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PROGRAM ‒ ŠTVRTOK 7. FEBRUÁR 2013

15:00-18:30 REGISTRÁCIA, Hotel Crowne Plaza

19:00 Divadelné predstavenie ‒ AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI
 Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie, Bratislava

Po skončení predstavenia raut v divadelnej kaviarni OLYMPIA

PROGRAM ‒ PIATOK 8. FEBRUÁR 2013

7:00-13:00 REGISTRÁCIA, Hotel Crowne Plaza

8:00-8:15 ZAHÁJENIE
MUDr. Ľubica Procházková, CSc.
predseda sekcie Sclerosis multiplex a predseda organizačného výboru

PRÍHOVOR:
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
hlavný odborník pre neurológiu pri MZ SR

doc. MUDr. Ján Benetin, CSc.
predseda Slovenskej neurologickej spoločnosti

8:15-10:00
Predsedníctvo: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

1. Novo rozpoznané imúnne ochorenia CNS a ich liečba 15' str. 9
 Lisý Ľ. (Bratislava)

2. Roztroušená skleróza mozkomíšní, imunopatologie nebo patologie buňky? 20' str. 9
 Krejsek J. (Hradec Králové)

3. Súčasná a budúca imunoterapia sclerosis multiplex 20' str. 9
 Buc M. (Bratislava)

4. Clinical development of Dimethyl Fumarate for MS: a review 20' str. 10
 Hyde R. (Švajčiarsko)

5. Klinické markery neurodegenerace a jejich využití 15-20' str. 10
 Kovářová I. (Praha)

10:00-10:15 PRESTÁVKA

10:15-10:45 SYMPÓZIUM BIOGEN-IDEC 30' 
Predsedníctvo: prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

6. Lze docílit remise onemocnění u RS?  str. 10
 Havrdová E. (Praha)

7. Dlhodobá liečba natalizumabom: aktuálne výsledky z observačného programu TOP  str. 11
 Brozman M. (Nitra)

10:45-10:50 PRESTÁVKA

10:55-12:40
Predsedníctvo: doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, CSc., prof. Michael Linnebank

8. SAME: Swiss Analysis of Multiple sclerosis: Retrospective Comparison of Four Disease-Modifying 
 Therapies for Multiple Sclerosis 20' str. 11
 Linnebank M. (Zürich)

9. Nové aspekty perorálnej liečby sclerosis multiplex 10' str. 11
 Szilasiová J. (Košice)

10. Význam časné léčby roztroušené sklerózy 15' str. 11
 Havrdová E. (Praha)
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11. Význam súčasnej antiinflamačnej a neuroprotektívnej liečby SM 10' str. 11
 Lisý Ľ. (Bratislava)

12. Diet and MS. What is in the goulash soup? 20' str. 12
 Guseo A. (Székesfehérvár)

13. Intratecal synthesis of polyspecific antibodies in MS. Relevance of the MRZ reaction 
 for immunological research and diagnosis 20' str. 12
 Reiber H. (Rostock)

12:40-14:15 OBED

14:15-15:25
Predsedníctvo: MUDr. Viera Hančinová, MUDr. Jozef Michalik

14. Sclerosis multiplex, gravidita a imunomodulačná liečba 10' str. 13
 Szilasiová J. (Košice)

15. Vplyv asistovanej reprodukcie na Sclerosis multiplex 10' str. 13
 Hančinová V. (Bratislava)

16. Genetické faktory zapojené do patogenézy sklerózy multiplex 10' str. 13
 Krížová L., Kollár B., Čarnická Z., Šiarik P., Ježová D., Turčáni P. (Bratislava)

17. Polymorfizmy vybraných génov v prognóze klinického priebehu sclerosis multiplex 10' str. 14
 Čierny D., Michalik J., Kurča E., Lehotský J. (Martin)

18. Malígna roztrúsená skleróza - včera, dnes a zajtra 10' str. 14
 Kantorová E., Michalik J., Zeleňák K., Kurča E. (Martin)

19. Neurogénne poruchy močenia a sklerosis multiplex 10' str. 00
 Vargovčák M. (Košice)

15:25-15:30 PRESTÁVKA

15:30-16:00 SYMPÓZIUM BAYER 30' 
Predsedníctvo: doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

20. 21 rokov klinických skúseností s interferónom beta  str. 15
 Donáth V. (Banská Bystrica)

21. Je ešte miesto pre interferón beta v súčasnej klinickej praxi?  str. 15
 Procházková Ľ. (Bratislava)

16:00-16:15 PRESTÁVKA

16:15-17:20
Predsedníctvo: prof. MUDr. Daniel Bartko, DrSc., doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.

22. Dá se současnou léčbou ovlivnit atrofie mozku u pacientů s roztroušenou sklerózou? 15' str. 15
 Havrdová E. (Praha)

23. Prognostické faktory progresie invalidity pri SM a vplyv 1. líniovej liečby 10' str. 16
 Procházková Ľ. (Bratislava)

24. Switching a eskalačná liečba u pacientov s SM 10' str. 16
 Kanianska D. (Banská Bystrica)

25. Dôvody ukončenia imunomoduačnej liečby pacientov v SM centre Prešov 10' str. 16
 Klímová E. (Prešov)

26. Statins as add-on Therapy for Relapsing-remitting Multiple Sclerosis. 
 Is This Combination Therapy Beneficial? 15' str. 16
 Bartko D. (Ružomberok)

17:20-17.30 PRESTÁVKA
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17:30-18:20
Predsedníctvo: doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc., MUDr. Ema Kantorová, PhD.

27. Neuropsychologický profil vybraných metodík u pacientov so sclerosis multiplex 10' str. 17
 Grossmann J., Michalik J., Kantorová E., Nosáľ V., Kurča E. (Martin)

28. Niektoré aspekty hodnotenia kognitívneho deficitu v SM 10' str. 17
 Donáth V. (Banská Bystrica)

29. Diferenciálna diagnostika akútnej optickej neuritídy pri roztrúsenej skleróze 10' str. 17
 Kantorová E., Žiak P., Sedláková A., Michalik J., Hladká M., Poláček H., Kurča E. (Martin)

30. Cerebellárna dysfunkcia u SM-patogenéza 10' str. 18
 Kravecová A. (Vranov nad Topľou)

20:00 SPOLOČENSKÝ VEČER V PRIESTOROCH HOTELA CROWNE PLAZA

PROGRAM − SOBOTA 9. FEBRUÁR 2013

8:00-12:00 REGISTRÁCIA, Hotel Crowne Plaza

9:00-10:10
Predsedníctvo: doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc., MUDr. Jozef Michalik

31. Možnosti symptomatickej liečby pri SM 10' str. 18
 Donáth V. (Banská Bystrica)

32. Ako postupovať v manažmente liečby imunomodulátormi 2. línie. Kazuistika 10' str. 18
 Klímová E. (Prešov)

33. Sclerosis multiplex a fajčenie 10' str. 18
 Michalik J., Kantorová E., Nosáľ V., Grossmann J., Kurča E., Čierny D.,
 Lehotský J., Dobrota D., Krkoška A., Zimová Z. (Martin)

34. Poruchy spánku u pacientov so sklerózou multiplex 10' str. 19
 Čarnická Z., Klobučníková K., Šiarik P., Krížová L., Kollár B. (Bratislava)

35. Nové trendy v liečbe sklerózy multiplex 10' str. 19
 Lisý Ľ.

10:10-10:30 PRESTÁVKA

10:30-12:00
Predsedníctvo: MUDr. Iveta Lisá, PhD., MUDr. Ľubica Procházková, CSc.

36. Arteriálna hypertenzia a imunomodulačná liečba u pacientov so sclerosis multiplex 10' str. 19
 Petrleničová D., Macková E., Pakosová E. (Bratislava)

37. Sclerosis multiplex a oxidačný stres. Patogenéza a možnosti terapie 10' str. 19
 Karlík M. (Bratislava)

38. Kombinovaná demyelinizácia periférneho a centrálneho nervového systému (PNS a CNS) 10' str. 20
 Lisá I., Pristašová E., Timárová G. (Bratislava)

39. Možnosti ovplyvnenia mobility, fampridín, nabiximols 10' str. 20
 Procházková Ľ. (Bratislava)

12:00 ZÁVER KONGRESU
prof. MUDr. Daniel Bartko, DrSc., MUDr. Ľubica Procházková, CSc.
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1. NOVO ROZPOZNANÉ IMÚNNE OCHORENIA CNS A ICH 
LIEČBA

Lisý Ľ.
Neurologická klinika LF SZU Bratislava

Za posledných päť rokov boli rozpoznané viaceré nové imúnne 
ochorenia centrálneho nervového systému. Prispeli k tomu hlavne 
profesorka Angela Vincent a profesor Josep Dalmau. Ochorenia sa 
prejavujú širokým spektrom neurologických a psychiatrických prí-
znakov. Spôsobené sú pôsobením viacerých typov protilátok na 
rôzne neuronálne štruktúry, prevažne však na receptory ionových 
kanálov (AChR, NMDAR, AMPAR, Ca, K – kanály, GLyR, D1, 
D2, GABAB, mGluR1, mGluR5, AQAP4, CASPR2, LGI1, lyso-
-GM1, ENO1). Niektoré z nich môžu byť súčasťou paraneoplastic-
kých syndrómov. Včasné rozpoznanie tejto skupiny ochorení je veľ-
mi dôležité pre ďalší osud pacienta. Ide o liečiteľné až vyliečiteľné 
ochorenia. V minulosti mnohí pacienti ostali nediagnostifikovaní 
a zomierali pod rôznymi diagnózami psychiatrii, neurológii a soci-
álnych ústavoch. Ochorenia môžu sa začať pomaly prebiehať aj s ko-
lísaním intenzity klinických prejavov. Liečba je často viacmesačná 
aj jej úspech závisí od včasnosti jej začatia. V ostatnom čase sa po-
darilo tiež spresniť patogenetické mechanizmy dávnejšie známych 
imúnnych ochorení mozgu ako je Hashimotova encefalopatia ako aj 
u skupiny imúnnych ochorení mozgu po prekonaní streptokokovej 
infekcie. Susacov syndróm je menej známy so svojími klinickými prí-
znakmi môže robiť problémy v diferenciálnej diagnostike oproti scle-
rosis multiplex. Príčinou tohto ochorenia je autoimúnna endotelio-
patia. Minulého roku (júl 2012) Srivastava a spol. publikovali prácu 
v ktorej zverejnili výsledky svojej štúdie kde preukázali u pacientov 
s diagnózou sclerosis multiplex prítomnosť protilátok proti kaliové-
mu kanálu Kir4,1 až v 47 percentách. Z ich zistenia sa dalo predpo-
kladať, že u časti pacientov so sclerosis multiplex by mohlo ísť o tú-
to autoimúnnu kanalopatiu.V súčasnosti sa však nepredpokladá, že 
by tieto protilátky hrali primárnu úlohu v patológii tohto ochorenia, 
môžu však prispievať k pokračujúcim degeneratívnym zmenám, kto-
ré sú jedným z hlavných prejavov ochorenia.

2. ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA MOZKOMÍŠNÍ, 
IMUNOPATOLOGIE NEBO PATOLOGIE BUŇKY?

Krejsek J.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a FN Hradec Králové
Ústav klinické imunologie a alergologie

Roztroušená skleróza mozkomíšní je definovaná jako autoimunit-
ní imunopatologické a neurodegenerativní onemocnění. Významnou 
úlohu v její patogenezi sehrávají vedle specifické T a B lymfocytární 
imunity, také složky vrozené imunity, které prostřednictvím recepto-
rů PRR identifikují nebezpečné vzory patogenních mikroorganismů 
PAMP, endogenní signály poškození DAMP a indukují zánětovou re-
akci. V současnosti je definováno několik desítek receptorů PRR, kte-
ré jsou vyjádřeny na povrchu buněk, v endosomálním kompartmentu 
a cytosolu buňky. Solubilní receptory PRR se nacházejí v plazmě a ji-
ných tělních tekutinách. Receptory PRR se na základě struktury roz-
dělují do rodin. Nejlépe poznanou je rodina receptorů TLR. Recep-
tory TLR identifikují rozmanité PAMP a DAMP. Jejich identifikace 
vede k aktivaci nitrobuněčných signálních drah, sestavení signaliso-
mu a aktivaci transkripčního faktoru NFκB. Ten po translokaci do já-
dra buňky stimuluje transkripci genů, kódujících obecně prozánětově 
působící molekuly. Indukce zánětu je dále charakterizována sestave-
ním inflamasomu, následnou aktivací kaspázy-1 a produkcí pluripo-
tentních prozánětových cytokinů IL-1β a IL-18. Inflamasom NLRP3 
je stimulován endogenními signály DAMP, např. reaktivními produk-
ty kyslíku. Je stimulován konformačně abnormálními bílkovinami, 
chemicky nebo oxidačně modifikovanými molekulami, produkty po-
kročilé glykace a také částicemi, např. krystaly urátů, cholesterolu, 
Al(OH)3. Zdrojem oxidačního stresu jsou aberované mitochondrie, 

které jako zdroj prozánětových DAMP, musí být odstraňovány ces-
tou buněčné autofagie. Přítomnost oxidačního stresu aktivuje tran-
skripční faktor Nrf2, který stimuluje přepis genů kódujících moleku-
ly s protizánětovými, homeostatickými a neuroprotektivními účinky. 
Transkripční faktor Nrf2 je stimulován přírodními látkami charak-
teru fytofarmak. Signální dráhy Nrf stimuluje také dimetylfumarát 
(BG-12), jehož pozitivní léčebný účinek u nemocných s RS byl ově-
řen v rozsáhlých klinických pokusech.

Je zřejmé, že nyní přes detailní znalost imunopatogeneze dochá-
zíme k poznání patologie samotné buňky, jako fundamentu patoge-
neze roztroušené sklerózy mozkomíšní.

3. SÚČASNÁ A BUDÚCA IMUNOTERAPIA SCLEROSIS 
MULTIPLEX

Buc M.
Imunologický ústav Lekárskej fakulty UK, Bratislava

Sclerosis multiplex je autoimunitná choroba, ktorú podmieňuje 
prozápalová aktivita početných buniek imunitného systému, proti-
látok, cytokínov a ostatných zložiek imunitného systému. Spozna-
nie imunopatogenézy SM sa odrazilo na rozmachu vývoja rôznych 
imunoterapeutických látok. V súčasnosti sa už v rutinnej praxi pou-
žívajú prvolíniové (IFN-β, glatiramér acetát) a duholíniové biologiká 
(natalizumab, rituximab, FTY720). Napriek ich nespornej účinnos-
ti, ani jednému z nich sa doteraz nedarí vyliečiť pacienta, vždy ide 
iba o zlepšenie klinického stavu pacientov. Táto skutočnosť je hna-
cím motorom vývoja nových preparátov, o.i. aj daclizumabu a alem-
tuzumabu, ktorých pozitívne účinky v liečbe SM sa v predklinických 
štúdiách jednoznačne potvrdili a zrejme v krátkej budúcnosti sa do-
stanú aj do bežnej klinickej praxe.

Daclizumab sú monoklonové protilátky proti alfa-reťazcu recep-
tora pre IL-2 (CD25). Mechanizmus ich účinku je zaujímavý ‒ indu-
kujú vznik NK-buniek, ktoré prechádzajú do intratekálneho priesto-
ru a tu zabíjajú autoreaktívne T-lymfocyty. NK-bunky patria dvom 
základným subpopuláciám. Prvá je imunoregulačná. Charakterizu-
jú ju najmä znaky CD56+++ a CD16±. Produkciou svojich cytokínov 
ovplyvňujú aktivitu iných buniek imunitného systému. Nachádza-
jú sa najmä v sekundárnych lymfoidných orgánoch, predovšetkým 
v lymfatických uzlinách. Druhá subpopulácia NK-buniek je cytoto-
xická; v porovnaní s imunoregulačnými NK-bunkami majú menej 
CD56, ale zato omnoho viac CD16-molekúl. Daclizumab podporuje 
proliferáciu CD56+++ NK-buniek, ich množstvo v periférnej krvi stú-
pa skoro až o 500 %. Podstatné ale je, že zvyšuje ich cytotoxickú akti-
vitu to najmä so zvyšovaním hladín granzýmu K, ktorý sa nachádza 
iba v týchto bunkách, v iných nie a zrejme ním CD56+++ NK-bunky 
likvidujú efektorové bunky. Kde a ako sa CD56+++ NK-bunky aktivu-
jú a expandujú? Ukazuje sa, že je to na periférii, pretože zo všetkých 
buniek imunitného systému majú najvyššiu expresiu intermediálne-
ho receptora pre IL-2. Práve pre jeho vysokú spotrebu, IL-2 nie je 
disponibilný ani pre udržanie aktivity efektorových buniek a nedo-
chádza ani k vzniku nových. Niektoré CD56+++ NK-bunky sa dostá-
vajú aj intratekálne a likvidujú tu prítomné autoreaktívne T-lymfo-
cyty. Svedčí o tom aj zvýšenie množstva CD56+++ NK-buniek v CSF 
6,5 mesiaca po začatí liečby; naopak hladiny IL-12p40 a CXCL13, 
ktoré produkujú aktivované makrofágy, mikroglia a dendritové bun-
ky zase klesli o 50 až 60 %. Ani aplikácia daclizumabu nezostáva bez 
vedľajších príznakov, ale nie sú natoľko vážne ako to pozorujeme pri 
terapii natalizumabom a FTY720 (aspoň sa zatiaľ nepozorovali). 
Daclizumabom liečení pacienti trpeli najmä na kožné vyrážky, lym-
fadenopatiu, zvýšenie hepatálnych enzýmov a infekcie.

Alemtuzumab (Campath-1H) sú monoklonové protilátky proti 
CD52. Táto molekula sa nachádza v membránach tymocytov, lym-
focytov, monocytov, dendritových buniek, a granulocytov, ale nie na 
prekurzoroch hematopoetických buniek. CD52 prispieva k aktivá-
cii buniek, aspoň v T-lymfocytoch – prekríženie CD52-molekúl pro-
tilátkami aktivuje T-lymfocyty rovnako ako keď ich antigénový re-
ceptor rozpozná antigén. Alemtuzumab aktiváciou zabíjačských 
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(K) buniek vedie k rýchlej lýze vyššie uvedených CD52+ buniek, čo 
spôsobí skoro ich úplné vymiznutie z cirkulácie, k menšiemu pokle-
su dôjde v iných lymfoidných orgánoch. Hoci má biologický polčas 
len 6 dní, v danom roku liečby sa podáva iba päť dní po sebe a ne-
ovplyvňuje prekurzorové bunky, aj pomocné (CD4+) aj cytotoxické 
(CD8+) lymfocyty sa vracajú k východiskovým hodnotám až za 61, 
resp. 30 mesiacov (nemá ich totiž čo nahradzovať, lebo tymocyty sú 
ničené tiež). Touto hlbokou depléciou si vysvetľujeme pozitívne účin-
ky alemtuzumab v liečbe SM. V porovnaní s T-lymfocytmi, B-lymfo-
cyty sa dostávajú na pôvodnú úroveň už za tri mesiace a potom ich 
počty dokonca aj stúpajú (na 124 % úroveň). Medzi nimi môžu byť aj 
imunoregulačné B-lymfocyty, ktoré spolu s regulačnými T-lymfocyt-
mi, ktoré sa tiež rýchlejšie sa vracajú k norme, by svojou tlmivou ak-
tivitou tiež mohli prispievať k útlmu autoimunitných procesov. Pre-
kvapujúco dobré výsledky, v porovnaní s inou doteraz používanou 
liečbou, najmä IFN-β, ktoré sa s aplikáciou alemtuzumabu dosiahli, 
nútili hľadať aj iné pozitívne mechanizmy jeho účinku. Vskutku sa 
dokázalo, že alemtuzumab má nielen imunosupresívne, ale aj neuro-
protektívne účinky, pravdepodobne tým, že v lymfocytoch indukuje 
tvorbu neutrofných faktorov: lymfocyty od takto liečených pacien-
tov po ich stimulácii in vitro s MBP produkovali zvýšené množstvo 
BDNF (brain-derived neurotrophic factor) a CNTF (ciliary neurotro-
phic factor). Ani aplikácia alemtuzumabu nezostáva bez vedľajších 
príznakov. Alemtuzumabom liečení pacienti z vážnejších príznakov 
trpeli najmä na autoimunitnú tyreoiditídu (hlavne m. Graves) či au-
toimunitnú trombocytopéniu. Indukcia uvedených autoimunitných 
komplikácií pravdepodobne ide na účet dysbalancie v populáciách 
lymfocytov a dysregulácie imunitných procesov vôbec.

Záverom možno iba konštatovať, že intenzívny výskum v oblas-
ti pochopenia procesov, ktoré sa pri sclerosis multiplex odohrávajú, 
prináša svoje ovocie aj v liečbe našich pacientov, v zlepšovaní kva-
lity ich života.

4. CLINICAL DEVELOPMENT OF DIMETHYL FUMARATE 
FOR MS: A REVIEW

Hyde R.
Švajčiarsko

Abstrakt nedodaný

5. KLINICKÉ MARKERY NEURODEGENERACE A JEJICH 
VYUŽITÍ

Kovářová I.
Centrum pro demyelinizační onemocnění
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Roztroušená skleróza (RS) postihuje asi 2 milióny osob na celém 
světě, 17 tisíc v České republice. Za 15 let trvání nemoci dosáhne 50 % 
pacientů EDSS (Expanded Disability Status Scale) stupně 6. Kogni-
tivní dysfunkce postihuje po 10 letech onemocnění 43-65 % pacientů.

Relaps ‒ remitentní RS je klasicky spojována s epizodami akutní-
ho neurologického zhoršení ‒ relapsy. Je jen slabá korelace mezi po-
čtem relapsů a trvalou neurologickou invaliditou. S progresí EDSS 
i s kognitivním postižením lépe koreluje tzv difúzní postižení moz-
ku, způsobené neurodegenerací. Ta se projevuje úbytkem objemu 
mozkové tkáně – mozkovou atrofií. Předpokládají se 2 nezávislé ces-
ty vzniku poškození nervové tkáně. V krvi aktivované T lymfocyty 
přestupují hematoencefalickou bariéru a za ní spouští kaskádu zánět-
livých změn. Dochází k ložiskovému poškození tkáně, které je dete-
kovatelné běžnými rezonančními postupy.Druhá cesta je mediována 
tzv. CNS – resident ‒ cell (buňky mozkového parenchymu ‒ astrocy-
ty, oligodendrocyty, mikroglie) a způsobuje difůzní změny v normál-
ně vypadající šedé i bílé hmotě vedoucí ke zmenšením objemu mozku 
– atrofii. Stupeň atrofie na magnetické rezonanci (MR) nejlépe kore-
luje se stupněm invalidity i s přítomností kognitivního deficitu.

K hodnocení stavu pacienta využíváme kromě hodnocení počtu 
relapsů a hodnoty EDSS i tzv surrogate markers(zástupné ukazate-
le), mezi které řadíme MR (magnetická rezonance), OCT (optická 
koherentní tomografie) a psychologické testování.

MR je základní vyšetřovací metoda při diagnostice a sledování 
aktivity onemocnění a efektu léčby. K základním údajům patří po-
čet lézí a stupeň atrofie.

Vyšetření kognitivních funkcí by mělo být součástí hodnocení 
stavu pacienta. Používaná baterie testů MACFIMS (Minimal As-
sessment of Cognitive Function in Multiple Sclerosis) je časově 
i personálně náročná (nutná přítomnost neuropsychologa v týmu). 
BICAMS (Brief International Cognitive Assessment for Multiple 
Sclerosis) je vybrána sada 3 subtestů z MACFIMS, které dobře kore-
lují s mírou kognitivního deficitu u RS a může je po zaškolení vyšet-
řovat zdravotnický personál.

OCT je neinvazivní, zobrazovací diagnostická metoda, kte-
rá umožňuje provést a znázornit řezy sítnicí s vysokou rozlišovací 
schopností a zjistit míru atrofie vláken n. opticus.

Většina klinických studií hodnotí vliv léku jak na snížení počtu 
relapsů, tak na zpomalení mozkové atrofie.Z těchto pozorování je 
zřejmé, že atrofie se vyskytuje ve všech fázích onemocnění, včetně 
CIS (klinicky izolovaný syndrom). V blízké budoucnosti se předpo-
kládá uvedení nového perorálního léku – laquinimodu, který proká-
zal výrazně pozitivní vliv na atrofii mozku. I současně používané 
preparáty. glatiramer acetát, interferony beta, fingolimod i natalizu-
mab pozitivně ovlivňují zpomalení mozkové atrofie. Ideálem v léčbě 
pacienta je výběr preparátu, který bude mít vliv jak na snížení počtu 
relapsů tak na zastavení rozvoje mozkové atrofie.

6. LZE DOCÍLIT REMISE ONEMOCNĚNÍ U RS?

Havrdová E.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Roztroušená skleróza je chronické progredující onemocnění 
CNS s rysy autoimunitní patogeneze. U léčebně neovlivňované cho-
roby dochází k nutnosti užívání opory na vzdálenost 100 m chůze 
u 57 % pacientů během 11-15 let. U 30 % nově diagnostikovaných pa-
cientů se objevují známky kognitivního deficitu, které dále progre-
dují a korelují se ztrátou zaměstnání. To představuje při faktu, že vět-
šina pacientů je diagnostikována mezi 20. a 40. rokem života, nejen 
závažné důsledky pro kvalitu života nemocných, ale i stejně závažné 
sociokonomické ztráty vznikající jak invaliditou samou, tak ztrátou 
tvorby hrubého domácího produktu. U léků první volby (interferon 
beta, glatiramer acetát) trvala mnoho let diskuze, zda jsou skuteč-
ně schopny ovlivnit přirozený průběh choroby, zda nejde jen o sní-
žení počtu akutních atak. Dlouhodobá data registrů jako je MSBase 
(Melbourne) ukazují, že skutečně dochází ke změně průběhu choro-
by u těch pacientů, kteří byli léčeni těmito léky. Není to však změ-
na závratná a netýká se bohužel všech pacientů. Předpokládá se, že 
skutečně dobrých respondentů na léčbu první volby je nejvýše 30 % 
a že nejde u většina z nich o jev trvalý. Jen pod 15 % pacientů může 
doáhnout dlouhodobé stabilizace stavu. O to více vyvstává potřeba 
včasné eskalace léčby. Zásadním přínosem je zde natalizumab, s je-
hož pomocí bylo možno tak jako o několik let dříve v revmatologii 
dosáhnout konceptu dlouhodobé remise (37 % pacientů) a dokon-
ce zlepšení klinického stavu (20 % pacientů) i u RS. Data z registru 
TOP však dávají tušit, že stabilizace charakterizované nepřítomnos-
tí atak, progrese invalidity a nových či gadolinium enhancujích lézí 
na MRI lze snáze dosáhnout jen při včasné eskalaci léčby. Změny lé-
ků první volby mezi sebou bohužel nepřinášejí kýžený efekt. Je tedy 
nutné pečlivé sledování efektu léků první volby a při zahájení léčby 
natalizumabem dostatečná farmakovigilance, aby byl pacient ochrá-
něn před možnými vedlejšími účinky.
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7. DLHODOBÁ LIEČBA NATALIZUMABOM: AKTUÁLNE 
VÝSLEDKY Z OBSERVAČNÉHO PROGRAMU TOP

Brozman M.
Neurologická klinika, FN a FSVaZ Nitra

Úvod: Štúdia AFFIRM (2006) preukázala účinnosť a bezpečnosť 
natalizumabu počas 2 rokov sledovania. Dôležitým poznatkom bolo 
potvrdenie účinnosti natalizumabu u vysoko aktívnych foriem ochore-
nia SM, charakterizovaných minimálne dvomi atakmi v predchádza-
júcom roku a prítomnosťou minimálne jednej Gd+ lézie na vstupnom 
MR. TOP (Tysabri Observational Program) je otvorená, multicentric-
ká observačná štúdia, prebiehajúca v Európe, Austrálii a Kanade, plá-
novaná na 10 rokov sledovania viac ako 4500 pacientov.

Materiál a metódy: Do štúdie sú zaraďovaní pacienti, ktorí pred-
tým neboli liečení natalizumabom a ktorí splnili regionálne predpisy 
pre preskripciu lieku. Dlhodobá účinnosť sa sleduje prostredníctvom 
ARR a EDSS zmien jedenkrát ročne, počas 4 rokov štúdie. Vo vzťa-
hu k účinnosti sú pacienti stratifikovaní do 5 podskupín na základe 
predchádzajúcej liečby: 1. bez liečby, 2. interferón (IFN), 3. glati-
ramer acetát (GA), 4. IFN+GA, 5. imunosupresíva. Dlhodobá bez-
pečnosť sa sleduje prostredníctvom SAE. Vo vzťahu k bezpečnosti 
sú pacienti rozdelení do 3 podskupín: 1. bez predchádzajúcej liečby, 
2. s DMT, 3. s imunosupresívami pred štúdiou.

Výsledky: Spracované sú výsledky sledovania 3976 pacientov 
z 15 krajín k 1. 12. 2011. Vo všetkých podskupinách došlo k význam-
nej redukcii ARR; táto redukcia pretrvávala počas 4 rokov sledo-
vania. Najvýznamnejšie zníženie ARR sa dosiahlo u pacientov 
bez predchádzajúcej liečby. Stupeň zneschopnenia, meraný podľa 
EDSS, sa nezvyšoval počas 4-ročného sledovania. Podiel pacientov 
s pretrvávajúcim zlepšením EDSS bol vyšší než podiel pacientov 
s progresiou EDSS. Bezpečnostné údaje zodpovedali známemu bez-
pečnostnému profilu natalizumabu. Indidencia PML bola celkove 
nízka (0,2 %) a potvrdila súvislosť so sérologickou pozitivitou na JC 
vírus a predchádzajúcou imunosupresívnou liečbou.

Záver: Očakáva sa, že dlhodobé TOP sledovanie prinesie hod-
notné poznatky o účinnosti a bezpečnosti natalizumabu pre ďaľšiu 
klinickú prax.

8. SAME: SWISS ANALYSIS OF MULTIPLE SCLEROSIS: 
RETROSPECTIVE COMPARISON OF FOUR DISEASE-
MODIFYING THERAPIES FOR MULTIPLE SCLEROSIS

Linnebank M.
Zürich, Švajčiarsko

Abstrakt nedodaný

9. NOVÉ ASPEKTY PERORÁLNEJ LIEČBY SCLEROSIS 
MULTIPLEX

Szilasiová J.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice

Sclerosis multiplex (SM) je chronické zápalové disimunitné 
ochorenie CNS, spojené s poškodením myelínu a axónov. Na zákla-
de týchto poznatkov je cieľom liečby SM ovplyvnenie imunitných 
procesov cestou imunomulácie a selektívnej imunosupresie. V súčas-
nosti dostupná liečba modifikujúca priebeh ochorenia (DMT) pred-
stavuje skupinu troch základných liekov užívaných v 1. línii a dva 
preparáty v 2. línii. V prvej línii sa využíva Interferón beta-1a, In-
terferón beta-1b a Glatirameracetát. Tieto imunomodulanciá majú 
preukázateľnú schopnosť redukcie počtu atakov ochorenia približ-
ne o 40 % a čiastočne spomaľujú progresiu ochorenia. V praxi sú do-
stupné viac ako 15 rokov a majú dobrý bezpečnostný profil. Nevý-
hodou je pomerne vysoký počet nonrespondérov (40 %) a nutnosť 
pravidelného frekventného injekčného podávania. Z dlhodobého 
hľadiska je injekčná liečba spojená s poklesom adherencie pacien-

ta. Pri nedostatočnej účinnosti týchto preparátov je nutná včasná 
eskalácia na preparát 2. línie. V roku 2007 bol arzenál liekov DMT 
rozšírený o monoklonovú protilátku Natalizumab, v Slovenskej re-
publike zaradený do 2.línie pre pacientov s vysokou aktivitou ocho-
renia. Limitujúcim faktorom liečby Natalizumabom je riziko vzni-
ku progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie infekciou vírusom 
JC. Ako ďalšia možnosť liečby agresívnych, rýchlo progredujúcich 
foriem SM je cytostatikum Mitoxantrone, ktorého širšie používanie 
v praxi ale limituje vysoké riziko rozvoja akútnej leukémie a kardi-
otoxicita. V poslednom desaťročí významne pokročil vývoj nových 
preparátov pre liečbu SM, s požiadavkou vyššej účinnosti a perorál-
nej aplikácie. Pre potrebu dlhodobého užívania je vyžadovaná akcep-
tovateľná bezpečnosť a dobrá tolerabilita lieku. Jedným z prvých pe-
rorálnych liekov spĺňajúcich tieto kritériá bol v SR v praxi uvedený 
v roku 2012 Fingolimod (FTY720, modulátor receptora S1P), v in-
dikácii relaps-remitujúcej formy SM. Ďaľšie sľubné lieky očakávané 
v najbližších rokoch sú Dimetylfumarát (BG-12) a Teriflunomide. 
V práci sa uvádza prehľad mechanizmu účinku, výsledky klinických 
štúdií a bezpečnostný profil týchto perorálnych preparátov.

10. VÝZNAM ČASNÉ LÉČBY ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY

Havrdová E.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění CNS 
s mutifaktoriální etiologií a s patogenezí, v níž se uplatňují autoimu-
nitní mechanismy. Nová diagnostická kritéria umožňují u řady paci-
entů stanovení diagnózy jisté RS již v době tzv. klinicky izolované-
ho syndromu, tedy v době prvních klinických příznaků suspektních 
z RS. I léčbu léky modifikujícími onemocnění lze již dnes zahájit 
v téže době. To však neznamená, že se nám daří kauzálně postihnout 
chorobný proces v jeho začátku. Naopak u řady pacientů se setkává-
me s dosti pokročilým obrazem na MRI, který svědčí pro již dlou-
hotrvající onemocnění. Přítomnost oligoklonálních pásů v likvoru 
je v situaci i ne tak rozsáhlého nálezu na MRI významným predikto-
rem jistoty RS. U těchto pacentů by se nemělo váhat se zahájení léč-
by léky modifikujícími onemocnění. Nejenže všechny tyto léky pro-
kázaly významnou schopnost zdvojnásobit časové období ke vzniku 
druhé ataky a zpomalit invaliditu, ale co je z hlediska našich pacien-
tů nejvýznamnější, data sbíraná v mezinárodní nekomerční databázi 
MSBase, která v současnosti obhospodařuje údaje od 20 000 pacien-
tů s RS ze všech kontinentů, prokazují, že nejvýznamnějším pre-
diktorem invalidity u RS je právě nezahájení léčby včas. Spekulace 
o tom, že by mohlo jít o benigní RS a že by tedy nemalé prostředky 
byly vydány zbytečně, je snadno vyvratitelná dvěma argumenty:
1) diagnóza benigní RS nepochybně existuje, nemáme však jedi-

ný prediktivní marker pro tento průběh onemocnění a jde tedy 
o diagnózu retrospektivní (možnost poškození pacienta je pro-
to velká);

2) náklady spojené s pozdější invaliditou daleko převyšují (trojná-
sobně i v našich zemích) náklady na léčbu pacienta v začáteč-
ních stádiích.

11. VÝZNAM SÚČASNEJ ANTIINFLAMAČNEJ 
A NEUROPROTEKTÍVNEJ LIEČBY SM

Lisý Ľ.
Neurologická klinika LF SZU Bratislava

Sclerosis multiplex je imúnne podmienené zápalovo-degenera-
tívne ochorenie CNS. V počiatočnom období tohto ochorenia pre-
važuje zápal spolu s oxydatívnym stresom. Prejavy neurodenene-
rácie doprevádzajú obidva mechanizmy poškodzovania nervových 
buniek a myelinu. S postupujúcim ochorením sa zvýrazňujú preja-
vy neurodegenerácie dovršujúce dielo skazy na nervovom systéme. 
Do súčasnosti v terapii ochorenia sa uplatňovali prevažne lieky s an-
tiinflamačným účinkom čo neumožňuje komplexne riešiť súčasne 
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patomechanizmy ochorenia. V súčane používanej prvolíniovej imu-
nomodulačnej liečbe má glatiramer acetat (GA) experimentálne pre-
ukázaný imunomodulačný ako aj neuroprotektívny účinok. Zvyšuje 
stupeň imunotolerancie, podporuje tvorbu neurotrofických faktorov 
(BDNF, NT4, IGF-1 a IGF-2), znižuje prejavy lézie CNS, podporu-
je remyelinizáciu a neurogenézu. K perorálne aplikovaným liekom 
u ktorého sa predpokladá registrácia pre klinické použitie patrí tiež 
Laquinimod. V doteraz vykonaných klinických štúdiách sa preuká-
zala jeho terapeutická účinnosť u sclerosis multiplex. Zistil sa signifi-
kantný účinok nielen na redukciu počtu relapsov ochorenia a tiež na 
progresiu zneschopnenia a atrofiu mozgu. Má veľmi dobrý bezpeč-
nostný profil. Neuroprotektívny účinok v súčasnosti používanej tera-
pie SM možno podporiť pridaním niektorých ďaľších lieku s prevaž-
ne neuroprotektívnym účinkom. Okrem neuroprotektívnej liečby je 
potrebné použiť aj lieky podporujúce reparačné mechanizmy v CNS, 
hlavne remyelinizáciu cestou blokovania na remyelinizáciu inhibič-
ne pôsobiacich molekúl.

12. DIET AND MS. WHAT IS IN THE GOULASH SOUP?

Guseo A.
Székesfehérvar, Hungary

In MS textbooks there are scarce data about the effect of diet in MS. 
Three diets were mentioned without any certified results in Hallpikes 
textbook on MS. Norwegian people living at the seaside had less MS 
than those living in highland far from the sea, that is, fish vs. cow 
milk. Dr Urquhart living 8 month with tribes of Inuits in the jungle 
in 1920 found no autoimmune diseases among them. Today among 
natives in Kenya the occurrence of MS is increasing. In countries 
of the Northern hemisphere MS is dramatically increasing in the last 
30 years, as in our countries too. In China MS was a rare disease, but 
its number is increasing. When a Chinese moves to Europe, and starts 
consuming European style food, their probability to get MS will 
increase to the same level as for Europeans.

Anecdotal data drew our attention to the importance of small 
intestine microbiome. William Kostopoulous suffering 20 years 
from MS, sitting 10 years paralyzed in wheelchair, few months after 
fecal transplantation because of severe constipation, was driving 
around Australia on his chopper. Scientist at Max Planck Institute 
in Munich strengthened the importance of intestinal bacteria which 
can induce autoimmune inflammation in the CNS. Changing 
the bacteria in the microbiome, the course of MS will change also 
in experimental circumstances. Various diet used in MS changed 
also the course of the disease. 

There are proteins in the milk which share similar molecules 
as myelin, giving the possibility to induce an autoimmune reaction 
against myelin, based on molecular mimicry. Other substances, like 
lectins make the intestinal wall permeable, enabling the induction 
or worsening an autoimmune diseases. In other cases there 
are allergic reactions against various food particles. This will 
increase the cytokine level around the small intestine and later 
in the blood, in the goulash soup, making the patient more fatigued, 
and the autoimmune reaction more active. Many person with MS may 
have masked gluten or other food sensitivity causing daily diarrhea, 
and lot of complaints because of continuous immune stimulation. On 
gluten (antigen) free diet their everyday problem will dissolve.

From psycho-neuro-immunological studies we know that 
stress, even mental stress influences the immune answer and also 
the microbiome. Changes in the microbiome can influence the local 
immune response positively or negatively. These substances will get 
into the goulash soup and so it influences directly the nerve cells 
as well as the demyelinated axons. Cytokines and neurotransmitters 
can influence the axonal flow in naked axons inducing improvement 
or worsening in function, or they can exacerbate formerly existing 
but in the meantime disappearing symptoms.

Summarizing: We can influence involuntarily the local immune 
system around the small intestine with food intake. This is the largest 

immune organ of the body. Cytokines from here can play a role 
in the initiation of an autoimmune process or can worsen the course 
of an existing one. Therefore it is affordable to establish whether you 
have food allergies, and if so, to take foods that prevent immune 
activation in your body. The former neglecting data, that diet has no 
influence on MS, has to be re-evaluated.

13. INTRATHECAL SYNTHESIS OF POLYSPECIFIC 
 ANTIBODIES IN MS. RELEVANCE OF THE MRZ REACTION 
FOR IMMUNOLOGICAL RESEARCH AND DIAGNOSIS

Reiber H.
Göttinger, Nemecko

Diagnostic relevance
The predominant IgG class reaction in MS is detectable most 

sensitive as oligoclonal IgG in CSF of 98 % of the MS patients 
and thus became part of a qualified laboratory supported diagnosis 
of MS. But the oligoclonal IgG in CSF is unspecific for MS, as any 
inflammatory process of the CNS with intrathecal IgG synthesis 
has oligoclonal bands. In contrast to oligoclonal IgG, the combined 
detection of intrathecal measles-, rubella- and VZV- antibodies in CSF 
allows a very specific interpretation: Chronic inflammatory process 
like MS or autoimmune disease with involvement of the CNS.

The diagnostic relevance of this so called MRZ reaction comes 
from its high frequency (up to 94 %)(1), its early presence in MS(2) 
and the possibility to detect a chronic inflammatory process already 
at time of a first clinical symptom or in monosymptomatic cases. 
This allows to discriminate an ADEM from MS(2).

Practically the combinations MR, MZ, RZ and MRZ antibodies 
allow the above conclusions, in contrast to a combination like ZH as 
VZV and HSV are often combined in acute infections of the brain. 
As characteristic for a chronic process the MRZ reaction refers to 
the IgG class antibodies. IgM class antibodies did not get diagnostic 
relevance for this purpose.

Pathophysiological relevance
The MRZ reaction is part of a general polyspecific immune 

response with a large variety of antibodies synthesized intrathecally. 
Antibody synthesis in brain against absent antigens, in multiple 
sclerosis (MS) raised questions about cause and relevance 
of particular B-cell species persistent in brain. Since 40 years, ongoing 
discussions about microorganisms as cause of MS are nourished 
by the frequent misinterpretation of these intrathecal antibodies 
in CSF. In fact the polyspecific immune response is accompaning 
each immune response also in the systemic immune reactions. As 
a main characteristic these polyspecific responses are of a lower 
amount compared to the 20-60 fold stronger immune response against 
a persisting causative antigen(3).

The MRZ antibodies with their extraordinary high frequency 
are a particular challenge for interpretation. The detection of their 
presence in the aqueous humor (AH) of eyes with uveitis intermedia 
or periphlebitis retinae of patients with MS(3) lead us the investigation 
of intrathecal variability of the B cell specificity. 

All MS patients with an inflamed eye (N = 22) had an intrathecal 
and intraocular IgG synthesis. The oligoclonal IgG band patterns 
were different in 7/8 cases investigated. The statistical frequency 
of measles-, rubella- and varicella zoster- antibodies is similar in 
eye and brain (M/R/Z = 80/73/47 or 78/60/55 % correspondingly), 
but in 12/15 cases the combinations of MRZ-antibody species were 
different in brain and eye of the individual patient. The IgG/IgA/
IgM isotype patterns were different with a dominance of IgM class 
in 4/5 AH samples. The barrier functions were discordant in 9/17 
cases. Normal controls (cataract) and non MS cases had no immune 
response and normal barrier functions.

Conclusions: Neuroimmunological models for B cell persistence 
in the brain of MS patients with causative terms like „homing“, 
„molecular mimicry“ or the virus hypothesis as cause of MS 
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are contradicted by this arbitrary local variation of the antibody 
response in brain.
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14. SCLEROSIS MULTIPLEX, GRAVIDITA 
A IMUNOMODULAČNÁ LIEČBA

Szilasiová J.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice

Pacienti so sclerosis multiplex (SM) užívajú dlhodobo imunomo-
dulačnú liečbu, ktorej cieľom je inhibícia zápalu v CNS a oddialenie 
trvalého neurologického zneschopnenia. SM postihuje osoby v repro-
dukčnom veku s prevahou žien. V klinickej praxi sa preto často stre-
távame s otázkou vplyvu DMT (liečby ovplyvňujúcej priebeh cho-
roby), gravidity a dojčenia na zdravotný stav matky i dieťaťa. DMT 
zahŕňa v prvej línii Interferón beta (INFß) a Glatirameracetát (GA). 
O ich vplyve na priebeh gravidity a popôrodného obdobia nemáme 
z klinických štúdií doposiaľ dostatok informácií.

Podľa analýzy z nemeckého registra gravidít a abortov pacientiek 
s SM, bolo liečených počas tehotenstva INFß 78 žien (priem. expozí-
cia INFß 8,8 týždňa) a 41 žien GA (priem. expozícia GA 6,5 týždňa), 
5 žien užívalo DMT počas celej gravidity. Kontrolnou skupinou bolo 
216 pacientiek, ktoré neužívali počas gravidity žiadnu DMT. Súbo-
ry sa nelíšili vo frekvencii relapsov pred tehotenstvom. Ich porovna-
ním sa zistilo, že počas celého tehotenstva klesla frekvencia relapsov 
(RR) u DMT liečených aj neliečených (v porovnaní s RR rok pred 
graviditou) a 3 mesiace po pôrode signifikantne narástol RR voči po-
slednému trimestru gravidity. U DMT neliečených žien bol prítomný 
kontinuálny pokles RR počas gravidity a nárast RR po pôrode, avšak 
u matiek liečených počas gravidity DMT sa tento vzťah nezistil. Na-
vyše, u liečených DMT bol významne nižší RR prvé 3 mesiace po pô-
rode v porovnaní s RR rok pred graviditou. Tieto nálezy vedú k záve-
ru, že DMT má priaznivý vplyv na aktivitu SM počas tehotentstva 
aj popôrodného obdobia. Výskyt hypotrofie a vrodených abnorma-
lít u novorodencov matiek s DMT liečbou počas gravidity sa nelíšil 
oproti bežnej populácii. Preto sa usudzuje, že Interferón beta a Gla-
tirameracetát nepredstavujú významnejšie teratogénne riziko. Doj-
čenie sa javí ako priaznivý faktor ovplyvňujúci aktivitu ochorenia. 
V porovnaní s nedojčiacimi, mali dojčiace matky v prvých 3 mesia-
coch po pôrode signifikantne nižšiu aktivitu ochorenia. Tento vzťah 
sa nenašiel u tých, ktoré dojčili iba čiastočne alebo vôbec, čo pod-
poruje úvahy o protektívnom vplyve prolaktínu na priebeh sclerosis 
multiplex. Stále nie sú dostupné relevantné dôkazy o optimálnej dĺž-
ke dojčenia a času návratu k DMT liečbe po pôrode. Podľa výsled-
kov posledných analýz sa odporúča pacientkam s SM plné dojčenie 
po dobu 4-6 mesiacov. Počas dojčenia by nemala byť DMT liečba na-
sadená, nakoľko nemáme presné informácie o prestupe účinnej látky 
do materského mlieka a vplyve na zdravie dieťa.

15. VPLYV ASISTOVANEJ REPRODUKCIE NA SCLEROSIS 
MULTIPLEX

Hančinová V.
Neurologická klinika SZU, UNB Ružinov

Neplodnosť párov vo fertilnom veku je všeobecným problémov 
rozvinutých krajín sveta. Neplodnosť žien sa odhaduje na 15 %. SM 
nemá vplyv na plodnosť žien, avšak aj v populácii pacientok s SM sú 
ženy, ktoré vyhľadávajú asistovanú reprodukciu. Najnovšie dáta po-
ukazujú na nežiadúci efekt agonistov gonadotropín/ luteinizačného 

uvoľńujúceho hormónu (LHRH) používaného pri asistovanej repro-
dukcii na dosiahnutie ovulácie na vznik relapsu u žien s SM. Pri pou-
žití antagonistov LHRH nebol pozorovaný jednoznačne zvýšený vý-
skyt relapsov. I keď dáta zostávajú mekonzistné.

Referujeme 2 pacientky u ktorých došlo k prvej manifestácii SM 
práve počas cyklov asistovanej reprodukcie.
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16. GENETICKÉ FAKTORY ZAPOJENÉ DO PATOGENÉZY 
SKLERÓZY MULTIPLEX

Krížová L.1, Kollár B.1, Čarnická Z.1, Šiarnik P.1, Ježová D.2, Turčáni P.1
1I. Neurologická klinika LFUK a UN Bratislava
2Ústav experimentálnej endokrinológie SAV Bratislava

Cieľ: Cieľom tejto práce je poukázať na najnovšie poznatky v ob-
lasti genetiky sklerózy multiplex, definovať známe i novozistené aso-
ciácie génov s rizikom sklerózy multiplex ako aj upriamiť pozornosť 
na potenciálne kauzálne genetické varianty.

Úvod: Skleróza multiplex je jedným z ochorení, v patogenéze kto-
rých sa uplatňujú interakcie genetických, epigenetických a environ-
mentálnych faktorov. Analýzou ľudského genómu sa podarilo iden-
tifikovať množstvo rizikových lokusov asociovaných so zvýšeným 
rizikom vzniku sklerózy multiplex.

Vlastný text: Najviac preskúmaným a jednoznačne geneticky aso-
ciovaným so sklerózou multiplex je lokus pre súbor génov hlavného 
histokompatibilného komplexu. Alela HLA-DRB1 je považovaná za 
jednu z najvýznamnejších známych rizikových alel pre sklerózu mul-
tiplex. Medzi najperspektívnejšie potenciálne kauzálne genetické va-
rianty patria v nedávnej dobe identifikované IL2RA, IL7RA, MGAT1, 
CYP27B1, CD6 a TYK2. Moduláciou funkcie produktov niektorých 
protektívnych génových variácii je naopak možné ovplyvniť imuno-
logické mechanizmy, čím sa odkrýva cesta potenciálnej génovej te-
rapie sklerózy multiplex. Expresia až približne 80 % génov asociova-
ných so sklerózou multiplex je regulovaná prostredníctvom vitamínu 
D. Napríklad zistená mutácia génu CYP27B1 spôsobuje významné 
zníženie hladín aktívneho vitamínu D3, na základe čoho dochádza 
k potenciácii predispozície ku skleróze multiplex.

Záver: V súčasnej dobe pribúdajú dôkazy o významných interak-
ciách medzi genetickými, epigenetickými a environmentálnymi fak-
tormi. Napriek objavu viacerých genetických asociácií so sklerózou 
multiplex je nimi možné vysvetliť len nepatrný zlomok heritability 
tohto ochorenia. Napriek sľubným výsledkom tak ostáva definitívne 
určenie genetickej náchylnosti k SM stále otvorenou otázkou a vý-
zvou pre ďalší výskum.

Podporené grantom APVV-0028-10.

17. POLYMORFIZMY VYBRANÝCH GÉNOV V PROGNÓZE 
KLINICKÉHO PRIEBEHU SCLEROSIS MULTIPLEX

Čierny D.1, Michalik J.2, Kurča E.2, Lehotský J.1
1Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
2Neurologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin

Úvod: Vznik a závažnosť klinického priebehu sclerosis multiplex 
(SM) sú kauzálne závislé okrem iných faktorov aj od génovej výbavy je-
dinca. Sú to najmä gény, ktoré ovplyvňujú metabolizmus vitamínu D, 
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cytokínovú signalizáciu, bunkový cyklus, adhéziu, proliferáciu, 
diferenciáciu a mnohé ďalšie funkcie imunokompetentných buniek. 
V našej práci sme u zdravých jedincov a u pacientov s SM analy-
zovali: a) jednonukleotidový génový polymorfizmus rs10735810 
(FokI) (C/T resp. F/f) pre receptor vitamínu D (VDR), ktorý ovplyv-
ňuje transkripčnú aktivitu aj účinnosť vitamínu D, b) polymorfizmus 
rs6897932 (C/T) pre alfa receptor interleukínu 7 (IL7RA), ktorý je 
rastovým faktorom a zodpovedá za tvorbu a proliferáciu autoreaktív-
nych T-lymfocytov.

Materiál a metodika: V našej práci sme zostavili súbor 53 pacien-
tov s diagnózou SM a 58 zdravých dobrovoľných darcov krvi. Vyšet-
renie génových polymorfizmov sme vykonali u 20 pacientov s rých-
lou progresiou ochorenia a u 15 pacientov s pomalou progresiou 
ochorenia, ktoré sme definovali na základe zmien EDSS skóre v zá-
vislosti od času. Z leukocytov periférnej krvi sme izolovali DNA, kto-
rú sme následne amplifikovali polymerázovou reťazovou reakciou 
a podrobili restrikčnej analýze.

Výsledky: Pri polymorfizme rs10735810 VDR génu sme zisti-
li, že u jedincov s rýchlo progredujúcou formou SM sa vo vyššej 
miere vyskytuje alela f v porovnaní so skupinou s pomaly progre-
dujúcou formou SM (OR = 2,19, 95 % CI = 0,83 – 5,72, RR = 1,44, 
95 % CI = 0,89 – 2,31, p = 0,09) a tiež v porovnaní s kontrolnou sku-
pinou, kde je rozdiel aj štatisticky signifikantný (OR = 2,37, 95 % 
CI = 0,96 – 2,29, RR = 1,48, 95 % CI = 0,96 – 2,29, p = 0,03). Pri poly-
morfizme rs6897932 IL7RA génu sme v doteraz vyšetrených súbo-
roch jedincov nezistili signifikantné rozdiely v genotypoch ani ale-
lových frekvenciách.

Záver: Výsledky našej štúdie poukazujú na koreláciu medzi géno-
vou výbavou pacienta a závažnosťou klinického priebehu SM. Pred-
pokladáme, že alela f polymorfizmu rs10735810 VDR génu môže byť 
rizikovým faktorom vzniku rýchlo progredujúcej formy SM. Naša 
práca je prioritnou štúdiou v slovenskej populácii a preto je naším 
ďalším cieľom rozšírenie súboru pacientov s definovaným klinickým 
priebehom SM. Chceme tiež pokračovať v analýze iných etiologic-
ky-kauzálnych génov ako aj biochemických a imunologických valid-
ných markerov, ktoré by umožnili lepšiu individualizáciu liečby a ma-
nažmentu pacientov s SM.

18. MALÍGNA ROZTRÚSENÁ SKLERÓZA 
‒ VČERA, DNES A ZAJTRA

Kantorová E.1, Michalik J.1, Hladká M.2, Zeleňák K.2, Kurča E.1
1Neurologická klinika UNM a Jesseniova lekárska fakulta 
 Univerzity Komenského, Martin
2Rádiologická klinika UNM a Jesseniova lekárska fakulta 
 Univerzity Komenského, Martin

Úvod
Roztrúsená skleróza je ochorenie spojené s minimálnou nádejou 

na úplné vyliečenie, s nejasnou prognózou definitívneho neurologic-
kého deficitu a s ťažko odhadnuteľným vývojom príznakov v čase. 
Pojem “malígna roztrúsená skleróza”, alebo Marburgov variant roz-
trúsenej sklerózy bol pôvodne definovaný na základe klinických a rá-
diologických symptómov ako zriedkavá agresívna forma ochorenia, 
ktorá v krátkom čase (niekoľkých dní či týždňov) viedla k rozsiahlej 
tvorbe demyelinizačných ložísk, k devastácii mozgového a miecho-
vého tkaniva a často končila smrťou.

V posledných rokoch sa používa pojem “ malígna roztrúsená skle-
róza” pre prípady vysoko aktívnej roztrúsenej sklerózy ktorá v prie-
behu niekoľkých rokov (obvykle sa používa hranica 5 rokov) vedie 
k ťažkému neurologickému deficitu, EDSS ≥ 6 stupňa. Nie sú zried-
kavé ani úmrtia. Sú však známe prípady, kedy ochorenie začína dra-
maticky, ale ďalší vývoj je temer stacionárny. Alebo naopak pôvod-
ne mierny priebeh sa náhle zmení a ochorenie nadobúda agresívny 
charakter s vývojom ťažkého neurologického deficitu kde terapeutic-
ké zásady sú často málo efektívne.

Metodika, pacienti
V našom súbore pacientov, 260 jedincov sledovaných na našom 

pracovisku, sme zaznamenali veľmi rýchlo progredujúce ochorenie, 
malígnu roztrúsenú sklerózu, u 12 z nich, 7 mužov a 5 žien (4,6 %). 
U pacientov sa jednalo o vývoj neurologického deficitu ≥ 6,0 do 5 ro-
kov od začiatku ochorenia. Boli to pacienti s rýchlym nástupom 
sekundárnej progresie(9) a s primárne progresívnou formou ocho-
renia(3). Pacienti boli a sú liečení interferónom beta I, pulznou korti-
koterapiou, mitoxantronom.

Ako malígny sme priebeh ochorenia vyhodnotili aj u tých, kto-
rí prekonali v úvode závažné ataky s vývojom reziduálneho deficitu 
na stupni ≥ 3,5. Liečbou sa u väčšiny z nich podarilo zastaviť, alebo 
spomaliť vývoj ochorenia, ale ich ďalší osud nie je celkom jasný. Za-
radili sme tu 21 pacientov, 9 mužov a 12 žien. (8,1 %). V jednom prí-
pade sme v tejto skupine zaznamenali fulminantný priebeh ochore-
nia, kedy napriek terapeutickým zásahom (vysoké dávky kortikoidov, 
plazmaferéza) pacient zomrel na 47. deň od objavenia sa prvých prí-
znakov. Pacienti v tejto skupine majú relaps remitujúcu formu ocho-
renia, pričom najvyššia dosiahnutá hodnota EDSS v ataku bola 8,0. 
Pacienti sú liečení prvolíniovou imunomodulačnou terapiou, v 11 
prípadoch bola vykonaná veľmi včasná zmena liečby z prvého lieku 
na druholíniový. U jednej pacientky sme začali druholíniovú lieč-
bu hneď po intenzívnej imunosupresívnej terapii vysokými dávkami 
kortikoidov a po kúre intravenóznym imunoglobulínom. 

Záver
Vývoj liečebných prístupov, možnosti imunomodulačnej a dru-

holíniovej selektívnej imunosupresívnej terapie, ako aj použitie 
zriedkavejších metód liečby ako plazmaferéza, podávanie vnútro-
žilového imunoglobulínu, neselektívnych imunosupresív či trans-
plantácia kmeňových buniek môže v súčasnosti výrazne zasiahnuť 
do vývoja ochorenia a zmierniť pôvodný katastrofický scenár ma-
lígnej roztrúsenej sklerózy. Výsledok terapeutického snaženia závisí 
od maximálneho využitia dostupných terapeutických možností a od 
preferovania klinickej indikácie liečby pred byrokratickou. Odporú-
čame individuálne posudzovať nutnosť dodržiavať všetky indikova-
né postupy (nevyhnutnosť liečby obomi typmi prvolíniových prepa-
rátov, odmietanie druholíniových preparátov ako lieku prvej voľby). 
Z tohoto uhla pohľadu veríme že budúcnosť prinesie okrem vysoko 
účinných preparátov aj efektívne a pružné využitie doterajších mož-
ností liečby.

19. NEUROGÉNNE PORUCHY MOČENIA A SCLEROSIS 
MULTIPLEX

Vargovčák M.
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice

Cieľ práce: V práci prezentujeme aktuálny prehľad urologického 
prístupu k pacientom so sklerózou multiplex (SM), so zameraním na 
patológiu a patofyziológiu vplyvu na močovo-pohlavné ústrojenstvo 
diagnostický postup a liečbu urologických symptómov.

Materiál a metódy: Zhrnuli sme aktuálne práce so zameraním na 
neurologické a urologické prejavy SM, práce zamerané na diagnosti-
ku a liečbu ochorenia ako aj vlastné pozorovania.

Výsledky: Symptómy močových ciest u SM pacientov siahajú od 
urgencií, urgentnej inkontinencie až po retenciu moču. Symptómy 
neodrážajú patologické zmeny na močových cestách, ale paralelnú 
dysfunkciu pyramídových dráh. Urodynamické vyšetrenie zohrá-
va významnú úlohu v hodnotení manažmentu močového mechúra. 
Najčastejším urodynamickým nálezom je detrúzorová hyperreflexia 
u 74 % pacientov v našom súbore. Nasleduje detruzoro-sfinkterická 
dyssynergia u 13 % a detrúzorová hypokontraktilita u 13 % pacien-
tov. Menej ako 1 % pacientov má poškodené renálne funkcie a väčši-
na môže byť liečená konzervatívnymi metódami. V prípade zlyhania 
konzervatívnej liečby môže byť efektívnou liečba chirurgická. Inci-
dencia sexuálnej dysfunkcie je 80 % u mužov a 72 % u žien. Liečba je 
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zameraná na zlepšenie celkového stavu pacientov a navodenie erek-
tilnej alebo orgazmickej funkcie.

Záver: Napriek tomu, že močovo-pohlavné príznaky u SM pacien-
tov sú zriedkavo život ohrozujúce, spôsobujú signifikantnú morbidi-
tu a frustráciu pacientov. Urológ preto musí byť aktívne zapojený do 
multidisciplinárnej liečby týchto pacientov

Kľúčové slová: skleróza multiplex, urodynamické vyšetrenie, mo-
čový mechúr, neurogénny

20. 21 ROKOV KLINICKÝCH SKÚSENOSTÍ S INTERFERÓNOM 
BETA

Donáth V.
II. Neurologická klinika SZU,
FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica

Sklerosis multiplex (SM) je chronické zápalové ochorenie s celoži-
votným priebehom. Z tohto dôvodu si zasluhuje posúdenie tak z krát-
kodobého ako aj z dlhodobého hľadiska. Väčšina klinických štúdií sa 
zameriava iba na krátkodobé výsledky, hlavne z pohľadu kvantifiká-
cia relapsov, klinického zneschopnenia, ako aj meranie aktivity ocho-
renia pomocou magnetickej rezonancie (MRI).

Priebeh SM môže presiahnuť 30 r. napriek tomu mortalita v dlho-
dobom procese nebola podrobne študovaná.

Z hľadiska hodnotenia očakávanej dĺžky života sa hodnotí ‒ 
očakávaný (v štatistickom zmysle) počet rokov života, ktoré zostá-
vajú v danom veku. S tým úzko súvisí štandardizovaný pomer úmrt-
nosti (SMR), ktorý hodnotí podiel pozorovaných ku očakávaným 
úmrtiam. Môže sa použiť na porovnanie úmrtnosti pacientov s SM 
a všeobecnou populáciou. SMR > 1,0 označuje neprospech možnosti 
prežitia. SMR sa vypočítava na celú dobu života. Väčšina štúdií SMR 
pri SM zistila hodnoty medzi 2,5 a 3,0, čo znamená, že pacienti 
s SM vykazujú nepriaznivé prežívanie.

Dlhodobé štúdie imunomodulačnej liečby pri SM sa pohybujú rá-
dovo v rokoch. Pokračujúca štúdia IFNβ -1b trvala 21 rokov, glatira-
mer acetátu 15 r., IFNβ -1a 15 rokov.

Zaujímavá je štúdia IFNβ -1b, ktorý bol zaregistrovaný v USA 
v r. 1993. Výsledky po 16 r. podporili dlhodobý profil bezpečnosti 
tohto preparátu. Nezistili sa žiadne nové alebo neočakávané nežiaduce 
účinky. Flu-like symptómy ostávali na nízkej úrovni a reakcie v mies-
te vpichu pretrvávali. Po 21 r. od uvedenia štúdie sa identifikovalo 
98,4 % pilotných pacientov. 81 pacientov z tohto počtu neprežilo. 
SM ako príčina smrti sa priradila 69-tim pacientom. Najväčší po-
čet úmrtí tvorili jednotlivci, ktorí počas randomizačnej fázy pilotnej 
štúdie boli zaradení pôvodne na placebo. Relatívne riziko úmrtia sa 
znížilo o 46,8 % u pacientov 21 rokov na 250 µg IFNβ -1b v porovnaní 
s počiatočným placebom. Na základe výsledkov štúdie počet potreb-
ných na liečbu (NNT) IFNβ -1b 250 µg v porovnaní s placebom, aby 
sa zabránilo jednu smrť počas 21 rokov bol 8.

Napriek teoretickým možnostiam sa zistilo významné a klinic-
ky dôležité prežívanie pacientov s SM liečených IFNβ -1b. Výsledky 
takmer kompletnej (98,4 %) kohorty paralelných randomizovaných 
skupín podporujú názor, že včasné použitie IFNβ -1b zlepšuje preží-
vanie pacientov s SM.

21. JE EŠTE MIESTO PRE INTERFERÓN BETA V KLINICKEJ 
PRAXI?

Procházková Ľ.
II. Neurologická klinika UNB a LF UK, Bratislava

Posledných 15 rokov sa liečba sclerosis multiplex imunomodu-
lačnými liekmi 1. línie: interferónom beta (IFN-β) spolu s glatira-
mer acetátom (GA) považuje za zlatý štandard predovšetkým relaps-
remitujúcej formy. Široké použitie tejto liečby viedlo k zlepšeniu po-
rozumenia mechanizmu ich účinku v ovplyvnení aktivity ochorenia, 
limitácie, side-efektu. Observačné štúdie, ktoré zahŕňajú veľké ko-
horty pacientov počas mnohých rokov sú dôležité z aspektu predo-

všetkým bezpečnosti a účinnosti. Všetky preparáty majú preukázateľ-
ný efekt na redukciu počtu relapsov, zmiernenie progresie disability 
a taktiež na MR parametre.

Liečba by dnes podľa vedeckých poznatkov a medzinárodného 
konsenzu mala začať čo najskôr po stanovení diagnózy. Biologic-
ká, imunomodulačná liečba s IFN-β a glatiramer actátom má pri-
bližne rovnakú účinnosť- znižuje počet atakov o 30 % oproti place-
bovej skupine.

Nové poznatky viedli k prehodnoteniu mnohých stanovísk: Re-
laps-remitujúca forma bola definovaná ako ochorenie CNS myelí-
nu, spôsobené aktiváciou T-lymfocytov, ktoré indukujú zápal, cyto-
kíny a makrofágy. Hoci 80-85 % pacientov začína relaps-remitujúcim 
priebehom, vďaka MR detekujeme aktivitu v podobe nových ložísk 
aj v období klinicky asymptomatickom. Špeciálne MR techniky de-
tekujú zmeny aj v tzv. normálne vyzerajúcej bielej hmote. Skoré 
a kontinuálne CNS poškodenie charakterizuje patogenézu skorej 
SM u väčšiny pacientov.

Aj koncepcia, že myelín je hlavný cieľ poškodenia sa zmenila po-
zorovaním, že poškodenie axónov a neurónov je prítomné už v naj-
skoršej forme ochorenia-klinicky izolovanom syndróme.

Liečba INF-β je spojená s tvorbou protilátok. NAbs (neutralizač-
né protilátky) proti interferonu beta sú asociované s redukciou účin-
ku lieku. Výskyt NAbs varíruje od 2 %-40 %, závisí od IFN-β prípra-
vy, spôsobu a frekvencie injekcií, imunogenicity. Pri vysokom titre 
NAbs sa odporúča switch v liečbe. Existuje rozdiel medzi NABs 
INF-β -1a INF-β -1b, klinický efekt je však nezávislý.

Imunomodulačná liečba liekmi 1. línie má stále svoje miesto 
v liečbe sclerosis multiplex.

22. DÁ SE SOUČASNOU LÉČBOU OVLIVNIT ATROFIE MOZKU 
U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU?

Havrdová E.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Většina klinických studií používá k průkazu efektivity zkouše-
ných léků klinické parametry (počet relapsů a vývoj disability) s pod-
porou MRI parametrů jako jsou nové a gadolinium vychytávající 
léze. Všechny tyto sledované parametry jsou především korelátem 
ovlivnění zánětu, snad kromě vývoje invalidity, na níž se ovšem po-
dílejí i relapsy – 42 % disability lze přičíst následkům akutních atak. 
Po technické stránce je měření vývoje mozkové arofie nejobtížnější, 
protože jde o změnu v čase relativně velmi malou. Přibývá však pra-
cí ukazujících, že úbytek mozkové tkáně u RS je již v počátečním stá-
diu choroby daleko vyšší než u věkově vázaných kontrol a že existuje 
významná korelace s budoucím rozvojem invalidity. Léky, které jsou 
tedy schopny ovlivnit nejen zánětlivé parametry, ale i rozvoj atrofie 
CNS, mají větší schopnost ochránit axony a v dlouhodobé perspek-
tivě lze předpokládat, že i rozvoj disability. Je samozřejmě nutno po-
čítat v prvém půlroce podávání protizánětlivých léčiv, že dojde k tzv. 
“pseudoatrofii”, která vzniká potlačením zánětlivého edému a bu-
něčné infiltrace. U interferonu bet a glatiramer acetátu nejsou data 
o vlivu na atrofii příliš přesvědčivá, ačkoli z posledních dat lze usu-
zovat přinejmenším na to, že u pacientů s rychlejším rozvojem atro-
fie dochází k nedostatečné odpovědi na léčbu. Data u některých no-
vých léků ukazují na jejich možný jiný mechanismus účinku, než je 
efekt protizánětlivý (laquinimod, u něhož dochází k významnějšímu 
ovlivnění atrofie, než zánětlivých lézí). U fingolimodu dochází k sig-
nifikantnímu ovlivnění všech MRI parametrů – jak nových T2 lézí, 
tak gadolinium vychytávajících lézí, ale i zatím nejsilnějšímu ovliv-
nění atrofie. Lze předpokládat neuroprotekci, která není pouze se-
kundární jako je tomu u jiných, na zánět extrémně efektivních léčiv 
(natalizumab).
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23. PROGNOSTICKÉ FAKTORY PROGRESIE INVALIDITY PRI 
SM A VPLYV 1. LÍNIOVEJ LIEČBY.

Procházková Ľ.
II. Neurologická klinika UNB a LF UK, Bratislava

Sclerosis multiplex je heterogénne, multifokálne zápalové ochore-
nie centrálneho nervového systému, spôsobujúce progresívne poško-
denie tkaniva, charakterizované komplexom vzťahov medzi indivi-
duálnou genetickou predispozíciou a vonkajšími faktormi. Klinický 
priebeh je heterogénny. Väčšina pacientov začína s relapsami, strie-
dajúcimi sa s obdobím zlepšenia, s nepredvídateľným zlepšením po 
relapse. Predpovedať vývoj ochorenia, zneschopnenie v budúcnos-
ti, je ťažké vďaka časovej a priestorovej diseminácii lézií a taktiež 
multiplicite patologických mechanizmov. Určité zákonitosti predsa 
len platia: lepšia prognóza je bielej rasy, s monofokálnym začiatkom 
buď optickou neuritídou alebo senzitívnym deficitom. Horšiu prog-
nózu majú Afro-Američania, Aziati, multifokálny začiatok ochore-
nia, mozočkové, motorické, sfinkterové príznaky, muži. Málo ložísk 
v MR obraze, prípadne negativita oligoklonálnej skladby je spojená 
s lepšou prognózou. Na druhej strane patologický nález VEP a SE-
Ep v začiatku ochorenia má horšiu prognózu. Na progresiu disabili-
ty má vplyv počet atakov v prvých dvoch rokoch ochorenia, stupeň 
EDSS. Klinické štúdie ukázali (PRISMS) významný vplyv včasnej 
liečby a dávky na progresiu EDSS.

24. SWITCHING A ESKALAČNÁ LIEČBA U PACIENTOV S SM

Kanianska D.
II. Neurologická klinika SZU, Banská Bystrica

Vďaka stále novším a jednoduchším diagnostickým kritériám Mc-
Donald SM (2001, 2005, 2010) je diagnóza tohto ochorenia jednak 
uľahčená a hlavne možná úplne v počiatočných štádiách ochorenia. 
Preto sa záujem neurológov začína sústreďovať viac na efektivitu lieč-
by. DMT 1. línie u pac.s RR-SM je iba čiastočne účinná a u väčšiny 
pacientov, ktorí sú na ňu nastavení, klinická aktivita perzistuje na-
ďalej. Kontinuálne vyhodnocovanie účinnosti liečby umožní stano-
viť parciálnych respondérov, resp.non- respondérov už v skorom štá-
diu liečby pacienta. Pac.môžu byť prestavení na inú, potencionálne 
účinnejšiu liečbu, ktorou sa dokáže predísť ireverzibilnej strate axó-
nov. Pokračujúcu aktivitu SM je možné v klinickej praxi hodnotiť po-
mocou tzv.Rio skóre, ktoré delí pacientov podľa: prítomnosti nových 
MR lézií (3 a viac), relapsov (1 a viac) a progresie invalidity (1 bod) 
počas prvého roka IFN liečby: prítomnosť najmenej 2 z 3 paramet-
rov počas prvého roka IFN liečby významne zvyšuje pravdepodob-
nosť klinického zhoršenia po 3 rokoch liečby - na rozdiel od pacien-
tov, ktorí sa počas prvého roka IFN liečby nezhoršili vôbec, prípadne 
iba v 1 parametri. Zahájenie liečby je teda iba prvým krokom v do-
životnom sledovaní pacienta, počas ktorého sa musí kontinuálne vy-
hodnocovať aktivita ochorenia a v prípade jej pretrvávania je potreb-
né liečbu eskalovať.

25. DÔVODY UKONČENIA IMUNOMODULAČNEJ LIEČBY 
PACIENTOV V SM CENTRE PREŠOV

Klímová E.
Klinika neurológie FNsP J. A. Reimana a FZ PU v Prešove

Abstrakt nedodaný

26. STATINS AS ADD-ON THERAPY FOR RELAPSING-
REMITTING MULTIPLE SCLEROSIS. IS THIS 
COMBINATION THERAPY BENEFICIAL?

Bartko D., Gombošova Z.
Institute of Medical Science, Neurosciences and Military Health, 
Central Military University Hospital, Ruzomberok, Slovak Republic

Background
It is well known that Multiple Sclerosis (MS) is an inflammatory 

demyelinating disease of the human central nervous system, i.e. of 
the brain and spinal cord. It is also known that treatment of relapsing-
remitting multiple sclerosis with all various ‒ at present DMTs ‒ is 
only partly effective. Recently, some animal studies and studies in 
patients indicate that statins have potential immunological regulation 
effects which may influence anti-inflammatory activity and biological 
action. Therefore statins, prescribed as lipids lowering agents, could 
be used for treating MS. Statins do more than lower cholesterol. They 
also affect body̌ s immune system that helps the body fight infection 
and decrease inflammation. The anti-inflammatory effects may 
partly explain why these medications protect patients agains heart 
attacks and strokes. Some new experimental and preliminary clinical 
studies, investigated whether statins can prevent the development of 
new inflammatory lesions in patients with MS and/or if they can 
have beneficiall effects on the outcome of MS. Furthermore, statins 
are usally orally administered, are less expensive than other MS 
treatment and are easily available.

Results
1. to evaluate the efficacy and safety of some kinds of statins 

administered as add-on therapy for patients with relapsing-
remmiting MS and/or the another forms of MS,

2. this evaluation will include following parameters:
 a) brain volume,
 b) brain atrophy,
 c) number of demyelinating lesions,
 d) reduction of disability progression,
 e) primary and secondary outcome,
 f) EDSS score,
3. are statins beneficial or harmful in multiple sclerosis?
4. what future research is needed in this field?
5. why is this study important?

Material, Methods
Cochrane LIbrary, ISI, PubMed, EMBASE, CNKI data (January 

2009 ‒ December 2012) without language restrictions. ECTRIM data 
from last two congresses. All studies were perforned in the group of 
pts with RRMS and CIS.

Selection criteria
Randomized controlled trials comparing 1. statins alone 

with placebo, or 2. comparing statins in combination with approved 
treatments for patients with MS.

Results
We have found only five trials involving totaly 458 patients 

and one experimental study. All trials compared statins (atorvastatin 
and simvastatin with 40 and 80 mg)) plus interferon beta-1a or beta- 
1b, and/or statins alone for treating MS. The methodological quality 
was good for three studies and poor for remaining ones. There were 
no side effects apart from the expected lowering of cholesterol levels 
in the patients taking statins. Rhabdomyolysis and myoglobinuria 
were not reported and there were no differences in serum creatine 
phosphokinase.

Ragarding the efficacy of treatment: The primary endpoint 
was no different between patients treated with statins (atorvastatin 
and/or simvastatins) or those treated with placebo. In terms of 
new lesions on MRI-T2-weighted imaging, there was a certain 
advantage for atorvastatin over placebo, with 23 % of the patients 
on atorvastatin vs 45 % of patients on placebo having new lesions. 
Studies with combination therapy showednthat annual rate 
of documented relapses was 0,19 (95 % CI 0,13 to 0,28) in the 
simvastatin group and 0,14 (95 % CI 0,09 to 0,23) in the placebo 
group (absolute difference 0,059, 95 % CI –0,21 to 0,09; p = 0,35). 
Time to first documented relapse was 18·1 months in patients on 
simvastatin and 21,5 months in those on placebo (hazard ratio 1,21, 
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95 % CI 0,74 to 1,99; p = 0,51). Mean number of new or enlarging T2 
lesions was 2,96 in the simvastatin group and 2,52 in the placebo 
group (ratio of new lesions, 1,17, 95 % CI 8,89 to 1,55; p = 0,25). 
6 % of patients on simvastatin and 13 % on placebo had no disease 
activity (odds ratio 0,42, 95 % CI 0,17 to 1,00; p = 0,05). On the 
other hand atorvastatin treatment performed on randomized trials 
in 14 centers (only 81 pts) significantly decreased development of 
new brain MRI T2 lesion activity in CIS, although it did not achieve 
the composite clinical and imaging PEP. The similar results were 
found with significant reduction of brain atrophy in Lyon study 
with Simvastatin (80 mg), Reduction of disability progression but 
without walking ability and hand dextrity was presented at annual 
meeting of ECTRMS Other trials in RRMS ultimately pointed out 
a lack of clinical benefit. Despite of this, the overall conclusion of 
these small randomized trial is that statins, most probably have 
no effect on the course of multiple sclerosis in patients with CIS. 
Excellent experimental study with EAS model demonstrated that 
combination therapy with atorvastatin and GA can complement 
each other in a synergistic manner. Clinical EAE was prevented or 
reversed in mice by this combination therapy.

Why are these studies important?
Such studies are important for several reasons.
1. Treatments for MS are not completely effective,
2. combining drugs can be more effective because thea are working 

in different ways.
3. Drugs can be given orally rather than by injection which is 

preferred.
4. Statins have a quite good safety record.

What future research is needed?
1. Studies using more patients will be needed.
2. such results are more valide, have higher impact,
3. such rsults allow us to know for certain whether there is a harmful 

interaction between DMT and statins in MS.
4. small samoples studies may show random variations between 

groups, which tend to skew the results. 5.larger studies can 
allow to finfd possible fifferences between drugs, and dosiis of 
treatment.

Conclusions
Combination therapy of RRMS and CIS with statins showed 

attractve and also provocative and controverial results regarding 
the primary and secondray endpoints. The studies wwere performd 
on a small number of partients and therefore, at present it is too 
soon to conclude that statins as add-on therapy have unambigous 
beneficial effects on the outcome of various forms of MS. Further 
studies are needed.

Supperted by the govern/EU grants APVV 0586-06, IMTS 26220220099.

27. NEUROPSYCHOLOGICKÝ PROFIL VYBRANÝCH 
METODÍK U PACIENTOV SO SCLEROSIS MULTIPLEX

Grossmann J.1, Michalik J.1, Kantorová E.2, Nosáľ V.2, Kurča E.2
1Neurologická klinika UNM v Martine
2Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK Bratislava

Úvod: Neuropsychologické poruchy sú častým sprievodným prí-
znakom sclerosis multiplex. Neuropsychologické poruchy sa vyskytu-
jú u 40-65% pacientov. Najčastejšie sa vyskytujú poruchy pozornosti, 
krátkodobej pamäti a nie zriedkavo aj poruchy exekutívnych funkcií. 
Žiaľ, neexistuje zatiaľ jednoznačný špecifický profil neuropsycholo-
gických deficitov pri diagnostike alebo posúdení závažnosti oslabenia 
kognitívnych funkcií pri SM. Pre svoj charakter rozmanitého demyeli-
nizačného poškodenia, rôznosť kognitívnych deficitov nezodpovedá 
fyzickému postihnutiu ani nálezu zobrazenia MR. Týmto príspevkom 
chceme poskytnúť počiatočné zistenia z plánovaného dlhodobejšie-

ho sledovania pacientov liečených glatiramer acetátom, interferónom 
Beta a Natalizumab-om.

Vzorka a Metodika: Vzorku tvorilo celkovo 143 pacientov, z to-
ho 109 žien a 33 mužov. Priemerný vek mužov bol 40,0 r (SD = 11,80; 
Rozsah = 24-65 r). Priemerný vek žien bol 39,5 r (SD = 10,39; Roz-
sah = 20-67 r). Priemerná dĺžka ochorenia u žien bola 10,27 r, prie-
merné skóre žien EDSS = 3,0. Priemerná dĺžka ochorenia u mužov 
bola 11,25 r, priemerné skóre mužov EDSS = 3,57. Použili sme baté-
riu neuropsychologických testov pozostávajúcu z Pamäťového testu 
učenia PTU (úprava Preiss, 1994), Rey-Osterrieth Complex Figure 
ROCF (úprava Preiss, 1997), Test cesty (úprava Preiss, 1996), Sym-
boly (Symbol-Digit test, Wechsler, úprava Říčan 1980), Katego (úpra-
va Gaál, 2003).

Výsledky: Pacienti s SM dosahovali v priemere horšie skóre opro-
ti „normálnej“ populácii v testoch PTU, Test cesty, Symboly a Kate-
go. Nezistili sme významné rozdiely oproti normálnej populácie v tes-
te ROCF. Použitím výsledkov z jednotlivých testov ako indikátorov 
neuropsychologického deficitu sme zistili, že na 0-2 indikátoroch má 
deficit 40 % pacientov, na 3 indikátoroch má prejavený deficit 19 % 
pacientov a na 4-7 indikátoroch má prejavený neuropsychologický 
deficit 41 % pacientov.

Záver: Neuropsychologické postihnutie je miernym až závažnej-
ším spôsobom prítomné u 60 % pacientov z nášho súboru. Toto ziste-
nie je v súhlase s inými zisteniami z iných súborov. Pre lepšie pocho-
penie dynamiky postupu a rozvoja neuropsychologických deficitov 
bude potrebné ďalšie sledovanie.

28. NIEKTORÉ ASPEKTY HODNOTENIA KOGNITÍVNEHO 
DEFICITU V SM

Donáth V.
II. Neurologická klinika SZU,
FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica

Sclerosis multiplex (SM) je chronické zápalové ochorenie cen-
trálneho nervového systému (CNS). Ochorenie spôsobuje postih-
nutie myelínových pošiev, oligodendrocytov a samotných neurónov. 
Lokalizácia demyelinizačných plakov a atrofia v CNS je v priamej 
súvislosti s klinickým postihnutím. Klinické postihnutie má dôsle-
dok vo funkčnom zneschopnení (dizabilite).

Až do 70 % pacientov zaznamená kognitívne poruchy počas svoj-
ho ochorenia. K najčastejšie postihnutým oblastiam patria pozor-
nosť, pamäť a rýchlosť spracovania informácií. Súčasťou hodnote-
nia funkčného postihnutia je aj posudzovanie kognitívnej výkonnosti 
pacienta. V klinických štúdiách a v klinickej praxi sa používa mno-
ho kvantifikácií – testov kognitívnych funkcií. V prednáške prezen-
tujeme niekoľko batériových testov, ktorých súčasťou je aj PASAT, 
SDMT, COWAT a rad ďalších škál. Každá škála obsahuje stručný po-
pis, časovú náročnosť, skórovaciu metódu, všeobecné komentáre a in-
formácie o psychometrických vlastnostiach. Úlohou testov by mohla 
byť jemnejšia kvantifikácia stupňa a vývoja poruchy, čo by mohlo pri-
spieť k spoľahlivejšiemu hodnoteniu a snáď aj k výberu liečby.

29. DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA AKÚTNEJ OPTICKEJ 
NEURITÍDY PRI ROZTRÚSENEJ SKLERÓZE

Kantorová E.1, Žiak P.2, Sedláková A.2, Michalik J.1, Hladká M.3, 
Poláček H.3, Kurča E.1
1Neurologická klinika a Jesseniova lekárska fakulta Komenského 
 Univerzity, Martin
2Oftalmologická klinika a Jesseniova lekárska fakulta Komenského 
 Univerzity, Martin
3Rádiologická klinika a Jesseniova lekárska fakulta Komenského 
 Univerzity, Martin

Optická retrobulbárna neuritída (ON), je jedným z častých kli-
nických prejavov roztrúsenej sklerózy. Typicky sa prejavuje postupne 
sa zhoršujúcou poruchou zraku a bolesťou za očnou guľou.
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Podľa výsledkov štúdií sa riziko vzniku roztrúsenej sklerózy po 
prekonaní ON pohybuje od 25 % do 75 % v nasledujúcich 5 až 15 ro-
kov, a to v závislosti od prítomnosti ďalších markerov autoimunitné-
ho zápalu. Správna diagnostika a diferenciálna diagnostika ON je 
preto dôležitá pre určenie vhodnej stratégie liečby pacienta. V našej 
práci prezentujeme vybrané kazuistiky pacientov s príznakmi optic-
kej neuritídy a podozrením na roztrúsenú sklerózu.

30. CEREBELLÁRNA DYSFUNKCIA U SM ‒ PATOGENÉZA

Kravecová A.
Neurologické oddelenie, Vranovská nemocnica n.o.

Mnohé ochorenia afektujú cerebellum s produkciou ataktického 
motorického syndrómu, poruchou koordinácie chôdze, okulárnych 
pohybov a dysartrie,intenčným tremorom.Cerebellárna lézia vedie aj 
k poruche kognitívnych funkcií.

Cerebellárna dysfuncia u SM koreluje s dysabilitou, frekventne 
perzistuje, je relatívne refrakterná k symptomatickej terapii, progre-
duje napriek DMD.

Cerebellárna dysfunkcia je konsekvenciou komplexu patomecha-
nizmov ‒ inflamáciou-mediovaná demyelinizácia, axonálna degene-
rácia afektujúca afferentné a efferentné dáhy cerebella. Molekulár-
ne neuronálne zmeny počas ochorenia kontribuujú na patofyziologii 
SM.

Okrem inflamácie a demyelinizácie sa uvažuje o asociácii s 3. fak-
torom ‒ akvirovanou kanalopatiou- ectopickou expresiou Nav -1,8 ka-
nálov v Purkyňových bunkách cerebella a poruchou propagácie elek-
trického signálu v CNS s funkčnou konsekvenciou- cerebellárnou 
symptomatológiou u pac. s SM. Aberantná expresia Na v 1,8 protei-
nu, kumulovaného u pacientov s SM v plazmatickej membráne soma-
tu, iniciálnom segmente axónu, -proximálnych dendritoch Purkyň. 
bb. relevantne alteruje neuronálnu elektrickú aktivitu cerebella.

Selektívne postihnutie cerebella súvisí s génovou dysreguláciou 
Purkyň.bb. u pacientov s SM. Potenciálna farmakoterapia cerebel-
lárnej dysfunkcie- selektívne blokátory Na v 1,8 kanálov- A803467 
(5-4-chlorophenyl-N-3,5dimetoxyphenyl-furan-2-carboxamid) admi-
nistrácia ‒ determinujú reverzibilnosť MS – like deficitu v experi-
mente.

Nonselektívny blokátor Na kanálov-carbamazepin, lidocain môžu 
modulovať kondukciu kompromitovanými axónmi,selektívny bloká-
tor amelioruje symptómy-ataxiu, intečný tremor, Ny.

31. MOŽNOSTI SYMPTOMATICKEJ LIEČBY PRI SM 

Donáth V.
II. Neurologická klinika SZU,
FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica

Ovplyvnenie kvality života liečbou sklerosis multiplex (SM) za-
hrnuje nielen imunomodulačnú terapiu, ale aj interdisciplinárny prí-
stup zameraný priamo na funkčné schopnosti. V prednáške sa zame-
riavame na vybrané symptómy SM a možnosti ich ovplyvnenia.

Vizuálne príznaky. Akútna optická neuritída postihuje takmer 
dve tretiny pacientov v priebehu celého priebehu SM. Okrem liečby 
kortikoidmi, príznaky so zvýšeného pocitu namáhania očí možno re-
dukovať vysoko kvalitnými okuliarmi.

Okohybné abnormality. Najčastejšie ide o internukleárnu of-
talmoparézu s poruchou binokulárneho vízu a tiež o všetky fomy 
nystagmu, vrátane undulujúceho nystagmu. Farmakologická lieč-
ba memantínom (10-20 mg trikrát denne) alebo gabapentínom (pod-
ľa tolerancie v troch dávkach) jednotlivo, alebo v kombinácii môže 
zmierniť undulujúci nystagmus (Strupp a Brandt, 2006).

Únava je jedným z najčastejších príznakov pacientov s SM. Sú-
časná depresia zhoršuje stupeň únavy. Amantadín sa často použí-
va so striedavými úspechmi v prípadoch únavy bez ospalosti. Moda-
finil bol cieľom viacerých štúdií. Acetyl karnitín v jednej talianskej 

štúdii mal lepší efekt ako amantadín. Amino pyridín tiež zmierňu-
je symptómy únavy.

Bolesť pri SM má rôzne charakteristiky. V liečbe sa odporú-
ča pregabalím, gabapentín, lamotrigín a tricyklické antidepresíva 
(O’Connor et al., 2007). Karbamazepín v kombinácii s kortikoidmi 
sa využíva ako liečba prvej voľby pri neuralgii n. trigeminus.

Intolerancia tepla sa vyskytuje u 60 až 80 % pacientov s SM. V tej-
to indikácii sa často predpisujú blokátory K+ kanálov a 4-aminopyri-
dín (Davis et al., 2010).

Tremor a ataxia sa vyskytujú asi u 75 % pacientov s SM. Vo vše-
obecnosti ide o 3 typy tremoru (Deuschl et al. 1998): a. posturálny 
tremor; b. intenčný tremor; c. kľudový tremor. Prvé dva subtypy sú 
vo vzťahu k poruchám mozočkových funkcií a ich spojení, pokiaľ 
tretí subtyp ukazuje na patológiu bazálnych ganglií a klasicky nebý-
va prítomný pri SM. Vo všeobecnosti farmakologická liečba tremoru 
nie je efektívna. Izoniazid v tejto indikácii zlyhal, skúšali sa aj kana-
binoidy. Odporúča sa klonazepan alebo propranolol, avšak chýbajú 
podporné údaje zo spoľahlivých klinických štúdií.

V ďalšej časti prednášky rozoberáme možnosti ovplyvnenia 
neurogénneho močového mechára, neurogénneho čreva, sexuálnej 
dysfunkcie, kognitívnych a intelektuálnych zmien, psychiatrických 
porúch, porúch spánku a porúch kostného a minerálového metabo-
lizmu.

32. AKO POSTUPOVAŤ V MANAŽMENTE LIEČBY 
IMUNOMODULÁTORMI 2. LÍNIE ? - KAZUISTIKA

Klímová E.
Klinika neurológie FNsP J. A. Reimana a FZ PU v Prešove

Abstrakt nedodaný

33. SCLEROSIS MULTIPLEX A FAJČENIE

Michalik J.1, Kantorová E.1, Nosáľ V.1, Grossmann J.1, Kurča E.1, 
Čierny D.2, Lehotský J.2, Dobrota D.2, Krkoška A.3, Zimová Z.3
1Neurologická klinika JLF UK a UNM
2Ústav lekárskej biochémie JLF UK, Martin
3Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin

Úvod: Na fenotypových prejavoch sclerosis multiplex sa pravde-
pododobne podieľa interakcia genetickej predispozície jedinca s en-
viromentálnymi polyfaktoriálnymi vplyvmi. Expozícia cigaretové-
mu dymu je jeden z významných enviromentálnych faktorov, ktorý 
ovplyvňuje riziko vzniku ochorenia ako aj priebeh ochorenia.

Materiál a metodika: V skupine 238 pacientov s relaps-remitujú-
cou a sekundárne progresívnou formou SM sme zisťovali výskyt faj-
čenia cigariet – začiatok fajčenia, počet cigariet vyfajčených denne, 
dĺžka fajčenia, u exfajčiarov ukončenie fajčenia, expozícia cigareto-
vému dymu v detstve. Výsledky sme porovnali s kontrolnou skupinou 
232 zdravých osôb. Skupinu pacientov sme rozdelili podľa dosiah-
nutia EDSS skóre v závislosti od času na skupinu s pomalou progre-
siou ochorenia (n = 121) a skupinu s rýchlou progresiou ochorenia 
(n = 53). Tieto dve skupiny sme tiež porovnali z hľadiska výskytu faj-
čiarskych návykov. Štatistickú významnosť rozdielov vo výskyte jed-
notlivých parametrov sme vyhodnotili pomocou chi-kvadrát testu.

Výsledky: Počet aktívnych fajčiarov v jednotlivých skupinách nie 
je signifikantne rozdielny. Počet exfajčiarov je však v celej skupine 
pacientov s SM signifikantne vyšší (32,7 %) než v kontrolnej skupi-
ne (22,4 %, p < 0,5).

V skupine pacientov s rýchlejšou progresiou ochorenia je signi-
fikantne vyšší počet osôb s expozíciou cigaretovému dymu v detstve 
(58,5 % vs 39,7 %, p < 0,05) ako aj počet osôb, ktoré fajčili pred vzni-
kom ochorenia (60,4 % vs. 41,3 %, p < 0,05) v porovnaní so skupinou 
pacientov s pomalšou progresiou ochorenia.

Záver: V našej skupine pacientov so sclerosis multiplex sme po-
tvrdili význam fajčenia ako rizikového faktora vzniku a tiež rýchlej-
šieho a ťažšieho priebehu ochorenia.
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34. PORUCHY SPÁNKU U PACIENTOV SO SKLERÓZOU 
MULTIPLEX

Čarnická Z., Klobučníková K., Šiarnik P., Krížová L., Kollár B.
I. Neurologická klinika LFUK a UN, Bratislava

Úvod: Je známe, že poruchy spánku negatívne ovplyvňujú kvalitu 
života. Viac ako 50 % pacientov so sklerózou multiplex (SM) sa sťa-
žuje na problémy so spánkom, hoci tieto bývajú často poddiagnosti-
kované. Najčastejšie ide o primárne poruchy spánku, ako poruchy 
dýchania počas spánku, poruchy motoriky počas spánku (syndróm 
periodických pohybov dolnými končatinami počas spánku, syndróm 
nepokojných nôh) a centrálne hypersomnie typu narkolepsie. Medzi 
ďalšie faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť kvalitu spánku, patrí 
bolesť, nyktúria, depresia, nežiadúce účinky liečby SM, ale aj klinic-
ký stav pacienta a štádium ochorenia SM.

Cieľom práce je sledovať výskyt únavy a zvýšenej dennej spavos-
ti u pacientov so SM a zistiť, či tieto subjektívne ťažkosti súvisia s ty-
pom a štádiom ochorenia SM, alebo s výskytom primárnej poruchy 
spánku.

Materiál a metodika: Do štúdie sú zahrnutí pacienti so SM, u kto-
rých sledujeme formu ochorenia (relaps-remitujúca / primárne, resp. 
sekundárne progredientná forma SM), závažnosť klinického stavu 
(kvantifikujeme pomocou EDSS). Používame dotazníky na prízna-
ky únavy (Fatique Severity Scale), kvalitu spánku (Pittsburgh Sleep 
Quality Index), nadmernú dennú spavosť (Epworth Sleepiness Scale), 
medzinárodnú škálu pre syndróm nepokojných nôh. Všetci pacienti 
sú následne vyšetrení v spánkovom laboratóriu I. neurologickej klini-
ky, kde absolvujú video-polysomnografické vyšetrenie (video-PSG). 
Všetky tieto vyšetrenia sú realizované v deň prijatia pacienta pre atak 
alebo progresiu stavu SM.

Výsledky: Doteraz bolo vyšetrených 24 pacientov so SM, 17 žien 
a 7 mužov. Relaps- remitujúcu formu SM malo 16 pacientov, sekun-
dárne progresívnu formu 7 pacientov, jeden pacient mal primárne 
progresívna formu SM. EDSS bolo v rozmedzí 1-6,5. U 9 pacientov 
sme diagnostikovali syndróm nepokojných nôh. Na základe PSG vy-
šetrenia sme u 8 pacientov diagnostikovali syndróm periodického 
pohybu dolnými končatinami, 4 pacienti mali syndróm spánkové-
ho apnoe/hypopnoe a 10 pacientov malo fyziologický polysomno-
grafický nález.

Záver: Poruchy spánku predstavujú významnú komorbiditu u pa-
cientov so SM, ktorá zhoršuje ich celkový stav. Adekvátna diag-
nostika pomocou dotazníkov a v indikovaných prípadoch aj PSG 
vyšetrenie môže významne prispieť ku skvalitneniu liečby a starost-
livosti o pacientov so SM.

35. NOVÉ TRENDY V LIEČBE SCLEROSIS MULTIPLEX

Lisý Ľ.
Neurologická klinika LF SZU Bratislava

Sclerosis multiplex je etiopatgeneticky nie homogenné ochorenie. 
Okrem zistenej rôznorodej genetickej predispozície na ktorej sa zú-
častňuje porucha génov ovplyvňujúcich tak funkciu imunitného sys-
tému ako aj gény predisponujúce k neurodegenerácii. V súčasnosti 
narastá počet poznatkov o význame viacerých epigenetických fak-
torov. Perspektívne liečba by mala byť individualizovaná na základe 
poznania kľúčových patomechanizmov ochorenia. Liek by mal byť 
bezpečný a súčasne veľmi dobre účinný. Liečba by mala byť zamera-
ná tak na prevenciu ako aj po zistení ochorenia na jeho vyliečenie. 
V najbližšej dobe sa očakáva po schválení registrácie FDA v USA 
Teriflunomidu, tiež registrácia Alemtuzumabu, Fumaratu a Laqui-
nimodu. Teriflunomid inhibuje proliferáciu aktivivaných lymfocy-
tov cez inhibíciu de novo biosyntézy pyrimidinu. V štúdiách sa pre-
ukázal terapeutický účinok tak výskyt ročných relapsov ochorenia 
oproti placebu pri dávke 7 ako aj 14 mg o 31,5 % a tiež aj na progresiu 
zneschopnenia. Výskyt nežiadúcich účinkov bol porovnateľný s pla-
cébom. Prebiehajú pokračujúce štúdie u CIS a ako aj vo forme add 

on liečby s INF beta 1a. Alemtuzumab je monoklonálna protilátka 
viažúca sa na antigen CD52 viacerých imunitných buniek. Liek spô-
sobuje apotózu aktivovaných autoreaktívnych T buniek. Liek patrí 
v súčasnosti k najúčinnejším na zastavenie progresie ochorenia. Má 
súčasne aj neuroprotektívny účinok cez podporu tvorby neurotrofic-
kých látok pôsobiacich tak neuroprotektívne ako aj regeneračne. Me-
dzi častejšie sa vyskytujúce nežiadúce účinky patrí autoimúnna ty-
reoiditída, idiopatická trombocytopenická purpura a Goodpasture 
syndróm. V súčasnosti sú mnohé ďaľšie lieky podrobené klinickému 
výskumu. Možno dúfať, že najbližšie obdobie prinesie významný po-
krok v špecifikácii liečby pre jednotlivé podtypy tohto ochorenia.

36. ARTERIÁLNA HYPERTENZIA A IMUNOMODULAČNÁ 
LIEČBA U PACIENTOV SO SCLEROSIS MULTIPLEX

Petrleničová D., Karlík M., Macková E., Procházková Ľ.
II. Neurologická klinika LFUK a UNB

U pacientov so sclerosis multiplex sa sa často vyskytujú vasku-
lárne komorbidity ako arteriálna hypertenzia, dyslipidémia, či pe-
riférne vaskulárne postihnutie. V súčasnosti sa im začína venovať 
viac pozornosti, nakoľko recentný výskum jasne potvrdil ich vplyv 
na progresiu disability v rôznych štádiách tohto ochorenia. Preuká-
zala sa dokonca asociácia týchto komorbidít so zhoršením kognitív-
neho deficitu a mozgovej atrofie a to na podklade zvýšenia perifér-
nej i cerebrálnej zápalovej aktivity. Riziko zhoršenia, najmä chôdze, 
stúpa zhruba o 50 % u pacientov s jednou a dokonca o viac ako 200 % 
u pacientov s dvoma komorbiditami.

Prevalencia výskytu v askulárnych komorbidít u pacientov so 
sclerosis multiplex je porovnateľná s bežnou populáciou. Nejedná sa 
však len o ich koincidenciu, komorobidita pri sclerosis multiplex sa 
môže objaviť aj v súvislosti so základným ochorením, či jeho liečbou. 
Arteriálna hypertenzia sa pri sclerosis multiplex popisuje v inciden-
cii 30 %. Doposiaľ bol v literatúre exaktne popísaný len jediný prí-
pad, kedy arteriálna hypertenzia nepochybne súvisela s liečbou inte-
referónom beta 1b (Betaferon). Podľa databázy US Food and Drug 
administration bolo štatisticky zaznamenaných 0,44 % podobných 
prípadov (19/12, 700 liečených pacientov). Začínajú sa vynárať ka-
zuistiky pacientov, u ktorých sa v náväznosti na intereferónovú tera-
pia objavila pulmonárna arteriálna hypertenzia, či trombotická mik-
roangiopatia s najmä renálnym poškodením. Presný mechanizmus, 
ktorým interferón beta zapríčiňuje obličkové poškodenie a a arteri-
álnu hypertenziu, známy nie je. Tiež nie je jasné, či arteriálna hyper-
tenzia je príčinou alebo dôsledkom renálnej a vaskulárnej insuficien-
cie. Zdá sa, že rozhodujúcu úlohu zohráva interferónom indukovaná 
stimulácia tromboxánovej kaskády a produkcia zápalových mediáto-
rov (IL-1, IL-2, IL-6, TNF-alpha).

Exemplárne uvádzame kazuistiky šiestich našich pacientov so 
sclerosis multiplex u ktorých sa objavila arteriálna hypertenzia v sú-
vislosti s imunomodulačnou liečbou.

37. SKLERÓZA MULTIPLEX A OXIDAČNÝ STRES 
– PATOGENÉZA A MOŽNOSTI TERAPIE

Karlík M.
II. Neurologická klinika LFUK a UNB

Skleróza multiplex je chronické zápalové ochorenie centrálneho 
nervového systému spojené s demyelinizáciou a neurodegeneráciou, 
postihujúce predovšetkým mladých jedincov. Etiopatogenéza ocho-
renia nie je doposiaľ presne známa, súčasné poznatky však čoraz 
častejšie poukazujú na úlohu oxidačného stresu v patogenéze skle-
rózy multiplex.

Oxidačný stres môžeme charakterizovať ako nerovnováhu me-
dzi tvorbou reaktívneho kyslíku (a iných voľných radikálov) a schop-
nosťou organizmu odstraňovať reaktívne medziprodukty. Voľné ra-
dikály obsahujú jeden alebo viac nespárených elektrónov a vznikajú 
v mnohých reakciách intermediárneho metabolizmu. Medzi najčas-
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tejšie voľné radikály v eukaryotických bunkách vrátane človeka pat-
ria superoxid, hydroxylový radikál, peroxid vodíka, oxid dusnatý 
a peroxynitrit. Dokázalo sa, že voľné radikály a oxidačný stres sa 
podieľajú na rozvoji viacerých ochorení, ako sú napr. ateroskleróza, 
arteriálna hypertenzia, diabetes mellitus, ischemická choroba srd-
ca, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, skleróza multi-
plex a mnoho ďalších.

Oxidačný stres a pôsobenie reaktívnych metabolitov kyslíka a du-
síka sa uplatňuje vo viacerých úrovniach patogenézy sklerózy multi-
plex. V prvej fáze sú voľné radikály schopné aktivovať rôzne signálne 
cesty, spustiť zápalovú imununitnú odpoveď, ktorá vedie k produk-
cii chemoatraktantov a expresii integrínov, ktoré indukujú dysfunk-
ciu permeability hematoencefalickej bariéry. Aktivovaná mikroglia 
a makrofágy produkujú veľké množstvo voľných radikálov a hrajú dô-
ležitú úlohu pri vzniku demyelinizačného ložiska. Podľa nových po-
znatkov reaktívne metabolity kyslíka a dusíka tvorené bunkami imu-
nitného systému môžu sprostredkovať aj axonálnu degeneráciu.

Na vyváženie účinku oxidačného stresu obsahujú bunky mecha-
nizmy s cieľom eliminovať ich pôsobenie, zahŕňajúce najmä tvorbu 
antioxidačných enzýmov (superoxiddismutáza, kataláza, glutatiónpe-
roxidáza). Terapia exogénnymi antioxidantmi má pozitívne účinky na 
priebeh experimentálnej autoimúnnej encefalomyelitídy, zvieracieho 
modelu sklerózy multiplex, u ľudí však nedosahuje dostatočný efekt. 
Prvé sľubné výsledky však prináša aktivácia signálnej dráhy ARE/
Nrf2, ktorá vyvoláva zvýšenú expresiu endogénnych antioxidačných 
enzýmov. Špecifické induktory uvedenej signálnej dráhy predstavu-
jú sľubný prístup k potenciálnej liečbe neuroinflamačných ochorení 
vrátane sklerózy multiplex.

38. KOMBINOVANÁ DEMYELINIZÁCIA PERIFÉRNEHO 
A CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU (PNS A CNS).

Lisá I., Pristašová E., Timárová G.
II. Neurologická klinika UNB a LF UK, Bratislava

Chronická zápalová demyelinizačná polyradikuloneuropatia 
(CIDP) je klinicky heterogénna symetrická senzorická a motoric-
ká neuropatia s monofázickým, relapsujúcim alebo progresívnym 
priebehom vyvíjajúca sa počas vaic ako 8 týždňov s autoimunitnou 
patofyziológiou s účasťou celulárnych i humorálnych imunitných 
mechanizmov. CNS lézie u pacientov s CIDP po prvýkrát popísal 
Thomson a spol. (1987). Tieto CNS lézie môžu byť subklinické, dete-
kovateľné iba MRI vyšetrením / nešpecifické alebo MS like/ a/alebo 
vyšetrením evokova-ných potenciálov (VEP,BAEP a SSEP) alebo 
s CNS klinickou symptomatológiou. Vtedy je považovaná za asociá-
ciu CIDP a sclerosis multiplex (MS) alebo s iným CNS ochorením, 
čo je extrémne raritné. Autori popísali CNS demyelinizačné lézie 
u 4 zo 6 pacientov s CIDP už v 1998 roku (Koprdová a spol., 1998). 
Už vtedy zvažovali spoločné prvky v patogeneze CIDP a MS. Od-
vtedy v literatúre pribúdajú klinické pozorovania kombinovanej de-
myelinizácie PNS a CNS u pacientov s CIDP. Ich výskyt sa popisuje 
u 4 - 64 % pacientov s CIDP a považuje sa za značne poddiagnosti-

kovaný. Patologické predĺženie vĺn VEP u CIDP boli popísané až 
u 50 % pacientov / Stojkovič a spol, 2008/. MRI nálezy centrálnej 
demyelinizácie u CIDP sa vyskytujú v rozpätí 3 - 50%. Sú rovnakého 
charakteru ako u MS. Baroka a spol. (2008) popísali demyelinizačné 
lézie aj v oblasti cervikálnej i torakálnej miechy až u 12,5 % pacien-
tov s CIDP. V práci autori zdôrazňujú spoločné prvky CIDP a MS. 
Názory na prognózu a efekt liečby u týchto pacientov sú v literatú-
re značne kontraverzné.

39. MOŽNOSTI OVPLYVNENIA MOBILITY, FAMPRIDÍN, 
NABIXIMOLS

Procházková Ľ.
II. Neurologická klinika UNB a LF UK, Bratislava

Sclerosis multiplex chronické zápalovo demyelinizačné ochorenie 
centrálneho nervového systému, manifestované zápalom, demyelini-
záciou, axonálnou stratou a gliózou s následným širokým spektrom 
funkčného poškodenia. Spasticita je častý symptóm ochorenia, vy-
skytuje sa u viac ako 60 % osôb so sclerosis multiplex. Je to komplex 
ťažkostí s negatívnym dopadom na mobilitu. Spasticita je asociovaná 
s bolestivými svalovými spazmami a slabosťou, imobilitou, porucha-
mi spánku, s predispozíciou vytvárania kontraktúr. Pri imunomodu-
lačnej liečbe interferónmi bol pozorovaný nárast spasticity. Klinické 
štúdie s glatirameracetátom potvrdili zmiernenie spasticity u pacien-
tov predtým liečených interferónmi.

Manažment spasticity znamená dosiahnuť rovnováhu medzi ma-
ximálnym benefitom a minimálnym negatívnym dopadom liečby. 
Cieľom liečby je zvýšenie rozsahu pohybu, zníženie frekvencie bo-
lestivých spazmov, zlepšenie mobility, chôdze, hygieny. Dostupná 
farmakoterapia zahŕňa baclofen, tizanidin, benzodiazepíny a antie-
pileptiká. Veľmi dôležitá je rehabilitácia.

Fampridín (4-aminopyridín) je liek indikovaný na zlepšenie mo-
bility pacientov so sclerosis multiplex. Fampridín, je blokátor kálio-
vých kanálikov, ktorý zlepšuje vedenie poškodených axónov. V kli-
nickej štúdii sa potvrdil efekt na zrýchlenie chôdze, ako druhý cieľ, 
bolo ovplyvnenia spasticity.

Druhým liekom, ktorý výrazne ovplyvňuje spasticitu je nabixi-
mols, extrakt z Cannabis sativa. Nabiximols obsahuje dve aktívne 
zložky konope: 9-tetrahydrocannabinoid a cannabidiol. Endogén-
ne aj exogénne kanabinoidy majú anti-spastický efekt potvrdený na 
animálnom modeli sclerosis multiplex (EAE). Pilotná klinická štú-
dia bola v roku 2004 a potvrdila zlepšenie symptómov asociované 
so zlepšením kvality života nielen pacientov ale aj ich opatrovate-
ľov. Nežiadúce účinky boli mierne, taktiež psychoaktivita bola mi-
nimálna.

Treba dúfať, že tieto lieky čoskoro prispejú k zlepšeniu kvality ži-
vota aj našich pacientov.

Za obsah abstraktov zodpovedajú autori.
Abstrakty neprešli jazykovou korektúrou.




