,81 3,08 3,53 3,72 4,44 4,5 4,8 

Zkratky zemí: Švédsko, Dánsko, Polsko, Norsko, Německo, Česká republika, Austrálie, 

Nizozemsko, Portugalsko. Prevalence vztažená na 100 000 obyvatel, v celkovém počtu 

se odráží i nezařazené MPS a MSD, Převzato z: Poupětová a kol. 2010, Jurecka a kol. 

2015 

 

2.6 Společnost pro mukopolysacharidosu 

Velmi důležité je v této problematice podporování nemocných a jejich rodin 

prostřednictvím sdružení a spolků – konkrétně u MPS je to v České republice Sdružení 

pro mukopolysacharidosu. Na evropské úrovni jsou dvěma největšími celky 

v problematice vzácných onemocnění pacientská organizace Eurordis - 

www.eurordis.org a odborná organizace Orphanet - www.orphanet.eu (Ehler 2013). 

 

Společnost pro mukopolysacharidosu u nás vznikla po vzoru zahraničních společností 

2. prosince 1994. Od svého vzniku se snaží zvýšit informovanost jak rodičů nemocných 

dětí, tak lékařů, speciálních pedagogů a společnosti celkově. Pod jejím vedením vznikly 

různé publikace o tomto onemocnění, byly uspořádány odborné workshopy, benefiční 

koncerty, nadační sbírky a další akce, jejichž výtěžek šel např. na nezbytné potřeby 

pacientů, které neproplácí zdravotní pojišťovny. Společnost pravidelně organizuje 

národní setkání a víkendové pobyty pro rodiny nemocných dětí, která mají nepochybný 

přínos. Vzájemné sdílení zkušeností a praktických rad je u takto závažné a zároveň vzácné 

nemoci k nezaplacení, i když setkání rodičů nově diagnostikovaných dětí s těmi 

v pokročilých stádiích choroby, může být v počátcích značně traumatizující. Nicméně i to 

je důležité pro pochopení podstaty nemoci a snaze vyrovnat se s nastalou situací 

(Klimková 2014). 
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Sdružení pomohlo za prvních dvacet let své existence 54 rodinám, poskytuje 

sociálněprávní poradenství, má na kontě několik úspěšných programů jako „Speciální 

vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“ nebo projekt „Pomozme jim 

žít a zemřít doma“ orientovaný na nejrůznější zdravotní pomůcky. Společnost kromě 

všech typů MPS zaštiťuje i další vzácná střádavá onemocnění jako α-mannosidosa nebo 

syndrom Niemann-Pick (Klimková 2014). 
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3. Glykosaminoglykany 

Glykosaminoglykan (GAG) je synonymum pro pojem mukopolysacharid, který se 

používal zejména v minulosti. Přesně vzato by mělo být správné označení MPS 

glykoaminoglykanosa, tento pojem se však v klinické praxi neuchytil (Hyánek a kol. 

1991). 

 

3.1. Charakteristika GAG 

GAG jsou nerozvětvené polysacharidové řetězce, které se fyziologicky nachází 

v pojivové tkáni, včetně chrupavek a cévních stěn. Mohou existovat samostatně, nebo ve 

vazbě na proteiny v rámci proteoglykanů. Skládají se z velkého počtu disacharidových 

jednotek, v nichž se střídají aminocukry (D-glukosamin, D-galaktosamin) s uronovými 

kyselinami, které mohou být sulfatovány. Výjimkou je keratansulfát, který obsahuje místo 

uronové kyseliny monosacharid galaktosu. Samotná uronová kyselina může být přítomna 

ve formě kyseliny D-glukuronové nebo jako její epimer kyselina L-iduronová (Obr. 2). 

Sloučeniny se vykytují ve formě polárních polyaniontů, kvůli vysoce negativní sulfátové 

složce. Glykosaminoglykany mají schopnost tvořit gel již při nízkých koncentracích. 

Počet disacharidových jednotek se u jednotlivých GAG liší, nejvíce jsou zastoupeny 

u kyseliny hyaluronové, kde se vyskytují v řádech tisíců, u ostatních GAG to bývají 

zpravidla desítky jednotek (Koolman a Röhm 2012, Murray a kol. 2002). 

 

 

 

Obr. 2 Vzorce aniontů kyseliny α-D-glukuronové a β-L-iduronové 

Převzato z Murray a kol. 2012. 
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Glykosaminoglykany se od sebe liší v různých aspektech - aminocukrem, uronovou 

kyselinou, délkou řetězce, přítomností sulfátu, jeho pozicí, distribucí nebo biologickou 

funkcí. Všechny GAG kromě kyseliny hyaluronové obsahují sulfátové skupiny, které 

mohou být vázané jako O – estery nebo N-sulfáty u heparinu a heparansulfátu (Murray a 

kol. 2002). 

 

Existuje nejméně 7 druhů mukopolysacharidů: 

 kyselina hyaluronová  

 chondroitinsulfát  

 keratansulfát I a II  

 heparin  

 heparansulfát  

 dermatansulfát  

 

U jednotlivých typů MPS se může kumulovat jeden nebo více glykosaminoglykanů 

(Tab. 7), např. u MPS I. se hromadí dva GAG – dermatansulfát a heparansulfát. Zároveň 

jsou jednotlivé GAG přítomny u více druhů mukopolysacharidos, např. heparansulfát 

najdeme v nadbytku v moči u MPS I, II, III nebo VII (Murray a kol. 2002, Nussbaum a 

kol. 2004). Schémata degradačních cest dermatansulfátu, heparansulfátu a keratansulfátu 

jsou přiložena na konci práce v přílohách 1, 2 a 3. 

 

Tab. 7 Přehled zvýšených hladin GAG v moči u konkrétních typů MPS 

MPS GAG v moči 

MPS I dermatansulfát, heparansulfát 

MPS II dermatansulfát, heparansulfát 

MPS III heparansulfát 

MPS IV A keratansulfát, chondroitin-6-sulfát 

MPS IV B keratansulfát 

MPS VI dermatansulfátu 

MPS VII dermatansulfát, heparansulfát, 

chondroitin-4-sulfát, chondroitin-6-sulfát 

MPS IX hyaluronát  

Převzato z Murray a kol. 2012. 
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3.2 Jednotlivé druhy GAG 

3.2.1 Kyselina hyaluronová 

Kyselinu hyaluronovou (HA) najdeme v nejrůznějších tkáních a tělních tekutinách – 

v synoviální tekutině, očním sklivci, kůži, chrupavce nebo pojivové tkáni, patří mezi 

nejjednodušší GAG s velkou molekulovou hmotností. Opakující se disacharidová 

jednotka se skládá z N-acetyl-D-glukosaminu a kyseliny D-glukuronové, které jsou 

střídavě spojeny vazbami β1-4 a β1-3 (Obr. 3). Karboxylové skupiny kyseliny 

glukuronové směřují ven a váží ionty. Pro HA i další glykosaminoglykany je 

charakteristická velká schopnost hydratace, mohou navázat až 10 000x více vody než je 

jejich samotný objem. Na rozdíl od ostatních GAG není kyselina hyaluronová 

sulfatována, nevytváří kovalentní vazby s osovými proteiny a nevzniká v Golgiho 

aparátu, ale v plazmatické membráně, kde jsou vznikající řetězce vytlačovány přímo do 

extracelulární matrix. Díky jejím unikátním reologickým a viskoelastickým vlastnostem 

je atraktivní látkou pro použití v průmyslu i lékařských vědách – např. v kosmetologii, 

oftalmologii, revmatologii, plastické chirurgii, dermatologii aj. Připisuje se jí důležitá 

funkce v hojení ran, vysoké koncentrace bychom nalezli také v embryonálních tkáních, 

dále se podílí na udržení osmotického tlaku a umožňuje migraci buněk. V chrupavce 

přispívá spolu s chondroitinsulfátem k její stlačitelnosti. Masivní zvýšení koncentrace 

HA mohou způsobit i nádorové buňky, kterým kyselina hyaluronová umožňuje migrovat 

v těle a tvořit metastáze (Koolman a Röhm 2012, Maivaldová 2008, Kogan a kol. 2006). 
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Obr. 3 Opakující se disacharidová jednotka HA 

(D-glukuronová kyselina a N-acetylglukosamin) 

Převzato z Murray a kol. 2012. 

 

Hlavním degradačním enzymem je široce rozšířená endoglykosidasa hyaluronidasa, 

pomocí níž z HA vzniká tetrasacharid, který se dále odbourává dalšími enzymy. Je 

pozoruhodné, že i přes masivní výskyt HA v tkáních a tělních tekutinách existuje pouze 

několik doložených případů porušení degradace jako MPS IX (Murray a kol. 2012). 

 

3.2.2 Chondroitinsulfát  

Tento glykosaminoglykan se vyskytuje ve dvou možnostech jako chondroitin-4-sulfát a 

chondroitin-6-sulfát. Opakující se disacharidová jednotka (Obr. 4) obsahuje kyselinu D-

glukuronovou jako předchozí GAG, ale glukosamin je nahrazen N-acetyl-

galaktosaminem, který je substituován sulfátem právě v pozici 4 nebo 6, zároveň na jednu 

disacharidovou jednotku připadá přibližně jeden sulfát. V těle bychom chondroitinsulfát 

(CS) našli zejména v chrupavce, kde hraje velmi důležitou roli, dále v kostech nebo 

rohovce. Co se týče chemické struktury, chondroitin-4-sulfát se u člověka vyskytuje 

mnohem více než jeho polohový 6-izomer (Murray a kol. 2012, Richter 2007). 

 

Obsah a kvalita CS se snižuje při osteoartróze, perorálně podávaný chondroitinsulfát 

v dávce 800 mg denně zde funguje jako symptomatická léčba v rámci SYSADOA 

(symptomaticky pomalu působící léky při osteoartróze). Účinky zahrnují stimulaci 

syntézy mezibuněčné hmoty chrupavky, inhibici její degradace a má také protizánětlivý 
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efekt. Běžně se podle doporučení Evropské ligy proti revmatismu používá při 

osteoartróze kolenních kloubů, kyčelních kloubů a drobných kloubů rukou, kde má mírný 

až středně silný účinek. Kvůli pomalému nástupu účinku bývají iniciální dávky 

dvojnásobné, k symptomatické úlevě je zapotřebí alespoň tříměsíčního podání, většinou 

jednou až dvakrát ročně. Strukturálního efektu bývá dosaženo kontinuálním podáním po 

dobu několika let. Chondroitinsulfát nalezneme v mezibuněčné hmotě chrupavky 

zejména ve formě proteoglykanu agrekanu, který je zanořen do kolagenní sítě tvořeného 

nejvíce kolagenem typu II. V proteoglykanu se kromě objemově nejvíce zastoupeného 

CS nachází také keratansulfát (Olejárová 2010). 

 

 

Obr. 4 Opakující se disacharidová jednotka chondroitinsulfátu 

(D-glukuronová kyselina a sulfatovaný N-acetylgalaktosamin) 

Převzato z Koolman a Röhm 2012. 

 

3.2.3 Keratansulfát I a II 

Keratansulfát (KS) je mukopolysacharid skládající se z D-galaktosy a  

N-acetylglukosaminu, který bývá sulfatován v poloze 6, případně může být sulfatována i 

galaktosa, také v pozici 6. Dva typy keratansulfátu se od sebe liší v připojení k osovému 

proteinu a také místem výskytu (Obr. 5) – typ I nalezneme v rohovce, typ II spolu 

s chondroitinsulfátem a HA hraje významnou roli v pojivové tkáni. První typ se pojí 

k osovému proteinu přes aminokyselinu L-asparagin, zatímco druhý typ se pojí přes  

L-threonin nebo L-serin. Keratansulfát II je jediný GAG, který má v koncové části 
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připojenu také kyselinu N-acetylneuraminovou. Oproti chondroitinsulfátu obsahuje 

menší množství sulfátových skupin, důsledkem čehož váže menší množství vody. Tento 

fakt je důležitý u struktury chrupavky, kde věkem ubývá fyziologického CS a naopak 

přibývá méně funkčního KS (Murray a kol. 2012, Richter 2007).                                                                                         

 

  

 

Obr. 5 Znázornění struktury keratansulfátů s napojením na osové proteiny 

Převzato z Murray a kol. 2002. 

GlcNAc – N-acetylglukosamin, Gal – galaktosa, Asn – asparagin, Thr - threonin,  

Ser – serin, GalNAc – N-acetylgalaktosamin, NeuAc – kyselina N-acetylneuraminová 

 

3.2.4 Heparin 

Ve struktuře heparinu nalezneme opakující se disacharid, složený  

z  D-glukosaminu a jedné ze dvou uronových kyselin (Obr. 6). Většina aminoskupin 

glukosaminu je N-sulfatována, pouze některé jsou také acetylovány. Přibližně 90 % 

uronových kyselin se nachází ve formě kyseliny L-iduronové, jelikož dochází ke konverzi 

kyseliny glukuronové 5-epimerasou. Délka řetězců není konstantní, ale souvisí 

s antikoagulační schopností. Různá je i molekulová hmotnost, která se u 

standardizovaného nefrakcionovaného heparinu pohybuje mezi 4 000-40 000 Da, dalším 

štěpením lze připravit nízkomolekulární hepariny (Murray a kol. 2012, Lüllmann a kol. 

2012). 

 

Heparin se vyskytuje spolu s histaminem v žírných buňkách, vysoké koncentrace 

najdeme také v játrech, plících nebo kůži. Přirozeně snižuje krevní srážlivost, jeho 

působení je podmíněné interakcí s plazmatickým antitrombinem III, s nímž tvoří 

komplex, na který se váže trombin a další aktivované koagulační faktory Xa, IXa, XIa. 

Působením heparinu dochází nejen k blokádě více stupňů koagulačního procesu, ale také 
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k zabránění přeměny fibrinogenu na fibrin a vzniku fibrinové sítě. Tento GAG se využívá 

v celé řadě indikací, mezi hlavní patří profylaxe a terapie všech druhů trombóz a 

tromboembolií v žilním i tepenném systému. Z důvodu gastrointestinálního rozkladu se 

musí aplikovat subkutánně nebo intravenózně (Lüllmann a kol. 2004, Hynie 2001). 

 

 

Obr. 6 Opakující se disacharidová jednotka heparinu - jedna z možností 

(sulfatovaný N-acetylglukosamin a sulfatovaná L-iduronová kyselina) 

Převzato z Murray a kol. 2012. 

 

3.2.5 Heparansulfát 

Heparansulfát se vyskytuje na mnoha buněčných površích v plazmatické membráně. 

Osové proteiny heparansulfátu prostupují skrz membránu, můžou sloužit jako receptory 

nebo při komunikaci buněk navzájem. Na rozdíl od heparinu u něj převládá kyselina  

D-glukuronová, druhou složkou disacharidové jednotky je D-glukosamin, který má méně 

N-sulfátových skupin než heparin (Obr. 7). Spolu s dalšími sloučeninami jako kolagen 

typu IV a laminin se nachází v bazální membráně ledvin, jeho hlavní úlohou je zde 

zajištění selektivity glomerulární filtrace podle elektrického náboje (Murray a kol. 2012). 

 

Heparansulfát se ve zvýšené míře hromadí u MPS I, II, III a VII (viz příloha 2). Jeho 

vysokomolekulární frakce se dává do souvislosti s mentální retardací a celkovým 

postižením centrální nervové soustavy, které je u těžších forem těchto čtyř typů přítomno, 

zatímco u typů IV, VI a mírnějších forem všech MPS se vyskytuje minimálně až vůbec 

(Coppa a kol. 2015). 
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Obr. 7 Opakující se disacharidová jednotka heparansulfátu 

Heparansulfátové jednotky se stejně jako jednotky heparinu nachází v různých 

modifikacích. Převzato z Andrade a kol. 2015. 

 

3.2.6 Dermatansulfát 

Dermatansulfát (DS) je široce rozšířený glykosaminoglykan, který se podobá 

chondroitinsulfátu, ale místo kyseliny glukuronové obsahuje kyselinu L-iduronovou 

vázanou vazbou β1-3 na N-acetylgalaktosamin (Obr. 8). Spolu s keratansulfátem se 

vyskytuje v rohovce, kde dopomáhá k její průhlednosti, a v bělimě pro udržení tvaru oka. 

Dermatansulfát bychom našli také v kůži, šlachách, srdečních chlopních nebo intimě 

arteriálních stěn, kde váže lipoproteiny o nízké hustotě (LDL částice) a pravděpodobně 

se podílí i na vzniku aterosklerotických plátů (Murray a kol. 2012, Richter 2007). 
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Obr. 8 Opakující se disacharidová jednotka dermatansulfátu 

(L-iduronová kyselina a sulfatovaný N-acetylgalaktosamin) 

Převzato z Koolman a Röhm 2012. 

 

3.3 Proteoglykany 

GAG mohou být součástí proteoglykanů, což jsou obrovské, poměrně složité komplexy 

složené ze sacharidů a bílkovin, strukturou připomínající kartáč (Obr. 9). Základní osu 

tvoří kyselina hyaluronová, na kterou se nekovalentně připojují vazebné proteiny, na které 

se dále pojí osové proteiny a odtud vyčnívají dlouhé řetězce glykosaminoglykanů. 

Proteoglykany jsou důležitou součástí extracelulární matrix různých tkání, dosud bylo 

popsáno nejméně 30 proteoglykanů, lišících se distribucí, osovými proteiny, jednotlivými 

GAG i funkcí v organismu. Schopnost vázat vysoké množství vody a zaujímat tak velký 

prostor jim dovolují (podobně jako u samotných GAG) hydroxylové skupiny sacharidů a 

také záporné náboje molekul, které od sebe odpuzují sacharidové řetězce. Samotné 

sacharidy zaujímají až 95 % hmotnosti proteoglykanů (Murray a kol. 2012). 
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Obr. 9 Schématické znázornění proteoglykanu agrekanu 

Převzato z Murray a kol. 2002. 

 

 

GAG se mohou vázat na osové proteiny trojím typem: 

a) O-glykosidovou vazbou mezi xylosou a serinem – výhradně v proteoglykanech, 

vzniká spojovací trisacharid Gal-Gal-Xyl-Ser (u chondroitinsulfátu, dermatansulfátu, 

heparinu a heparanulfátu – viz Obr. 10) 

b)  O-glykosidovou vazbou mezi N-acetyl-D-galaktosaminem a serinem nebo 

threoninem, která se nachází pouze u keratansulfátu II 

c)  N-glykosylovou vazbou mezi N-acetyl-D-glukosaminem a amidovým dusíkem  

L-asparaginu (keratansulfát I) 
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Obr. 10 Znázornění struktury chondroitinsulfátu s vazebným trisacharidem 

Převzato z Murray a kol. 2002. 

 

3.5 Základy laboratorní diagnostiky  

Specializovaná vyšetření u nás probíhají v enzymologické laboratoři Ústavu dědičných 

metabolických poruch v Praze, která se zaměřuje na diagnostiku lyzosomálních 

střádavých poruch už od poloviny osmdesátých let minulého století. Pro diagnostiku 

všech typů MPS je potřebná diagnostika z leukocytů periferní krve nebo z kožních 

fibroblastů, u typů MPS II a MPS III B lze využít i plazmu a sérum. Laboratoř vyšetří 

kolem 500-600 pacientů ročně, z toho zhruba u stovky se diagnóza lyzosomálních 

střádavých poruch potvrdí (Internet 3). 

 

Prvotní vyšetření bývá založené na vyšetření celkového množství a složení 

mukopolysacharidů v moči, později je nutné potvrdit diagnózu na enzymatické nebo 

molekulární úrovni. Dostupná je prenatální diagnostika z plodové vody nebo z biopsie 

chorionových klků, která se používá ve vytipovaných rodinách s výskytem MPS, součástí 

běžného novorozeneckého screeningu ale není. Včasné stanovení diagnózy je velmi 

důležité jak pro účely genetického poradenství v postižené rodině, tak pro případnou 

možnou léčbu (Brdička a Didden 2015, Svačina 2010). 
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4. Jednotlivé typy mukopolysacharidos 

 

4.1 MPS I.  

První typ MPS je způsobem dědičnou poruchou α-L-iduronidasy, která způsobuje 

hromadění dermatansulfátu a heparansulfátu v tkáních a jejich zvýšené vylučování močí. 

Onemocnění existuje ve velmi široké fenotypové variabilitě, které můžeme shrnout do tří 

hlavních podtypů: 

 

 Těžká forma - Hurlerův syndrom 

 Střední forma - Hurlerův-Scheieův syndrom 

 Lehká forma - Scheieův syndrom 

 

První typ je lepší chápat kontinuálně od lehčích po nejtěžší klinické formy, které nelze 

odlišit molekulárním ani enzymatickým vyšetřením. Všechny MPS I mají společné 

postižení genu na 4. chromosomu (4p16.3). Bylo popsáno více než 100 mutací, ale 

neprokázala se souvislost mezi fenotypem a genotypem. Jedinou výjimku tvoří tzv. 

„nulová mutace“ na obou alelách, která způsobí nulovou aktivitu enzymu a manifestuje 

se vždy těžkým průběhem onemocnění (Brdička a Didden 2015, Michalík a kol. 2010).  

 

Do roku 2008 bylo v České republice diagnostikováno 20 pacientů s MPS I, z toho 16 

trpělo Hurlerovým syndromem, u dvou byl rozpoznán Hurlerův-Scheieův syndrom a 

u dalších dvou Scheieův syndrom (Poupětová a kol. 2010). 

 

4.1.1 MPS I. - syndrom Hurler 

Syndrom Hurler je synonymem pro nejtěžší formu MPS I, která byla popsána už v roce 

1900 Thomsonem a následně podrobně prozkoumána G. Hurlerovou (1919), po které do-

stala jméno. V některé literatuře se používá i označení syndrom Pfaundler-Hurler (Hyá-

nek a kol. 1991, Michalík a kol. 2010). 

 

Novorozenci a malí kojenci bývají většinou ještě bez klinických příznaků, které se ale 

objevují záhy během prvního roku života a postupně se zhoršují. Objevuje se větší obvod 

hlavy, sedlovitý nos, opakované záněty středního ucha, které mohou vést až ke ztrátám 
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sluchu a pupeční nebo tříselná kýla, vzniklá na základě zvýšeného nitrobřišního tlaku 

s nedostatečnou pevností a elasticitou pojiva. Přidávají se časté rýmy, plicní infekce a 

zvětšení nosní mandle, které jsou způsobeny zbytněním mukózní membrány. Soubor 

respiračních obtíží může v závažných případech vyústit až v plicní hypertenzi a rozvoj 

cor pulmonale. U pacientů s tímto syndromem postupně dochází ke kraniofaciální 

dysmorfii, což je odborný pojem označující abnormální charakter fyzických rysů lebky a 

tváře, kam patří vyvýšené čelo, hrubé rysy s hustým obočím, silný horní ret, zanořený 

kořen nosu a nezvykle velký jazyk, malé zuby s větším rozestupem, hyperplastické dásně, 

hrubá kůže a řídké drsné vlasy. Tato hrubost obličejových rysů se dříve označovala jako 

gargoylismus - Obr. 11 (Brdička a Didden 2015, Nussbaum a kol. 2004). 

 

Tělesné disproporce a poruchy růstu se u dětí projevují většinou až od druhého roku 

života, v prvním roce rostou normálně nebo dokonce i rychleji než vrstevníci. Mezi 

klinické příznaky tohoto typu patří zejména abnormální zakřivení páteře až gibbus, 

vyklenuté břicho, omezená hybnost kloubů, která postihuje většinou jako první loketní 

kloub, extenze v kyčlích vedoucí k typickému postoji s pokrčenými koleny, krátké, silné 

prsty s drápovitým držením, nebo syndrom karpálního tunelu. Na RTG snímcích bývají 

patrné kostní deformity a strukturní remodelace kostí charakterizované jako dysostosis 

multiplex. Postižen bývá také zrak, vzniká zákal rohovky s přecitlivělostí na světlo, může 

se objevit glaukom nebo postižení sítnice a zrakové ostrosti. Mezi další typické 

symptomy patří zvětšení jater a zpomalení psychomotorického vývoje, který se 

v batolecím věku zastavuje a u nejtěžších forem dochází k postupné regresi. Ve školním 

věku se objevují kardiomyopatie a postižení chlopní - nejčastěji aortální a mitrální. 

Nejzávažnějším příznakem bývá hromadění mozkomíšního moku v komorách nebo 

subarachnoidálním prostoru vedoucí k hydrocefalu a útlaku krční míchy. Neléčení 

pacienti umírají do 10. roku života na kardiorespirační selhání nebo vlivem 

neurologického postižení (Brdička a Didden 2015, Michalík a kol. 2010). 
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Obr. 11 Typické obličejové znaky u MPS I-H 

Převzato z https://oncofertility.northwestern.edu/resources/hurler-syndrome-mps-i 

(Internet 4). 

 

4.1.2 MPS I. - Syndrom Scheie 

Syndrom Scheie se označuje jako nejmírnější varianta MPS I, poprvé ho popsal v roce 

1962 Scheie se spolupracovníky. Od syndromu Hurlerové se odlišuje pozdějším 

nástupem příznaků a mírnějším průběhem. Pacienti mají zachovalou nebo málo 

narušenou inteligenci, normální psychomotorický vývoj a poměrně dobrou životní 

prognózu. První projevy onemocnění se vyskytují kolem předškolního věku, kvůli mírné 

formě bývá stanovení správné diagnózy značně opožděné (Hyánek a kol. 1991, Michalík 

a kol. 2010). 

 

V minulosti se kvůli odlišnému průběhu označoval jako MPS V., ale po zjištění, že je 

zapříčiněn poruchou α-L-iduronidasy, byl přeřazen do skupiny první. Scheieův syndrom 

se manifestuje drobnými změnami v kostech a pojivové tkáni, charakteristická je 

drápovitá ruka. Pokud se objevují kardiovaskulární obtíže, bývají nejčastěji postiženy 

chlopně (aortální, mitrální), zatímco respirační obtíže jsou spojovány se spánkovou 

apnoe. Může se objevit také zákal rohovky (Ehler 2013, Coutinho a kol. 2011). 
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4.1.3 MPS I. - Syndrom Hurler-Scheie 

Tento typ se dá považovat za meziformu charakterizovanou podobnými obtížemi jako 

těžká forma, ale s mírnějším průběhem a pozdějším nástupem. Tento typ bývá 

diagnostikován mezi druhým a šestým rokem, ze začátku se projevuje nejčastěji kloubní 

ztuhlostí, opakovanými ušními infekcemi nebo hernií. V současné době se od 

třístupňového rozdělení nemoci upouští, protože je založeno spíše na tradici než na 

přesných kritériích. Navíc se tíže příznaků u pacientů postupem času mění (Tran a Lam 

2016, Michalík a kol. 2010). 

 

4.2 MPS II. - syndrom Hunter 

Hunterův syndrom nese název po Charlesi A. Hunterovi, který nemoc poprvé popsal 

v roce 1917. Tento druh mukopolysacharidos má jako jediný gonosomálně X-vázanou 

recesivní dědičnost, takže se vyskytuje zpravidla výlučně u mužů. Výskyt u žen je velmi 

vzácný, ale může se vyskytnout u tzv. manifestních heterozygotek, kdy je průběh nemoci 

mírnější. MPS II charakterizuje deficit iduronát-2-sulfatasy, v tkáních se hromadí 

heparansulfát a dermatansulfát, které se vylučují v nadbytku močí.  Podobně jako 

u prvního typu existuje více forem podle tíže – od nejlehčích po těžší, což je způsobeno 

nedostatečnou funkcí stejného enzymu (Ehler 2013, Hyánek a kol. 1991). Do roku 2008 

bylo na území ČR diagnostikováno 22 případů, výlučně chlapců (Poupětová a kol. 2010).  

 

Klinické příznaky se podobají MPS I, mezi první známky patří opět větší obvod hlavy, 

pupeční či tříselná kýla, časté otitidy a infekce horních cest dýchacích. Objevuje se 

ztuhlost kloubů, u těžších forem onemocnění dochází na začátku kojeneckého věku ke 

zvětšení jater a sleziny, zpomalení růstu a opoždění vývoje. Pomalu se mění i vzhled 

obličeje, projevují se charakteristické znaky jako husté obočí, hrubé vlasy s nízko 

položenou vlasovou hranicí, silné rty se zvětšeným jazykem a vpadlý kořen nosu 

s nostrilami obrácenými směrem dopředu. Na rozdíl od prvního typu MPS nebývají 

poruchy zraku tolik časté, změny na rohovce jsou spíše mikroskopické, i když se může 

vyskytnout glaukom. Sluch bývá postižen více, kvůli střádání a změněným anatomickým 

poměrům se často vyskytují záněty středouší, v nejhorších případech se může rozvinout 

progresivní ztráta sluchu (Ehler 2013, Wraith a kol. 2008b). 
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Pro Hunterův syndrom jsou typické světlé papuly a různě velké noduly, které se tvoří 

vlivem střádání a vytváří dojem hrbolaté kůže hlavně na ramenou a zádech, méně často 

na krku, hrudi, pažích či dolních končetinách. Objevují se většinou do desátého roku, 

posléze mohou zcela vymizet nebo se opět vrátit. Výjimečně se tyto kožní projevy 

vyskytují i u syndromu Hurler-Scheie (Tran a Lam 2016). 

 

U většiny chlapců se objevuje mentální a kognitivní deficit s poruchou řeči, opožděn bývá 

i motorický vývoj. U těžších typů zaznamenáváme také poruchy chování 

s hyperaktivními sklony, které později mizí, ale přináší s sebou zhoršení pohybových 

schopností. Poruchy růstu bývají vyjádřeny méně než u prvního typu, objevují se typické 

kontraktury v oblasti horních i dolních končetin (Obr. 12), syndrom karpálního tunelu, 

prsty rukou jsou krátké a drobné. Zvýraznění hrudní kyfózy i bederní lordózy může 

vyústit v gibbus a typickou předkloněnou postavu s vystupujícím břichem. Mezi 

nejzávažnější projevy patří hydrocefalus a utlačování krční míchy s myelopatiemi, 

v posledním stádiu onemocnění dochází ke kvadruspasticitě s poruchou polykání vedoucí 

k zástavě dechu. Mezi další projevy Hunterova syndromu řadíme chronické rýmy 

podporované hromaděním mukopolysacharidů a spánkové apnoe. Ukládání GAG 

v srdeční tkáni způsobuje chlopenní vady, které se v prvních fázích projevují šelestem, 

v pozdějších mohou přerůst v celkové postižení myokardu se srdečním selháváním. Bez 

léčby umírají chlapci s těžším typem Hurlerova syndromu většinou kolem 15. roku 

života. Dožití u pacientů s mírnějším typem je možné do třetí až páté dekády (Malinová 

a Honzík 2013b, Michalík a kol. 2010). 
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Obr. 12 RTG snímky rukou osmnáctiletého pacienta s MPS II  

Převzato z Muenzer a kol. 2011. 

 

4.3 MPS III. – syndrom Sanfilippo  

Syndrom Sanfilippo je skupina skládající se ze čtyř hlavních podtypů MPS, u každého 

dochází k mutaci genu pro jiný enzym. Všechny enzymy se ale podílí na degradaci 

heparansulfátu, takže mají velmi podobné klinické příznaky a budou zde popsány 

společně. Tento typ mukopolysacharidos u nás patří mezi nejčastější, do roku 2008 lékaři 

diagnostikovali 24 pacientů, z toho 18 mělo podtyp A, jeden podtyp B a pět podtyp C. 

Syndrom byl poprvé popsán pediatrem Sanfilippem v roce 1961 (Poupětová a kol. 2010).  

 

Defektní enzym u jednotlivých podtypů: 

 Sanfilippo A - Heparan-N-sulfatasa 

 Sanfilippo B - α-N-acetyl-glukosaminidasa 

 Sanfilippo C - Acetyl CoA: α-glukosaminid N-acetyltransferasa 

 Sanfilippo D - N-acetyl glukosamin-6-sulfatasa 

 Sanfilippo E* - N-sulfoglukosamin 3-O-sulfatasa (Arylsulfatasa G)  

 

*Syndrom Sanfilippo E byl popsán v roce 2012 na myším modelu a je zástupcem dosud 

neznámých forem MPS III. Protože zatím nebyl diagnostikován žádnému pacientovi, 
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neuvádím tento podtyp v souhrnném přehledu v tabulce 1, nemá přiděleno ani číslo 

v databázi OMIM (Kowalenski a kol. 2012). 

 

Mezi hlavní klinické příznaky patří závažné postižení funkcí centrální nervové soustavy, 

které se ze začátku projevuje změnou chování a rozvojem hyperaktivity s poruchou 

pozornosti. Somatické projevy bývají podstatně mírnější, čímž se syndrom Sanfilippo liší 

od ostatních MPS. Poruchy spánku se většinou objevují už kolem druhého roku dítěte, 

typické je dlouhé obtížné usínání, noční buzení a časné ranní vstávání. Postupně dochází 

k převrácení spánkového režimu s výraznou noční nespavostí, která může vést až k úplné 

insomnii. Tyto symptomy se nedaří efektivně léčit pomocí medikace. Pravděpodobně 

největší efekt je popsán při podávání melatoninu, protože hladiny tohoto hormonu jsou 

u pacientů v porovnání se zdravými vrstevníky v noci snížené. Melatonin má vliv na 

zkrácení usínací fáze, jeho vliv na noční buzení je sporný. K částečnému zlepšení dochází 

pouze u části pacientů, panují také obavy z nedostatku důkazů při dlouhodobém podávání 

dětem (Mahon a kol. 2014, Valstar a kol. 2010). 

 

Hyperaktivita se postupně stává prakticky nezvladatelnou, objevují se projevy agresivity 

jak vůči sobě, tak vůči okolí. Vlivem střádání GAG dochází k omezení mentálních 

schopností. Pacienti s těžší formou dosahují rozumové úrovně jednoletých až dvouletých 

dětí, ty ostatní se dostávají na úroveň předškolních dětí. Posléze však dochází 

k zpomalení a následnému zastavení vývoje, děti ztrácí dříve naučené dovednosti a 

schopnosti. Tyto regresivní děje mohou probíhat jak postupně, tak náhle a skokově. Často 

se objevuje období, kdy se stav pacienta zdá stabilizovaný, nedochází sice k zlepšení, ale 

ani k zhoršení stavu. Tento jev je pouze dočasný a neodvratně vede do posledních fází 

syndromu, pro které je charakteristické úplné zklidnění. Stav dětí se mění až v letargický, 

jsou odkázány na invalidní vozík, prohlubuje se neurologické postižení. Objevují se 

problémy s polykáním vyúsťující v gastrostomii a u některých pacientů se přidávají také 

epileptické záchvaty. Na rozdíl od prvních dvou typů mukopolysacharidos se prakticky 

nevyskytují poruchy růstu, zákal rohovky ani nápadná kraniofaciální dysmorfie. 

Nejtypičtějším vizuálním projevem bývá husté tmavé obočí, kariézní chrup a 

makroglosie. Dále chybí postižení chlopní i samotného myokardu, zato jsou typickým 

znakem opakující se respirační onemocnění a kašel, podporované hromaděním GAG. 

Tyto projevy mohou v pozdějších stádiích onemocnění významně zhoršovat zdravotní 

stav. Známky kostních a kloubních změn se projevují v pozdějších fázích onemocnění, 
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nejčastěji se objevuje kloubní ztuhlost a kontraktury, hepatomegalie a splenomegalie se 

vyskytuje méně. Typ IIIA je zpravidla ze všech typů MPS III nejfrekventovanější a 

nejzávažnější, klinické symptomy nastupují dříve, průběh nemoci bývá rychlejší, což se 

projevuje i zkrácenou dobou dožití. Úmrtí u pacientů s touto formou nastává většinou 

mezi desátým až dvacátým rokem života (Andrade a kol. 2015, Michalík a kol. 2010). 

 

Pacienti s typem IIIB mívají zpravidla pozvolnější průběh onemocnění a mohou se dožít 

i 3. až 4. dekády. Typ IIIC se svým průběhem nachází někde mezi těmito typy, klinické 

příznaky jsou velmi podobné až totožné. U defektního enzymu mukopolysacharidosy 

IIIC (acetyl-CoA:α-glukosamid N-acetyltransferasy) je zajímavý fakt, že se na rozdíl od 

ostatních nejedná o hydrolasu, tento enzym katalyzuje acetylaci aminových skupin. Typ 

IIID je považován za nejraritnější formu (Coutinho a kol. 2011, Malinová a Honzík 

2013b). 

 

4.4 MPS IV. - syndrom Morquio 

Syndrom Morquio nese název po uruguayském pediatrovi Morquiovi, který sledoval 

familiární výskyt této nemoci u čtyř sourozenců a poprvé jej popsal v roce 1929. Před 

zjištěním biochemické podstaty byli do této skupiny zařazováni pacienti s rozmanitými 

klinickými příznaky různé etiologie, pokud se v popředí objevovaly kostní dysplazie a 

trpasličí vzrůst (Montano a kol. 2007, Hyánek a kol. 1991).  

 

Čtvrtá skupina mukopolysacharidos byla v ČR do roku 2008 diagnostikována u 15 dětí, 

z toho 14 trpí podtypem IV A a jeden podtypem IV B. Tato čísla reflektují i fakt, že typ A 

se vyskytuje v populaci mnohem častěji než raritnější typ B (Poupětová 2010). U obou 

podtypů dochází k hromadění keratansulfátu, což je zapříčiněno rozdílnými enzymy. 

U typu B je to deficit β-galaktosidasy s mutací na 3. chromosomu, zatímco u typu A 

nalezneme deficit N-acetylglukosamin-6-sulfatasy, která se podílí i na odbourávání 

chondroitinsulfátu, přičemž defektní gen se nachází na 16. chromosomu. Dědičnost je 

opět autosomálně recesivní se stejným výskytem u obou pohlaví (Michalík a kol. 2010, 

Montano a kol. 2007). 

 

Klinické příznaky jsou u obou typů velmi podobné, proto zde budou uvedeny společně. 

Mezi dominantní znaky patří zejména porucha růstu, kostní dysplazie a nízká postava. Ze 
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začátku jsou skeletální změny nepatrné, první příznaky se objevují až mezi prvním a 

třetím rokem, ačkoliv správná diagnóza bývá stanovena ještě později. Pacienti mívají 

krátký trup s veslovitými žebry, ovoidní tvar obratlů a velmi výrazné zakřivení páteře, 

které v krční oblasti způsobuje záklon hlavy, níže se objevují jak těžké hyperlordózy, tak 

kyfózy. Skolióza se vyskytuje zřídka, ale často se přidává flekční postavení v kyčlích a 

typické postavení kolen do písmene X. Uvolněná vazivová tkáň zapříčiňuje 

hypermobilitu některých kloubů, zatímco hybnost ramenních, kolenních nebo kyčelních 

kloubů může být omezená. Všechny tyto projevy prakticky znemožňují vzpřímený postoj 

a podstatně ztěžují chůzi, postupně se přidává také svalová slabost, což časem vyúsťuje 

v odkázání na invalidní vozík. Starší děti a dospělí pacienti dosahují výšky kolem 100 -

120 cm, pacienti s typem B mohou měřit až 140 cm nebo více. Celkový průběh 

onemocnění bývá u typu B mírnější (Ehler 2013, Michalík a kol. 2010). 

 

Na rozdíl od předchozích mukopolysacharidos se u čtvrtého typu neobjevuje postižení 

centrální nervové soustavy a intelektu, což se přisuzuje neporušenému metabolismu 

heparansulfátu a dermatansulfátu. Chybí i zvětšení jater a sleziny, naopak typickým 

příznakem bývá postižení rohovky. Ušní komplikace se vyskytují méně často. Pacienti se 

syndromem Morquio bývají častými návštěvníky stomatologických ordinací, kvůli vyšší 

kazivosti vedoucí až k předčasné ztrátě zubů. Často se vyskytují kalcifikační anomálie, 

zuby jsou typicky malé, zašpičatělé, s tenkou sklovinou a šedým zbarvením. Mezi 

nejzávažnější komplikace patří utlačování krční míchy a myelopatie, způsobené změnami 

a nestabilitami v atlanto-okcipitální oblasti. Nedostatečný vývoj druhého krčního obratle 

zapříčiňuje abnormální pohyblivost prvního krčního obratle s následným útlakem míchy, 

který se projeví svalovou slabostí, parestézií nebo parézou, v nejhorších případech až 

tetraplegií. Deformity hrudníku omezují dýchání a snižují plicní ventilaci, dušnost se 

zhoršuje zejména v souvislosti s akutními respiračními infekcemi nebo akutními 

exacerbacemi astmatu. U některých pacientů se vyskytuje také postižení srdečních 

chlopní (Hendriksz a kol. 2013, Michalík a kol. 2010). 

 

 

4.5 MPS VI. - syndrom Maroteaux-Lamy 

Šestý typ MPS byl objeven roku 1963 francouzskými lékaři Maroteauxem a Lamou, po 

kterých získal název. Onemocnění svými rysy nápadně připomíná MPS I, ale bez 



40 

 

výrazného postižení intelektu, který bývá normální nebo je narušen jen velmi málo. Do 

roku 2008 u nás byli s tímto typem diagnostikováni pouze dva pacienti (Malinová a 

Honzík 2013b, Poupětová a kol. 2010). 

 

Podstatou nemoci je střádání dermatansulfátu, způsobené nedostatečně nízkou až nulo-

vou aktivitou degradačního enzymu N-acetyl-galaktosamin-4-sulfatasy (synonymum pro 

arylsulfatasu B). Těžká forma onemocnění se projevuje různými příznaky už v kojenec-

kém věku, lehčí formy mohou nastupovat až v průběhu dětství nebo dospívání. Pro tento 

syndrom je typická porucha růstu, postihující trup i končetiny, pacienti dosahují konečné 

výšky 105-140 cm, u nejmírnějších forem to bývá více, až 160 cm. Střádání se projevuje 

také na kardiovaskulárním systému postižením srdečních chlopní, kardiomyopatiemi 

nebo rozvojem hypertenze. Mezi nejvážnější důsledky patří těžké arytmie a srdeční se-

lhávání. Další symptomy jsou shodné s jinými typy MPS, objevují se hepatomegalie, 

splenomegalie, hernie, časté průjmy, poruchy sluchu, zákal rohovky, deformity hrudníku 

vedoucí k snížené vitální kapacitě plic a zátěžové dušnosti, časté respirační infekce, 

kloubní obtíže s kostními deformitami, u těžších forem také kraniofaciální dysmorfie. 

Centrální nervová soustava s intelektem nebývá primárně zasažena, k poškození může 

dojít sekundárně kvůli spánkové apnoi. Nebezpečný je výskyt myelopatie, vzniklý utla-

čováním míchy v zúžení míšního kanálu při ztluštělých obalech a hydrocefalus (Michalík 

a kol. 2010, Brunelli a kol. 2016). 

 

4.6 MPS VII. - syndrom Sly 

Sedmý typ mukopolysacharidos popsal poprvé Sly a jeho spolupracovníci v roce 1973. 

Je způsoben defektní β-glukuronidasou, která u zdravého člověka odštěpuje kyselinu 

glukuronovou od dermatansulfátu, heparansulfátu nebo chondroitinsulfátu v obou jeho 

izomerních formách. Všechny čtyři GAG se postupně hromadí v tkáních a jsou ve 

zvýšené míře vylučovány močí. Tento typ MPS patří mezi raritnější, do roku 2008 u nás 

byl diagnostikován pouze jediný pacient (Poupětová a kol. 2010, Murray a kol. 2012). 

 

Klinické projevy onemocnění se podobají MPS I, tíže příznaků bývá značně variabilní, 

od nejlehčích forem po nejtěžší. Zejména u těžších typů se projevuje kraniofaciální 

dysmorfie s hustými vlasy, prakticky srostlým hustým obočím, sedlovitým nosem, 

kariézním chrupem a makroglosií. U pacientů může být přítomna hepatomegalie nebo 
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splenomegalie, pupeční či tříselná kýla, zákal rohovky a poruchy růstu s kostními 

změnami, charakterizované omezenou hybností velkých kloubů, veslovitými žebry a 

ovoidními obratli. Deformity hrudníku vyúsťují v omezení vitální kapacity plic. Časté 

infekce vedou k poruchám sluchu, objevuje se postižení srdečních chlopní nebo 

kardiomyopatie. Mezi nejzávažnější symptomy patří rozvoj hydrocefalu s útlakem 

mozkové tkáně (Tran a Lam 2016, Ehler 2013). 

 

4.7 MPS IX. - syndrom Natowitz 

Poslední typ mukopolysacharidos je z hlediska výskytu nejvzácnější, první případ byl 

objeven Natowitzem až v roce 1996. Pacientkou byla 14 letá dívka, která v raném věku 

nevykazovala žádné zvláštní symptomy, kromě častějších zánětů středního ucha a 

odstraněného ganglionu z levého zápěstí ve věku šesti měsíců. Od sedmého roku se u ní 

začaly objevovat změny pojivové tkáně a cysty, později se přidalo několik epizod 

bolestivých otoků, které doprovázela hořečnatá onemocnění, jež samovolně vymizela do 

72 hodin. U pacientky bylo zaznamenáno zpomalení růstu, na rozdíl od pojivové tkáně 

v okolí kloubů, která se rozrůstala. Pomocí série vyšetření byl u pacientky zjištěn úplný 

deficit aktivity hyaluronidasy I. Snížená aktivita enzymu byla nalezena také u dívčiných 

rodičů a dvou prarodičů, čímž lze doložit fakt, že jde o autosomálně recesivní dědičné 

onemocnění. Největší koncentrace HA byly nalezeny v synoviální tekutině, chrupavce i 

v kůži. U pacientky nebyl porušen intelekt ani zrakové funkce, jako tomu bývá 

u některých jiných typů mukopolysacharidos (Natowitz a kol. 1996). 

 

V roce 2011 byli pomocí genetické a enzymatické analýzy diagnostikování další tři 

pacienti s úplným deficitem hyaluronidasy I, jednalo se o potomky příbuzenského sňatku. 

Hlavními symptomy byly opět bolesti kloubů s otoky, které se nejdříve přisuzovali 

juvenilní idiopatické artritidě nebo jiným diagnózám. Léčba však nepřinášela žádný efekt. 

Mezi klinické projevy MPS IX patří také změny pojivové tkáně a synovitidy bez 

erozivních změn (Imundo a kol. 2011, Muenzer a kol. 2011). 
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5. Léčba 

 

Dříve bylo jedinou možností léčby symptomatické zmírňování následků, které s sebou 

onemocnění přináší. I dnes bývají pacienti v péči mnoha specialistů – ortopedů, 

kardiologů, neurologů, pneumologů, v ordinacích očních i ORL specialistů, stomatologů 

a dalších odborníků. Jde zejména o ortopedickou korekci kostních změn, oční zákroky, 

nutné stomatologické zákroky, medikamentózní řešení nespavosti, hyperaktivity nebo 

řešení sluchových problémů (naslouchadla, implantáty) a dechovou rehabilitaci. 

Nevýhoda symptomatické léčby vychází z její podstaty, tedy zaměřuje se pouze na řešení 

dílčích problémů, nikoliv na léčbu kauzální. U zdravých členů rodiny je kladen důraz na 

genetické poradenství a prenatální diagnostiku (Ehler 2013, Nussbaum a kol. 2004). 

 

Celoživotní celková léčba je velmi nákladná, většinou mnohonásobně převyšuje finanční 

možnosti rodin. Výdaje za léčbu se pohybují i v řádech milionů korun ročně (viz Tab. 8). 

Jednotlivé léčebné přístupy se volí podle typu MPS, věku pacienta, tíže a druhu 

klinických obtíží. V současné době se nejvíce používají dva druhy léčby – transplantace 

hematopoetických kmenových buněk (HSCT) a enzymová substituční terapie (ERT), ale 

zkoušejí se i další možnosti jako substrát redukující terapie (SRT) aj. Tyto typy léčby 

bohužel přináší i řadu nežádoucích účinků (mezi nejzávažnější patří reakce štěpu proti 

hostiteli a anafylaktická reakce, mezi méně vážné řadíme průjem, zvracení, bolest na 

hrudi, sípaní, bolesti hlavy, dušnost aj.) a nejsou dostupné pro všechny pacienty 

(Kubáčková 2014, Valayannopoulos a Wijburg 2011).  

 

Tab. 8 Odhadované náklady za léčbu jednotlivých typů MPS v ČR 

Léčba Náklady za roční 

léčbu dítěte a 

Náklady za roční 

léčbu dospělého b 

MPS I - ERT Aldurazyme ® 1,6 mil. Kč 9,8 mil. Kč 

MPS II – ERT Elaprase ® 4,1 mil. Kč 20,5 mil. Kč 

MPS VI – ERT Naglazyme ® 3,7 mil. Kč 22 mil. Kč 

MPS III – SRT Soyfem ® 18 500 Kč 106 000 Kč 

a uvedená cena odpovídá dítěti vážícímu cca 10 kg 

b uvedená cena odpovídá dospělému vážícímu cca 60 kg  

U všech tří přípravků k ERT se jedná o koncentrát pro infuzní roztok podávaný jednou 

týdně, Soyfem se vyrábí ve formě tablet podávaných denně. Převzato z Malinová 2013a. 
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5.1 Transplantace kmenových buněk 

První povzbudivé výsledky transplantace kostní dřeně u lyzosomálních chorob se začaly 

objevovat v 80. letech minulého století. Bylo prokázáno, že transplantované buňky jsou 

zdrojem chybějících degradačních enzymů a mohou se přenášet do dalších buněk 

extracelulární tekutinou. Tato metoda se používala nejprve u Hurlerova syndromu, ke 

kterému se později přidal i syndrom Maroteaux-Lamy (MPS VI). V posledních letech 

dochází ke snížení morbidity i mortality vlivem lepších a modernějších technik a zlepšené 

profylaxi proti reakci štěpu, přesto se podle retrospektivních studií pohybuje úmrtnost 

kolem 10 % (Ješina a kol. 2011, Brdička a Didden 2015). Právě reakce štěpu proti hostiteli 

(GVHR) je nejzávažnější komplikací transplantace, která ohrožuje život pacienta. GVHR 

postihuje mnoho orgánů, v akutní fázi nejčastěji kůži, játra a gastrointestinální trakt, 

v chronické fázi se přidávají i plíce, srdce, svaly, klouby nebo oči (Ferrara a kol. 2009). 

 

Pacientům s Hurlerovým syndromem se tato forma léčby doporučuje do dosažení věku 

dvou let, nutností je HLA identický dárce z rodiny či registru dárců a zachovalý intelekt 

s IQ nad 70 (hodnota inteligenčního kvocientu, která se považuje za hranici mentální 

retardace). V současné době se dává přednost transplantaci hematopoetických 

kmenových buněk z pupečníkové krve před kostní dření, tato metoda je považována za 

bezpečnější a také účinnější. Transplantace u MPS I vede k ústupu zvětšení jater a sleziny, 

vymizení spánkové apnoe, zlepšují se plicní funkce a hybnost kloubů zejména u horních 

končetin, dochází k poklesu GAG v moči. Stejně jako u ostatních střádavých poruch se 

však nenapraví kostní abnormality, zákal rohovky nebo postižení srdečních chlopní, na 

které nemá léčba žádný vliv a zejména postižení chlopní může dále progredovat. Příznivý 

vliv transplantace se projevuje i na centrální nervové soustavě pacientů, kteří se dobře 

vyvíjeli a podstoupili transplantaci včasně. U pacientů s MPS VI má HSCT stejné 

úspěchy jako enzymoterapie, u dalších typů mukopolysacharidos jsou výsledky a 

zkušenosti dosti odlišné. Transplantace kmenových buněk se zkoušela i u dětí s MPS II a 

MPS III, avšak benefit nepřevažoval nad riziky. U tohoto typu léčby se projevuje efekt 

dávky – děti, kterým byla transplantována dřeň homozygotních zdravých dárců, se častěji 

vyvíjí lépe než děti, které dostali dřeň od heterozygotů. Úspěšná transplantace 

kmenových buněk znamená významné prodloužení života oproti neléčeným pacientům 

(Ješina a kol. 2011, Nussbaum a kol. 2004). 
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5.2 Enzymová substituční terapie 

Enzymová substituční terapie (ERT, enzyme replacement therapy) spočívá 

v intravenózním podávání infuzí s rekombinantním lidským enzymem v pravidelných 

intervalech, zpravidla v týdenní epizodě. První úspěšná ERT léčba byla provedena u 

pacientů s Gaucherovou chorobou v 90. letech 20. století. Gaucherova choroba patří také 

mezi lyzosomální střádavá onemocnění, ale na rozdíl od MPS jedná se o sfingolipidosu. 

ERT je léčbou celoživotní, uplatnitelnou u některých pacientů s MPS I, II a VI (Tab. 9), 

ale zkouší se i u dalších typů jako MPS IV nebo VII. Nejvýraznější rozdíl mezi HSCT a 

ERT spočívá v prostupu léčby hematoencefalickou bariérou. První zmíněný typ bariérou 

prochází, ale u ERT je rekombinantní enzym pro přestup příliš objemný. U MPS I se 

v některých případech obě metody kombinují, zejména pokud se čeká na vhodného dárce 

kmenových buněk pro transplantaci nebo dokud není zřejmé přijetí buněk pacientem 

(klinické příklady v tabulce 10). Mezi nejzávažnější komplikace léčby patří anafylaktická 

reakce, která se vyskytuje vzácně, mohou se objevit také kožní reakce, horečky nebo 

bolesti hlavy. Studie prokázaly tvorbu protilátek proti dodávanému enzymu u většiny 

pacientů, avšak nebylo prokázáno snížení účinnosti léčby. Enzymoterapie přináší u 

pacientů s MPS I zlepšení pohybových schopností, ústup hepatosplenomegalie a 

hypertrofie levé srdeční komory, zlepšení plicních funkcí a zejména zvýšení celkové 

kvality života. Tento typ léčby je kvůli výše uvedeným důvodům vyhrazen pro pacienty 

bez výrazného postižení intelektu. U MPS II i VI dochází k podobným pozitivním 

efektům, u MPS VI léčba navíc podporuje normální rychlost růstu. Enzymová terapie 

bohužel nepůsobí na již rozvinuté příznaky jako zákal rohovky nebo kostní dysplazie, a 

to zejména z důvodu špatné vaskularizace kostí. U rohovky vychází neúspěch léčby z její 

morfologie, protože postrádá cévní zásobení. (Brdička a Didden 2015, Michalík a kol. 

2010). 

 

Tab. 9 Přehled ERT používaných v ČR 

Léčba  Název enzymu Komerční název 

MPS I Larodinase Aldurazyme 

MPS II Idursulfase Elaprase 

MPS VI Galsulfase Naglazyme 
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5.2.1 Aldurazyme ® (Larodinase)  

Aldurazyme je komerční název léčivého přípravku obsahující rekombinantní  

α-L-iduronidasu vzniklou rekombinantní technologií s využitím savčích ovariálních 

buněk křečka čínského, která je oproti své přirozené podobě zkrácena o 25 aminokyselin. 

Generické označení tohoto enzymu nese název Larodinase. Aldurazyme se vyrábí jako 

koncentrát pro infuzní roztok, obsah léčivé látky je udán v jednotkách aktivity U. 

Indikace zahrnuje dlouhodobou substituční terapii pacientů s MPS I, doporučená dávka 

je stanovena na 100 U/kg tělesné váhy intravenózní infuzí každý týden. Doba podávání 

infuze se pohybuje kolem 3-4 hodin. Cílem terapie je dosažení dostatečné enzymatické 

aktivity, potřebné k rozkladu glykosaminoglykanů a zabránění jejich akumulace. Po 

podání infuze je léčivá látka vychytávána buňkami do lyzosomů. V klinických studiích 

patřily mezi nejčastější nežádoucí účinky bolesti hlavy, nauzea s bolestí břicha, kožní 

projevy, bolesti zad a končetin nebo reakce v místě vpichu, které jsou hodnoceny jako 

velmi časté (výskyt u jednoho či více pacientů z 10). Zvláštností přípravků používaných 

u nízkého počtu pacientů je klasifikace nežádoucích účinků, kde k zařazení do kategorie 

časté (≥1/100 až <1/10) stačí výskyt nežádoucích účinků u jediného pacienta (Internet 5). 

 

5.2.2 Elaprase ® (Idursulfase)  

Elaprase je komerční název léčivého přípravku obsahující rekombinantní iduronát-2-

sulfatasu, kterou bychom našli pod generickým názvem Idursulfase. Elaprase se dodává 

jako koncentrát pro infuzní roztok s indikací zahrnující pacienty mužského pohlaví 

s Hunterovým syndromem (MPS II). V klinických studiích nebyl přípravek zkoušen na 

heterozygotních ženách. Léčba by měla probíhat pod dozorem lékaře nebo jiného 

zdravotnického pracovníka, ale u některých pacientů lze použití infuze povolit i 

v domácím prostředí, zejména se jedná o pacienty dobře snášející léčbu, kteří byli 

ambulantně léčeni minimálně po dobu několika měsíců. Elaprase se podává infuzí jednou 

týdně po dobu tří hodin, doporučené dávka je stanovena na 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti 

jak u dětí, tak u dospělých pacientů. V případě dobré snášenlivosti může být doba infuze 

časově zkrácena. Mezi nejzávažnější komplikace patří anafylaktická reakce, která se 

u pacientů může objevit i několik let po zahájení léčby. Nutností je okamžité přerušení 

infuze a zahájení léčby vycházející z aktuálních standardních lékařských postupů. Život 

ohrožující hypersenzitivita na idursulfasu je kontraindikována. Nejčastější nežádoucí 
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účinky pozorované během klinických studií zahrnují kožní reakce, bolesti hlavy, horečku, 

otok v místě infuze nebo hypertenzi. Tyto projevy se řeší zpomalením, přerušením infuze 

nebo podáním symptomatické léčby (antihistaminika, antipyretika, kortikosteroidy aj.). 

Mezi velmi časté nežádoucí účinky (výskyt ≥1/10) patří také průjem, nauzea, bolest na 

hrudi a sípaní. Z důvodu výskytu nežádoucích účinků jako kašel, hypoxie nebo 

bronchospasmus je nutné pečlivě sledovat pacienty trpící závažným onemocněním 

dýchacích cest. Pacienti s úplnou delecí nebo výrazným přeskupením v genotypu mají 

vyšší pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků. Podobně jako u předchozího 

přípravku dochází po podání k vychytání enzymu buněčnými lyzosomy, kde idursulfasa 

metabolizuje nahromaděný substrát. Ke správnému zacílení enzymu na lyzosomy jsou 

nutné mannosa-6-fosfátové zbytky, které jsou rozpoznány specifickými receptory na 

povrchu buněk (Internet 6, Wraith a kol. 2008a). 

 

5.2.3 Naglazyme ® (Galsulfase) 

Naglazyme je komerční označení léčivého přípravku, obsahující léčivou látku  

N-acetylgalactosamin-4-sulfatasu, kterou nalezneme také pod generickým názvem 

Galsulfase. Stejně jako u předchozích dvou enzymových substitučních terapií se jedná 

o koncentrát pro přípravu infuze. Galsulfase je vyrobena rekombinantní technologií za 

použití modifikovaných savčích buněk z vaječníků čínských křečků (tzv. CHO buňky). 

Naglazyme je indikován k dlouhodobému podávání pacientům s MPS VI (syndrom 

Maroteaux-Lamy) a doporučené dávkování činí 1 mg/kg tělesné hmotnosti podávané 

infuzí jednou týdně. Léčba by měla být započata co nejdříve, aby se předešlo 

ireverzibilním projevům nemoci, u dětí s těžkou formou nejlépe do věku 5 let (příklad 

Obr. 13). Mezi poměrně časté symptomy MPS VI patří komprese míchy s následnou 

myelopatií, která vyžaduje zvýšené sledování a případný chirurgický zásah, u několika 

pacientů bylo popsáno zhoršení komprese v průběhu léčby. Mezi nejčastější nežádoucí 

účinky enzymoterapie Naglazymem patří horečka, vyrážka, zimnice, nauzea, bolesti 

hlavy a břicha, zvracení nebo dušnost. V klinických studiích byla také ověřena tvorba 

IgG protilátek proti podávanému enzymu, kterou vykazovalo 53 pacientů z 54 (Internet 

7). 
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Obr. 13 Skolióza u sourozenců s MPS VI 

Sourozenci zachycení ve stejném věku (3.6 let) - neléčené starší dítě s výraznou skoliózou 

(vlevo) a sourozenec, kterému byla nemoc diagnostikována prenatálně a od 8 týdne věku 

dostává infuze galsulfasy. I tato případová studie reflektuje důležitost včasné diagnostiky 

a léčby. Převzato z McGill a kol. 2010. 

 

Všechny tři léčivé přípravky jsou v České republice vázáné na lékařský předpis 

s omezením a byly registrovány ve zvláštním režimu daném malým souborem pacientů, 

kdy nebylo možné získat úplné informace o prospěšnosti a rizicích spojených s léčbou. 

Přípravky podléhají dalšímu sledování, což by mělo urychlit získávání nových informací 

a zvážení poměru přínosů nad riziky. Tyto informace každoročně hodnotí evropská léková 

agentura EMA (Internet 5, 6, 7). 
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Tab. 10 Klinická data jedenácti léčených pacientů s MPS I v ČR  

Fenotyp První 

příznaky 

Zahájení 

léčby 

léčba Výsledek 

H 12 měsíců 16 měsíců HSCT Stabilizace, ústup organomegalie 

H 2 měsíce 4 měsíce HSCT Úmrtí 2 měsíce po léčbě na GVHR 

H 20 měsíců 3 roky HSCT těžká GVHR, progrese příznaků 

H 6 měsíců 14/16 

měsíců 

ERT/ 

HSCT a 

Zlepšení stavu, ústup 

hepatosplenomegalie 

H 6 měsíců 15/16 

měsíců 

ERT/ 

HSCT a 

Zlepšení stavu, ústup 

hepatosplenomegalie 

H/S 8 měsíců 13 měsíců HSCT ústup organomegalie; vzestup DQ 

H/S 2,5 roku 5 let HSCT ústup hepatosplenomegalie, zlepšení 

IQ, dysmorfie a zákal rohovky 

zůstávají 

H/S 3,5 roku 18 let ERT Úmrtí ve 20 letech 

H/S 12 měsíců 5 let ERT Stabilizace stavu 

S 4 roky 12 let ERT Stabilizace stavu 

S 4 roky 16 let ERT Stabilizace stavu 

a dva pacienti s Hurlerovým syndromem dostávali rekombinantní enzym několik mě-

síců, než se ukázalo, že je léčba HSCT úspěšná 

H – syndrom Hurler, H/S – syndrom Hurler-Scheie, S- syndrom Scheie, DQ – vývojový 

kvocient, IQ – inteligenční kvocient, GVHR – reakce štěpu proti hostiteli, HSCT – 

transplantace hematopoetických buněk, ERT – enzymová substituční terapie. 

Převzato z Ješina a kol. 2011. 

 

5.3 Problematika léčby MPS III 

5.3.1 Substrát redukční terapie 

U třetího typu mukopolysacharidosy nepřináší transplantace kmenových buněk ani 

enzymoterapie požadovaný efekt, proto se experimentálně zkouší jiné druhy léčby. 

Neúspěch ERT vychází z neschopnosti projít přes hematoencefalickou bariéru, protože u 

syndromu Sanfilippo dominuje zejména postižení centrální nervové soustavy. 

V minulosti zkoušená transplantace hematopoetických buněk vedla u několika pacientů 
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s MPS III v prvním roce k mírnému zlepšení inteligenčních schopností, ale následně 

došlo k významné regresi. Ani u dalších pacientů nedokázala transplantace zvrátit 

projevy a důsledky onemocnění (Krivit 2004). 

  

Jednou z možností léčby je substrát redukční terapie (SRT), která je založená na působení 

malých molekul, jež přímo inhibují klíčový enzym zapojený do biosyntézy hromadícího 

se substrátu – u MPS III jde o heparansulfát. Do SRT patří tzv. gene expression-target 

isoflavon therapy (GET IT) pomocí genisteinu. Genistein řadíme do skupiny 

isoflavonoidů, což jsou biologicky aktivní látky, vyskytující se přirozeně v rostlinách, 

vysoký obsah bychom našli např. v sóji, ze které se získává standardizovaný extrakt. 

Chemicky se jedná o sloučeninu 4ꞌ,5,7-trihydroxyisoflavonu (viz Obr. 14). Výsledky in vitro 

studií označily genistein za potenciální inhibitor syntézy glykosaminoglykanů s nízkou 

toxicitou a potenciálem překonat hematoencefalickou bariéru. Také testy na zvířecím 

modelu a následně první klinické studie vykazovaly povzbudivé výsledky. Bylo 

prokázáno, že maximální syntéza některých GAG včetně heparansulfátu vyžaduje 

epidermální růstový faktor (ERF), který ovlivňuje expresi určitých genů vazbou na 

transmembránový receptor. Ten se po interakci s ERF stává aktivní proteinkinasou, jež 

iniciuje kinasovou kaskádu vedoucí k regulaci aktivity transkripčních faktorů (viz Obr. 

15). Nezávislý výzkum dokázal, že právě genistein dokáže inhibovat tuto tyrosin-

specifickou protein kinasovou aktivitu a snižovat tak syntézu GAG (Piotrowska a kol. 

2006, Malinowska a kol. 2009). 

 

 

 

Obr. 14 Struktura genisteinu 

Převzato z Grynkiewicz 2012. 
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Obr. 15 Mechanismus účinku genisteinu 

Převzato z Moskot a kol. 2014 

 

Jedna z pilotních studií byla provedena na deseti pediatrických pacientech s MPS IIIA a 

IIIB ve věkovém rozpětí 3 až 14 let, kterým se podával genistein ze sójového extraktu 

v dávce 5 mg/kg/den perorálně po dobu 12 měsíců (přípravek Soyfem, viz dále). Mezi 

sledované znaky patřila hladina glykosaminoglykanů v moči, morfologie vlasů a 

kognitivní schopnosti. U všech subjektů došlo po 12 měsících k signifikantnímu zlepšení 

alespoň některého z hodnocených znaků. U sedmi z deseti pacientů došlo k poklesu 

hladiny GAG v moči, zbývající tři patřili k nejstarším pacientům ve studii (11-14 let). 

Studie dochází k závěru, že u starších pacientů je potřeba ke snížení koncentrace GAG 

v moči delšího časového úseku. K hodnocení kognitivních a behaviorálních schopností 

byla použita modifikovaná verze Brief Assessment Examination (BAE). Tento test 

upravený pro děti s těžkou mentální poruchou má za horní bodovou hranici stanovenu 

úroveň, které dosahují zdravé děti ve věku tří let. U osmi pacientů došlo po roce léčby 

k určitému zlepšení (na stupnici 0-52 došlo k zlepšení o dva až šest bodů), u dalších dvou 
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subjektů alespoň nedošlo k zhoršení stavu. Interpretace výsledků je limitována faktem, 

že šlo pouze o pilotní studii bez použití kontrolní skupiny a zaslepenosti studie 

(Piotrowska a kol. 2008). 

 

Ve sledování morfologie vlasů při léčbě GET IT u pacientů se syndromem Sanfilippo 

pokračovala i další studie. Do studie bylo zařazeno 35 pacientů s typy MPS IIIA, IIIB i 

IIIC, léčených po dobu jednoho roku genisteinem v dávce 5 mg/kg/den nebo 15 

mg/kg/den. Morfologické změny vlasů se u pacientů sledovaly pomocí elektronového 

mikroskopu, k zlepšení struktury došlo u všech pacientů, kteří dostávali dávku 15 

mg/kg/den. U pacientů dostávající nižší dávku došlo k zlepšení u většiny pacientů. Studie 

vyhodnotila sledování morfologie vlasů jako velmi užitečný marker k neinvazivnímu 

sledování účinků léčby na somatické příznaky (Narajczyk a kol. 2012). 

 

Možnosti nových potenciálních látek naráží na fakt, že SRT je léčbou dlouhodobou až 

celoživotní, kde se důraz klade na nízkou toxicitu, kterou genistein podle dostupných 

informací splňuje. Kvůli toxicitě vypadla z klinických studií jiná nadějná látka, která 

u myší snižovala hladinu GAG v moči, játrech i mozku - rhodamin B. Syntetické 

sloučeniny působící stejným mechanismem účinku - tedy ovlivňující aktivitu tyrosin-

kinas, jsou obecně silnými inhibitory, ale úplná až velmi silná inhibice produkce GAG 

není žádoucí, protože tyto sloučeniny jsou nezbytné pro vývoj a správnou funkci mnoha 

tkání a orgánů. Zvláště limitující je tento jev u vyvíjejících se dětí. Jednou z případných 

dalších možností může být využití přírodních flavonoidů, které jsou slabšími inhibitory 

produkce glykosaminoglykanů. Genistein nebyl jedinou testovanou sloučeninou ze 

skupiny flavonoidů, testem prošly i další látky jako flavon apigenin, isoflavon daidzein, 

flavonol kaempferol nebo flavanon naringenin. In vitro testy ukázaly, že všechny 

jmenované látky disponují nízkou toxicitou, kaempferol a daidzein (struktura viz Obr. 16) 

také statisticky významně inhibují syntézu GAG, avšak jiným mechanismem účinku než 

genistein. Navíc jsou schopné snížit lyzosomální hromadění v buňkách fibroplastů s MPS 

IIIA. Nově nabité poznatky naznačují, že kombinace flavonoidů by mohla vést k zvýšení 

účinnosti SRT pro syndrom Sanfilippo (Kloska a kol. 2011). Daidzein se také nachází 

v testovaném přípravku Soyfem (viz dále). 
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Obr. 16 Struktura daidzeinu (vlevo) a kaempferolu 

Převzato z Kloska a kol. 2011. 

 

Soyfem ® 

Komerční přípravek obsahující standardizovaný extrakt sójových isoflavonů (SE-2000), 

který obsahuje genistein zkoušený k léčbě MPS III, se nazývá Soyfem. Tato léčba byla 

schválena nezávislým výborem pro bioetiku Lékařské univerzity v Gdaňsku v Polsku. 

Přípravek se užívá perorálně ve formě tablet (u menších dětí se připouští rozdrcení tablet 

na prášek) dvakrát denně, ráno a večer. Doporučená dávka odpovídá 5 mg genisteinu a 

genistinu na 1 kg tělesné hmotnosti na den. Genistin je glykan, který může být převeden 

na genistein vlivem kyselého prostředí nebo střevní bakteriální mikroflórou. Celý extrakt 

obsahuje 26,90 % genistinu a genisteinu, 13,37 % daidzinu a daidzeinu, 1,98 % glyciteinu 

a glycitinu, zbývající množství tvoří sójové bílkoviny, sacharidy a lipidy. Monitorování 

nežádoucích účinků je založené na hlášeních rodičů pacientů, kteří podepsali 

informovaný souhlas a byli náležitě instruováni, aby okamžitě upozornili na jakýkoliv 

nežádoucí účinek buď telefonicky, nebo emailem. Každé tři měsíce se tato hlášení 

souhrnně vyhodnocují a to i v případě, pokud nebyly žádné nežádoucí účinky 

pozorovány. Přípravek vyrábí společnost Biofarm z Poznaně (Piotrowska a kol. 2011). 

 

První delší dokumentované podávání Soyfemu trvalo 36 měsíců, šlo o dvouleté 

pokračování pilotní studie (viz str 50). Z deseti pediatrických pacientů pokračovalo dále 

osm, kterým se opět podávaly standardní dávky odpovídající 5 mg genisteinu na kilogram 

váhy a den. Zatímco v prvním roce léčby bylo pozorováno zlepšení kognitivních funkcí 

u sedmi pacientů a u jednoho stabilizace stavu, po třetím roce došlo k zlepšení pouze 

u dvou pacientů, u třech došlo ke stabilizaci a u zbylých tří bylo pozorováno zhoršení. 

Vědci došli k závěru, že tato léčba může být u některých pacientů účinná při inhibici nebo 



53 

 

alespoň zpomalení kognitivních dysfunkcí a že zvýšení dávky by mohlo zlepšit účinnost 

léčby (Piotrowska a kol. 2011). 

 

Bohužel první dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná křížová studie 

z Nizozemska zkoumající efekt genisteinu příliš pozitivní výsledky nepřinesla. Prokázala 

sice významné snížení hladiny GAG v plazmě a moči, ale nebyly zjištěny významnější 

účinky na klinické příznaky a symptomy v porovnání s placebem. Do studie bylo 

zařazeno 30 pacientů s různými typy MPS III, z nichž 13 pokračovalo do otevřené 

rozšířené studie, kterou dokončilo 12 pacientů. Pacientům se podával genistein ve formě 

tablet Soyfem forte, který má stejné procentuální složení látek jako výše popsaný 

přípravek. Jedná se o totožný zdroj genisteinu, který byl použit ve SRT studiích od 

Piotrowské a spolupracovníků. Dávka genisteinu byla zvýšena na 10 mg/kg/den a 

rozdělena do tří jednotlivých dávek denně po dobu dvanácti měsíců. Studie dospěla 

k názoru, že v současné době dostupné a široce používané doplňky s obsahem genisteinu 

pravděpodobně nejsou schopny významně měnit průběh onemocnění, i když klinická 

účinnost při dlouhodobější expozici nemůže být zcela vyloučena. Výsledky podporují 

zahájení delších klinických studií s využitím vyšších dávek genisteinu, pravděpodobně 

ve formě vysoce čištěného nebo syntetického genisteinového aglykonu s dlouhodobým 

sledováním. Ani tato studie nepozorovala výraznější nežádoucí účinky, panuje však 

obava, že genistein, jakožto přírodní fytoestrogen, by se mohl při vysokých dávkách vázat 

na estrogenní receptory a zasahovat do přirozeného cyklu estrogenů. Také léková forma 

tablet není úplně optimálním řešením, pokud pomýšlíme na symptomy syndromu 

Sanfilippo a na to, že přípravek podáváme zpravidla pediatrickým pacientům. Při použité 

léčbě musel pacient vážící 30 kg spolknout pět relativně velkých tablet denně (de Ruijter 

a kol. 2012). 

 

Ve stejném časovém období probíhala terapie pomocí genisteinu také v České republice. 

Šlo opět o podávání přípravku Soyfem s iniciální denní dávkou 10 mg/kg, která byla po 

určité době zvýšena na 15 mg/kg s rozdělením denní dávky do čtyř dílčích. Vzorek 

pacientů čítal šest dětí ve věku 2-11 let, z toho pět trpělo MPS IIIA a jeden MPS IIIB. 

Mezi sledované parametry patřila hladina GAG v moči a normalizace morfologie vlasů. 

U všech pacientů došlo ke zlepšení obou sledovaných parametrů, ačkoliv u čtyřech ze 

šesti pacientů se tak stalo až po navýšení dávky. Rodiče pacientů subjektivně popisovali 

pozitivní efekty léčby – zejména sníženou hyperaktivitu, zlepšený spánek, mírné zlepšení 
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komunikačních dovedností nebo lepší odezvu k okolí (Malinová a kol. 2011). 

 

5.3.2 Jiné experimentální terapie 

Další potenciální léčebné metody se nachází v různých fázích testování a jsou předmětem 

mezinárodních výzkumů. Na myším modelu MPS IIIA se např. zkoušela rekombinantní 

lidská heparan sulfamidasa (synonymum pro heparan-N-sulfatasu), jakožto obdoba ERT, 

která při intravenózní aplikaci neprochází do centrální nervové soustavy. Vědci zkoumali, 

zda při podání enzymu intratekálně do mozkomíšního moku dojde k dostatečnému 

přenosu sulfamidasy do mozkové tkáně a efektu spočívajícího v redukci hromadění 

substrátu a zlepšení behaviorálních funkcí. Výsledky studie naznačily, že by se mohlo 

jednat o potenciální krátkodobou nebo střednědobou terapii u MPS IIIA, která snižuje 

lyzosomální ukládání a oddaluje pokles neurologických funkcí (Hemsley a kol. 2007). 

 

V poslední době se objevili hned dvě zajímavé studie na myším modelu, zkoumající 

možnosti genové terapie u MPS IIIA. Genová terapie se považuje za vrchol současné 

molekulární biologie i genového inženýrství a její cíl spočívá v nápravě porušené 

genetické informace, způsobující dané onemocnění. Podmínky pro tento způsob léčby 

zahrnují nutnou znalost přesných informací o defektním i zdravém genu a volbu 

vhodného vektoru s vytipováním cílových buněk. Nedílnou součástí, stejně jako 

u ostatních terapií, je souhlas pacienta či jeho zákonného zástupce (Duncan a kol. 2015, 

Tetřevová 2006). 

 

První studie provedená na myších, zkoumala genovou terapii s účinkem na širokou 

funkční korekci molekulárních poruch. Ve studii byl použit virový vektor AAVrh74, který 

je schopný překonat hematoencefalickou bariéru, s lidským genem kódující enzym 

heparan-N-sulfatasu (SGSH gen). Látka se podávala intravenózní injekcí. Testování tkání 

na enzymatickou aktivitu probíhalo 7 měsíců po aplikaci k určení exprese a funkčnosti 

rekombinantní SGSH. Aktivita byla zjištěna v mozku, plicích i ledvinách a 

v suprafyziologické koncentraci také v játrech, srdci, kosterním svalstvu, střevu a slezině. 

U kontrolní skupiny neléčených myší byla zbytková aktivita SGSH v tkáních velmi nízká, 

a v mozku, srdci a svalech nedetekovatelná. Dále se tkáně myší hodnotily na obsah GAG 

pro kvantifikaci lyzosomálního skladování. Výsledky ukázaly významné snížení hladin 

GAG v prakticky všech testovaných tkáních včetně mozku, jater, sleziny, srdce, plic, 
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střeva a ledvin. Navíc vědci zaznamenali korekci astrogliózy v mozku i míše. Pro 

hodnocení neurologického dopadu a behaviorálních schopností bylo použito Morrisovo 

vodní bludiště, ve kterém se nacházela skrytá úniková plošina. Léčené myši vykazovaly 

oproti neléčeným vyšší rychlost plavání a také schopnost najít rychleji skrytou plošinu. 

Studie prokázala, že efekt léčby pomocí scAAVrh74-hSGSH u myší zahrnuje obnovení 

aktivity SGSH v centrálním nervovém systému i periferních tkáních, včetně snížení 

hromadění GAG, zlepšení behaviorálních funkcí a výrazně delšího přežití. Léčba také 

vedla k nápravě naprosté většiny transkripčních abnormalit v mozku i krvi, které byly 

nalezeny u neléčených myší. Výsledky studie naznačují, že už jediné systémové podání 

této léčby by mohlo vést k téměř úplné korekci molekulární patologie MPS IIIA (Ducan 

a kol. 2015). 

 

Druhá studie provedená na myším modelu se zakládá na stejném principu, ale obsahuje 

jiný virový vektor - AAV9, nesoucí lidský SGSH gen pod kontrolou promotoru U1a. 

Léčba se zaměřuje na včasná i pozdější stádia onemocnění MPS IIIA. K testům byly 

použity myši ve věku 1, 2, 3, 6 a 9 měsíců, kterým byla léčba aplikována intravenózně. 

Terapie vedla k obnovení aktivity SGSH již po deseti dnech a k snížení hladiny 

glykosaminoglykanů v centrálním nervového systému i somatických tkáních. Konkrétně 

léčba u mladých myší do tří měsíců zlepšila schopnost učení a normalizovala délku 

života, u myší ve věku 6 měsíců došlo ke snížení behaviorálních poruch a částečnému 

prodloužení délky života a u nejstarších myší se alespoň snížilo ukládání GAG v CNS, 

ale bez vlivu na délku přežití. Porucha behaviorálních schopností se u myší s MPS IIIA 

projevuje až kolem sedmého měsíce života a úmrtí nastává v 10-17 měsíci, na rozdíl od 

zdravých myší, které se dožívají 15-30 měsíců (Fu a kol. 2016). 

 

Přestože je těžké vyvodit paralelu mezi lidmi a myšmi, studie naznačuje, že léčba by 

mohla dosáhnout až úplné normalizace chování a délky života u pacientů v časných 

stádiích, a částečné korekce v mezistupních. Celkově by léčba mohla vést k zpomalení 

nebo zastavení onemocnění u včasně diagnostikovaných pacientů. V současné době 

probíhá v Ohiu první a druhá fáze klinické studie s touto novou potenciální léčbou. 

scAAV9.U1a.hSGSH se podává pacientům přes venózní katetr v nezředěné formě 

přibližně třicet minut, s profylaktickým podáním prednisonu nebo prednisolonu. 

Dokončení studie se předpokládá v prosinci 2020 (Fu a kol. 2016, Internet 8). 
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6. Diskuze 

 

Léčba mukopolysacharidos zůstává i přes velký pokrok vědy a techniky značným 

problémem. Kromě léčby symptomatické se objevilo několik terapeutických postupů, 

které se omezují pouze na některé pacienty z vybraných typů onemocnění. Jako první 

celkové léčby se začalo využívat transplantace kmenových buněk od vhodných dárců, 

tato metoda se však potýká s poměrně vysokou úmrtností kolem 10 % pacientů. 

Nejzávažnější komplikaci představuje reakce štěpu proti hostiteli a léčba je navíc 

indikována pouze pro pacienty, nepřesahující určitou věkovou hranici. 

 

Mezi další postupy řadíme enzymovou substituční terapii, jakožto léčbu, založenou na 

celoživotním podávání rekombinantního enzymu. Tato léčba je indikována pro tři typy 

MPS, ale zkouší se i u jiných. Komerčně dostupné jsou nyní tři léčivé přípravky – 

Aldurazyme, Elaprase a Naglazyme, podávané intravenózní infuzí jednou týdně a 

indikované pro léčbu MPS I, II a VI. Podstatnou nevýhodou je velká finanční náročnost 

enzymoterapie a také nepropustnost hematoencefalické bariéry pro takto objemné látky, 

která znemožňuje podání léčby pacientům s postižením centrální nervové soustavy. 

Enzymová substituční terapie také nepůsobí na již rozvinuté příznaky jako zákal rohovky, 

kostní abnormality nebo postižení srdečních chlopní. 

 

Velmi problematická je terapie syndromu Sanfilippo (MPS III), jejíž možnosti zahrnují 

pouze experimentálně zkoušenou léčbu s nejasnými výsledky, protože základní léčba 

přinášející dílčí úspěchy u ostatních druhů MPS, zde selhává. Přitom se jedná o jeden 

z nejčastějších typů mukopolysacharidos u nás i v zahraničí. Základní problém 

představuje lokalizace hlavních symptomů nemoci – postižení centrální nervové soustavy 

se spánkovými, kognitivními i behaviorálními problémy. Možnosti experimentální léčby 

zahrnují substrát redukční terapii, působící prostřednictvím malých molekul, jež přímo 

inhibují klíčový enzym zapojený do biosyntézy hromadícího se GAG. Do této skupiny 

řadíme terapii pomocí genisteinu, látky ze skupiny isoflavonoidů a přírodních inhibitorů 

syntézy GAG. Genistein se pacientům podává perorálně ve formě tablet komerčně 

vyráběného přípravku Soyfem, pocházejícího z Polska. Zatímco in vitro testy, modelové 

testy na zvířatech i pilotní studie provedená na pacientech přinesly nadějné výsledky, 

celkový prospěch léčby zůstává otazníkem. První relevantní dvojitě zaslepená, 

randomizovaná a placebem kontrolovaná křížová studie z Nizozemska sice potvrdila 
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snížené vylučování GAG močí i sníženou koncentraci GAG v plazmě, ale nezjistila 

významnější účinky na klinické příznaky a symptomy v porovnání s placebem. Přitom 

zkoušená dávka genisteinu byla dvojnásobná v porovnání s dávkou genisteinu použitou 

v pilotních studiích. Výzkum zpochybňuje statisticky významný efekt Soyfemu při 

ročním podávání v dávce 10 mg/kg/den, ale pozitivní efekt isoflavonoidů zcela nevyvrací. 

Pro konečný závěr ohledně této léčby je potřeba více klinických studií, s dlouhodobějším 

podáním genisteinu ve vyšší dávce a také pravděpodobně jiné formě - optimálním by 

mohl být čištěný nebo syntetický genisteinový aglykon. Tuto léčbu jsem do své práce 

zařadila z toho důvodu, že léčba genisteinem se zkouší i na českých pacientech s MPS, 

na rozdíl od enzymové substituční terapie není tolik nákladná a pro některé pacienty jde 

v současnosti o jedinou dostupnou experimentální léčbu. I přes sporné klinické důkazy 

popisují rodiče pacientů částečné zlepšení symptomů u svých dětí.  

 

Další potenciální léčebné metody MPS III se nachází v různých fázích preklinických i 

klinických výzkumů, jako pravděpodobně nejzajímavější se pro pacienty s MPS IIIA  jeví 

genová terapie, která aktuálně rodičům těžce nemocných dětí přináší novou naději. Testy 

na zvířecích modelech slibují zvýšení aktivity SGSH v centrálním nervovém systému i 

periferních tkáních, snížení hromadění GAG, zlepšení behaviorálních funkcí a 

prodloužení doby života. Na průkazné testy u pacientů si ale budeme muset ještě počkat. 
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7. Souhrn 

 

Mukopolysacharidosa je velmi závažné metabolické a dědičné onemocnění, které se dělí 

do sedmi základních typů podle nefunkčního nebo chybějícího enzymu a klinických 

příznaků. Ty se u jednotlivých typů zásadně liší, mohou zahrnovat zejména postižení 

kostního aparátu, kloubů, kardiovaskulárního systému, hepatosplenomegalii, poruchy 

růstu, kognitivních schopností včetně postižení centrální nervové soustavy s poruchami 

spánku a chování. Onemocnění se netýká pouze nemocného dítěte, ale zásadně ovlivňuje 

i život jeho nejbližších. Velmi stresující je už samotné sdělení diagnózy a informace 

o charakteru nemoci a reálných perspektivách dítěte. Jelikož MPS patří do skupiny 

vzácných onemocnění s nízkým výskytem, problémem bývá včasné a správné stanovení 

diagnózy. Možnosti léčby zůstávají i nadále velmi omezené, bohužel nejsou dostupné pro 

všechny pacienty trpící mukopolysacharidosou a nemoc stále výrazně zkracuje dobu a 

kvalitu života nemocných.   
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