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Multiple sclerosis (MS) is one of the most frequent serious
neurologic diseases. Etiologically, MS involves genetic, viral
and other factors. The key pathogenic mechanisms reside in
the autoimmune reaction of activated CD4+ T lymphocytes
crossing the haematoencephalic barrier and attacking diffe-
rent epitopes of the basic protein and proteolipid of myelin
sheaths. The damaging reaction involving activated macrop-
hages, destructive inflammatory cytokines and toxic radicals
leads to the development of disseminated plaques. The passa-
ge of autoimmune T lymphocytes to the brain tissue is facili-
tated by overexpression of adhesion molecules on endothelial
cells, neural cells and immunocytes. The diagnosis of MS is
based on characteristic changes in the blood and liquor, and
on the results of modern methods, especially (gadolinium en-
hanced) MRI. The �classical� treatment is based on glucorti-
costeroids, azathioprine, cyclophosphamide and other che-
micals which are not fully satisfactory and are accompanied
by serious side-effects. Therefore, attention will be paid to
three prospective biological methods of treatment: 1) peroral
application of bovine myelin, its fractions, and synthetic co-
polymer-1, aimed at the restoration of immune tolerance; 2)
injections of natural and recombinant interferon-ß, interfe-
ring with the pathogenic IFN-γγγγγ and other cytokines; 3) syste-
mic enzyme therapy (residing in peroral application of com-
binations of animal and herbal hydrolytic enzymes), which
modulates adhesion molecules and suppresses the activation
of autoimmune T lymphocytes. The chief results of clinical
studies with respect to the effectiveness and safety of these
therapeutic methods, will be summarized. (Ref. 34.)
Key words: pathogenesis of multiple sclerosis, therapy of
multiple sclerosis, sclerosis.
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Mnohotná (roztrou�ená) skleróza mozkomí�ní (MS) patøí
k nejèastìj�ím záva�ným neurologickým onemocnìním. Etio-
logicky se uplatòují genetické faktory, pøedpokládá se i úèast
virových agensù a dal�ích faktorù. Základním patogenetic-
kým mechanismem je autoimunitní reakce aktivovaných
CD4+ T lymfocytù pøestupujících hematoencefalickou barié-
ru a reagujících s rùznými epitopy bazického proteinu
a proteolipidu myelinových pochev. Po�kozující reakce vedo-
ucí ke vzniku mnohotných plakù se úèastní aktivované mak-
rofágy, destrukèní cytokiny a toxické radikály. Vstup imuno-
cytù z krve do mozkové tkánì je umo�nìn zvý�enou expresí
adhezních molekul na endoteliích mozkových cév, mozko-
vých buòkách a imunocytech. Diagnóza MS se opírá o cha-
rakteristické zmìny krve a likvoru a o výsledky moderních
metod, pøedev�ím MRI (eventuelnì s gadoliniem). Klasická
léèba spoèívá v podávání glukokortikosteroidù, azathioprinu,
cyklofosfamidu a dal�ích chemických lékù, není v�ak plnì
uspokojivá a navíc pøiná�í záva�né vedlej�í úèinky. Proto je
vìnována pozornost tøem perpektivním biologickým léèeb-
ným metodám: 1. perorálnímu podávání hovìzího myelinu,
jeho frakcí, a syntetického kopolymeru Cop-1, je� cílí k zno-
vuustavení imunologické tolerance; 2. injekcím pøirozeného
a rekombinantního IFN-βββββ, interferujícího s patogenním
IFN-γγγγγ; 3. systémové enzymoterapii (spoèívající v perorálním
podávání kombinací zvíøecích a rostlinných hydrolytických
enzymù), která moduluje adhezní molekuly a potlaèuje akti-
vaci autoimunitních T lymfocytù. Jsou diskutovány výsledky
klinických studií biologických léèebných postupù se zamìøe-
ním na jejich úèinnost a bezpeènost. (Lit. 34.)
Klíèová slova: patogeneza mnohotné sklerózy mozkomí�ní,
terapie mnohotné sklerózy mozkomí�ní, skleróza.
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Mnohotná (roztrou�ená) skleróza mozkomí�ní (dále MS) je
záva�né a jedno z nejèastìj�ích neurologických onemocnìní. Ce-

losvìtovì je registrováno jeden a� pùl druhého miliónu pøípadù,
v USA kolem 300 000, v západní Evropì skoro 400 000. Vìt�ina
pøípadù probíhá jako primárnì progresivní (PP) forma, èást pøípa-
dù jako relapsující�remitující (RR) forma. Posti�eni jsou pøevá�nì
jedinci mezi 15.�40. rokem vìku, �eny dvakrát èastìji ne� mu�i.

Etiologie onemocnìní není plnì objasnìna. Významnì se uplat-
òují genetické faktory: U �jednovajeèných� dvojèat je incidence
více ne� 300�500krát vy��í a u bì�ných dvojèat 50�250krát
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vy��í ne� mezi nepøíbuznými dìtmi. Nápadné jsou vazby k HLA-
systému: alela nesoucí HLA-A3 a-B7 je pøítomna u 40�45 %
nemocných, ale jen u 25 % zdravých jedincù, znak HLA-DR2
u 60�70 % nemocných a pouze 25 % zdravých (Nepon a Ehr-
lich, 1991, Tienari a spol., 1993). Pravdìpodobná je i úèast viro-
vých agensù: patogeneticky klíèové autoimunitní lymfocyty T re-
agují s peptidy nìkterých bì�ných virù � napø. EBV, èást auto-
protilátek reaguje s viry spalnièek, varicelly, zardìnek a s herpe-
tickými viry; buòky v posti�ených oblastech CNS nesou virové
�informace� (Wigzell, 1995). Uva�uje se i o geografických a vý-
�ivových faktorech.

Patogeneticky nejvýznamnìj�ím mechanismem MS je autoi-
munitní reakce vyvolaná aktivovanými CD4+ lymfocyty T, reagu-
jícími s epitopy bazického proteinu a proteolipidu myelinových
pochev (Tuohy a spol., 1994). Tyto buòky pøestupují po�kozenou
hematoencefalickou bariéru a nastartují patologický proces,
v nìm� aktivované makrofágy, nìkteré cytokiny a destrukèní fak-
tory rozru�ují nezastupitelné myelinové �izolace� nervových axo-
nù. V lo�iscích autoagrese lze prokázat zánìtlivou (pøevá�nì mo-
nonukleárovou) infiltraci, která postupnì vede k vzniku mnoho-
èetných plakù. V èasném stadiu MS se mohou myelinové pochvy
zèásti reparovat, ale pozdìji se vìt�inou rozpadají a jsou nahrazo-
vány proliferujícími mikrogliemi; koneèným stadiem jsou skleró-
za tkánì a nefunkèní jizvy. Posti�eny jsou pøevá�nì bílá hmota
mozkového kmene, mozeèku a míchy, optický nerv a motorické
dráhy. Klinický obraz je pestrý a zahrnuje motorické poruchy, spas-
ticitu i parézy, selhávání koordinace, senzitivní po�kození (zrak
a sluch), vegetativní i psychické poruchy (Martin a spol., 1992).

Tradièní vy�etøení krve proká�e u 60�95 % nemocných auto-
protilátky proti myelinu a èasto i zvý�ené koncentrace imunitních
komplexù.

V likvoru je u 3/4 nemocných vyjádøena pleiocytóza s pøeva-
hou mononukleárù a vy��ím indexem CD4/CD8 (zpùsobeným
poklesem �tlumivých� CD8+ bunìk). Mononukleáry jsou vìt�i-
nou aktivovány; pravidlem je hyperproteinémie a hypergamaglo-
bulinémie (v 90 % s oligoklonálním IgG1). Èasté je i zvý�ení IgA,
IgM a imunitních komplexù (dokládající poruchu hematoencefa-
lické bariéry).

Moderní diagnostické vy�etøovací metody � MRI (eventuel-
nì s gadoliniem), vy�etøení evokovaných potenciálù nebo elektro-
nystagmografie � prokazují posti�ení i v �klinicky nìmých�
zonách; nová lo�iska se v prùbìhu onemocnìní objevují 5�10krát
èastìji ne� klinické ataky, onemocnìní vìt�inou progreduje v MRI
obrazech i u klinicky stabilizovaných pøípadù.

Patogenetické mechanismy MS se podaøilo objasnit díky usi-
lovným studiím vhodného experimentálního modelu MS, experi-
mentální autoimunitní encefalomyelitidy (EAE) malých hlodavcù
(Peterson a spol., 1981). Klíèovým faktorem je poru�ení hemato-
encefalické bariéry; za její posti�ení jsou zodpovìdny cytokiny,
uvolòované aktivovanými lymfocyty T, makrofágy, astrocyty a mik-
roglií. Jde pøedev�ím o TNF-α a TNF-β, IFN-γ, IL-1β, IL-2 a IL-
12 (Cooke, 1995). Tyto cytokiny se podílejí i na po�kození oligo-
dendrocytù a myelinu a na vzniku plakù.

U poloviny nemocných s chronicky progredující MS jsou kon-
centrace TNF-α v likvoru signifikantnì zvý�eny a korelují spolu
s pleiocytózou se záva�ností a prùbìhem onemocnìní; v atakách
ho lze prokázat ve zvý�ené koncentraci i v krvi (Sharief a spol.,
1992, Tsukada a spol., 1993).

Recentnì byla prokázáno patogeneticky významné zvý�ení
exprese adhezních molekul na endotelových buòkách mozkových
cév, vy��í jsou i koncentrace v nervové tkáni (napø. na neuronech),
v mozkomí�ním moku a v krvi (Tsugada a spol., 1993) a na imu-
nitních buòkách.

Napøíklad exprese ICAM-1 na aktivovaných endotelových
buòkách mozkových cév a na leukocytech koreluje se zvý�enými
koncentracemi TNF-α (Sharief a spol., 1993). Vysoká exprese
ICAM-1 a dal�ích adhezních molekul na endoteliích a LFA-1
a dal�ích na krevních mononukleárech umo�òuje výstup mono-
nukleárù z cév do nervové tkánì a do plakù.

Monoklonální protilátky proti adhezním molekulám doká�ou
tomuto pøestupu zabránit a inhibují rozvoj EAE (Yednock a spol.,
1992).

Významná je i zvý�ená exprese molekul MHC II. tøídy, cha-
rakteristická pro vysokou aktivitu bunìk pøedkládajících autoan-
tigeny v patologických mozkových lo�iscích (Vass a spol., 1986).

Studují se i mechanismy zánìtu zúèastnìného v procesu vzni-
ku a rozvoje plakù; vedle lymfocytù a makrofágù se významnì
uplatòují i jejich produkty � enzymy, proteiny teplotního �oku,
radikály kyslíku a dusíku. V likvoru nemocných s MS je ve srov-
nání s jinými neurologickými chorobami signifikantnì zvý�ena
koncentrace leukotrienù B4 a C4, mediátorù cévní prostupnosti,
uvolòovaných pøedev�ím z astroglie pøi interakci s aktivovanými
lymfocyty T (Lehmann a spol., 1993).

V prùbìhu EAE i MS se ov�em uplatòují i pozitivní regulaè-
ní mechanismy, zodpovìdné napøíklad za spontánní ukonèení ata-
ky a nástup remise. Pøedpokládá se úèast tlumivých CD8+ lymfo-
cytù T, tlumivé subpopulace CD4+ lymfocytù T a nìkterých cyto-
kinù (TGF-β, IL-10, IFN-β, IL-4) (Cooke, 1995).

Velice zajímavé je nedávné pozorování, �e na doèasných i tr-
valých remisích, k nim� dochází v prùbìhu EAE, se podílí ma-
sivní apoptické hynutí specifických autoreaktivních lymfocytù T
(Bauer, a spol., 1995).

Lymfocyty B se v ohniscích demyelinizace uplatòují jako an-
tigen pøedkládající buòky, patogenetická úèast autoprotilátek v�ak
zùstává sporná. Svìdèí pro ni zvý�ené koncentrace protilátek proti
slo�kám myelinu i proti neurotropním virùm v krvi, likvoru i moz-
kové tkáni. Jiné studie v�ak vìt�í patogenetickou úèast protilátek
vyluèují.

Léèba MS se dlouho opírala o symptomatické postupy. Poku-
sy o zásahy do patogenezy onemocnìní zahrnovaly jak imunosti-
mulaèní pùsobky (tymové faktory, transfer faktor, levamisol), tak
protizánìtlivé a imunosupresivní postupy (plazmaferéza, leuko-
cytoferéza, celkové ozáøení lymfoidních tkání, aplikace xenogen-
ního antilymfocytárního séra, a novìji anti-CD4 monoklonální
protilátky). Zatím ve stadiu úvah a pokusù je podávání monoklo-
nálních protilátek proti cytokinùm, proti receptorùm pro cytokiny
a proti zúèastnìným adhezním molekulám.

O souèasných mo�nostech klinické léèby MS nedávno pojed-
nala Havrdová (1994). Základními léky zùstávají glukokortikoidy,
azathioprin, cyklofosfamid, antracyklinový Mitoxantron a intra-
tekálnì podávaný cytosinarabinosid. Zkou�í se i cyklosporin
A a desoxyspergualin.

Imunosupresivní léèba nemocných s MS sice zkracuje trvání
atak a ponìkud omezuje stupeò posti�ení nemocných v jejich prù-
bìhu, ale statistická hodnocení neprokázala vliv této léèby na ak-
tivitu onemocnìní (poèty atak a rychlost postupu deteriorace).
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Navíc projevuje imunosupresivní terapie záva�né vedlej�í úèinky.
To vede k soustavnému hledání léèebných postupù, které by do-
kázaly zastavit nebo zpomalit prùbìh nemoci pøi minimálních ved-
lej�ích úèincích.

Na experimentálním modelu MS � EAE � se osvìdèily po-
kusy o navození autotolerance na kritické antigeny perorálním
podáváním myelinu, jeho antigenních frakcí a dokonce i syntetic-
kých polymerù (Weiner a spol., 1994). V bìhu jsou i klinické stu-
die.

Problémem pøi navozování autotolerance ov�em je, �e v auto-
imunitním procesu se uplatòuje øada cílových epitopù (Tuohy
a spol., 1994) a pøeká�ku pøedstavuje i �roz�iøování spektra auto-
antigenních (kryptických) determinant�, ke kterému dochází (zvlá�-
tì pøi relapsech) u experimentálních procesù i u lidských chorob
(SLE, MS, IDDM) a které udr�uje a dále stupòuje autoimunitní
odpovìï (Lehmann a spol., 1992, 1993).

Jiným experimentálnì provìøovaným postupem jsou zásahy do
procesu rozpoznávání autoantigenù, prezentovaných na molekulách
MHC, receptory lymfocytù T. Cílem je zde �blokovat MHC-mole-
kuly�, nebo dosáhnout umìlými peptidy �antagonismu� na úrovni
receptorù lymfocytù T pro autoantigeny (Ridgway a spol., 1994).

Tyto postupy v�ak jsou zatím vzdáleny praxi stejnì jako poku-
sy o zavedení génù pro �vhodnìj�í� MHC-molekuly bunìk pre-
zentujících antigeny, o modulaci nadmìrnì exprimovaných mole-
kul MHC, o zásahy do pomìru patogenních Th1 CD4+ a regulaè-
ních Th2 CD4+ bunìk, o vyu�ití �pøirozených� autoprotilátek èi
zásahù do idiotypové-antiidiotypové sítì.

Jiným teoreticky nadìjným postupem je zásah do �vykoleje-
né� cytokinové sítì monoklonálními protilátkami proti �kodlivým
cytokinùm (TNF-α, IFN-γ) èi receptorùm pro nì, nebo podává-
ním regulaèních cytokinù (napø. TGF-β, IL-10, IFN-β) èi zavede-
ním jejich génù. Klinický výstup zde spoèívá v podávání �regu-
laèního� interferonu-β.

Provìøuje se i inhibice adhezních molekul na endoteliích a ner-
vových buòkách a inhibice tvorby destrukèních enzymù nebo to-
xických kyslíkových radikálù. Jisté nadìje se kladou i do vyu�ití
fenoménu apoptózy autoimunitních T-bunìk. Schùdnými se uka-
zují i postupy omezující aktivaci autoimunitních T-lymfocytù, ex-
presi jejich adhezních molekul a následný zánìt. V praxi splòuje
tyto po�adavky systémová enzymoterapie.

�Vakcinace� myelinem a analogy

K metodì se dospìlo na základì experimentálních studií, je�
prokázaly preventivní i terapeutické pùsobení perorálnì podávané-
ho myelinu na experimentální autoimunitní encefalitidu (EAE), vy-
volanou injekcemi myelinu s adjuvans (Weiner a spol., 1993, 1994).

První pilotní dvojitì slepá studie byla uskuteènìna u 30 ne-
mocných: polovina z nich dostávala jeden rok per os 300 mg ho-
vìzího myelinu, druhá polovina placebo. Zatímco v placebové
skupinì probíhaly u 12 nemocných dále ataky, v �myelinové� sku-
pinì probíhaly jen u 6. V krvi nemocných léèených myelinem do�lo
pøi tom ke sní�ení poètu proti myelinu reagujících lymfocytù T.
Léèba nevyvolala �ádné ne�ádoucí projevy a mohla být zøejmì
je�tì úspì�nìj�í, pokud by z ní byli vyøazeni �rezistentní� nemoc-
ní se znakem HLA DR2 (Weiner a spol., 1993).

V poslední dobì je vìnováno hodnì pozornosti úèinkùm syn-
tetických peptidù sestavených podle kritických oblastí myelinu.

Nejzajímavìj�í je kopolymer (Cop)-1. Ten toti� nepùsobí ani spo-
lu s adjuvans jako encefalitogen a pøi tom ovlivòuje EAE pøíznivì
preventivnì i terapeuticky.

Po zji�tìní jeho ne�kodnosti u my�í, morèat a králíkù byl ovì-
øen i u nìkolika dobrovolníkù (Abramsky a spol., 1977). Bornstein
a spol. (1982) pak podávali 16 pacientùm s MS a� tøi roky dennì
s.c. 5�20 mg Cop-1) a zjistili pokles relapsù. Proto provedli (s 20
mg dávkami) dvouletou dvojslepou placebem kontrolovanou pi-
lotní studii (Bornstein a spol., 1987). U 48 nemocných s RR for-
mou MS zaznamenali v placebové skupinì 62 relapsù, ve skupinì
verum jen 16. Bez relapsù bylo ve skupinì placeba 26 %, ve sku-
pinì verum 56 %.

Dal�í studie u 106 pacientù s PP formou MS byla mìné ús-
pì�ná: progresorù bylo sice ménì (17,6 %) ne� v placebové sku-
pinì (25,5 %), rozdíl v�ak nebyl signifikantní.

Vìt�í váhu mají výsledky získané dvouroèní multicentrickou
randomizovanou dvojitì slepou, placebem kontrolovanou studií
u 251 nemocných s RR formou MS. I ta vyznìla pøíznivì: V lé-
èené skupinì poklesly v prvním roce ataky z �placebových� 0,84
na 0,59 u léèených pacientù, v prùbìhu dvou let z 1,68 na 1,19.
Prodlou�eno bylo i trvání remisí ze 183 dnù ve skupinì placeba
na 249 dnù v léèené skupinì (Johnson a spol., 1995).

Léèba Cop-1 je ov�em provázena u èásti nepøíjemnými, by�
nikoli nebezpeènými vedlej�ími pøíznaky, napø. tlakem na prsou,
palpitacemi, potí�emi s dýcháním a podobnì.

Soudí se, �e podstatou léèebného pùsobení myelinu, jeho slo-
�ek i Cop-1 je �vytìsnìní� bazického myelinového proteinu ze
zpracování buòkami prezentujícími autoantigen, soutì� epitopù na
úrovni receptorù autoimunitních T-lymfocytù, a navození tlumi-
vých T-bunìk (napø. index CD4/CD8 se sni�uje). Uva�uje se i o na-
vození autotolerance v èásti autoimunitních T-lymfocytù (Arnon
a spol., 1989, Kotzin a spol., 1991).

Rekombinantní interferon-β byl v USA a Kanadì povolen
k testování pøi MS v 80. letech poté, co nìkolik studií prokázalo
nebezpeènost IFN-γ a nespolehlivou úèinnost IFN-α. Brzy bylo
odstoupeno i od pou�ívání pøirozeného IFN-β a intratekálního po-
dávání interferonù a pøe�lo se na s.c. a i.m. injekce. V nìkolika
men�ích studiích byla sledována tolerance a urèeno vhodné dáv-
kování (dnes se pou�ívá obvykle 8 (4,5 a� 45) miliónù IU s.c. ob-
den). Jejich výsledky ukázaly, �e a� u 40 % pacientù dojde v prù-
bìhu léèby k sní�ení frekvence atak a prodlou�ení remisí (Panitch,
1992).

V roce 1988 byla v USA zahájena pod dohledem NIH multi-
centrická (11 center) randomizovaná dvojslepá placebem kontro-
lované studie s rekombinantním interferonem-beta (rIFN-β) u 372
nemocných s RR MS. V roce 1993 zveøejnili Paty a spol. pøíznivé
výsledky: stacionárnílní stav pøetrvával u 75 % sledovaných
pacientù, poèet atak byl redukován o 1/3, u 52 % nemocných byla
omezena prudkost prùbìhu, metoda MRI s gadoliniem prokázala
a� 80 % sní�ení výskytu nových plakù.

Studie dále pokraèovala 3 1/2 a� 5 rokù. Potvrdilo se sní�ení
výskytu atak, progrese choroby pokraèovala pøi podávání IFN-β
u 35 % pacientù proti 46 % v placebové skupinì. Ve 3. roce léèby
se úèinnost léèby u 38 % nemocných sni�ovala, zøejmì v souvis-
losti se vznikem neutralizaèních protilátek proti IFN-β. IFN-β ta-
ké nepùsobil (nebo pùsobil jen v malé míøe) u PP formy.

Pozitivní výsledky léèby IFN-β byly prokázány i v nedávno
ukonèené �panìlské studii s pøirozeným IFN-β u 60 nemocných
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MS (Fernandez 1995) a v italské studii s rekombinantním IFNβ
u 72 nemocných MS (Fieschi a Piazza, 1995).

Tolerance léèby interferonem beta byla vcelku dobrá. Léèbu
pøeru�ilo jen 9 % pacientù, z toho polovina pro vedlej�í úèinky,
hlavnì �chøipkový syndrom� (Sibley a spol., 1995). Dnes se tato
(ov�em velmi nákladná) léèba provìøuje u desítek tisíc nemoc-
ných.

Mechanismy léèebného pùsobení IFN-β nejsou objasnìny.
Pøedpokládá se, �e významná je interference s patogeneticky výz-
namným interferonem-γ (zprostøedkovaná IL-10 a asi i dal�ími
cytokiny).

Léèba kombinacemi proteolytických enzymù je pro své proti-
zánìtlivé a imunomodulaèní vlastnosti provìøována MS od 60. let,
kdy M. Wolf pozoroval pøi léèbì Wobenzymem a Wobe-Mugo-
sem u nemocných s RR formou opakovanì hluboké remise. Zku-
�enosti s dvouletou enzymoterapií u 150 nemocných publikovala
Neuhoferová (1986). Ze 107 pøípadù s PP formou onemocnìní se
podstatnì zlep�ilo 45, u 26 se proces stabilizoval. Je�tì lep�í byly
výsledky u RR formy: ze 43 nemocných do�lo u 35 k významné-
mu zlep�ení a výraznému zlep�ení klinického nálezu. Baumhackl
(1995) srovnal v pilotní studii u 61 nemocných úèinnost Woben-
zymu a Azathioprinu. Mezi obìma léky neprokázal �ádný rozdíl
v omezení zánìtlivého procesu ani v prodlou�ení intervalu mezi
atakami. Enzymy navíc projevily léèebný vliv i u pokroèilej�ích
pøípadù (kdy je úèinnost cytostatik a glukokortikoidù obvykle níz-
ká); jejich podávání bylo navíc prosto vedlej�ích ne�ádoucích úèin-
kù azathioprinu.

U nás se enzymoterapii MS vìnuje u� nìkolik let Krejèová.
V randomizované pilotní studii (Krejèová a Nouza, 1995) srov-
nala léèebný vliv Wobenzymu a Wobe-Mugosu s léèebným pùso-
bením glukokortikoidù u 40 nemocných s RR prùbìhem choroby
a sekundárnì progredujícím prùbìhem choroby. Po dvou letech
bylo v enzymové skupinì zlep�eno 70 % nemocných (funkèní
posti�ení se sní�ilo o 3,5 stupnì), ve skupinì glukokortikoidù se
zlep�ilo 25 % nemocných (posti�ení se sní�ilo o 0,4 stupnì).

Do dal�í dlouhodobé studie je zaøazeno 101 pacientù (54 je
léèeno enzymy a 31 kortikosteroidy). Pøedbì�né výsledky potvr-
zují nálezy první studie: v enzymové skupinì se ukazují v 62 %
dobré a velmi dobré výsledky, v 19 % nemocných výsledky prù-
mìrné a nevýrazné. Enzymoterapii lze doporuèit zejména u RR
formy (kde dochází ke sní�ení frekvence a intenzity atak), nebo
v poèáteèní fázi SP formy. Enzymoterapii není vhodné provádìt
u procesù pøevy�ujících 6. stupeò Kurzkeho �kály a u nemocných
léèených dlouhodobì kortikosteroidy nebo cytostatiky. Rovnì� PP
prùbìh nemoci nevykazuje jednoznaènì pozitivní léèebné výsled-
ky.

V létì roku 1994 byla zahájena dvouletá multicentrická ran-
domizovaná dvojitì slepá, placebem kontrolovaná studie podle GCP
(Mertin, 1994), zahrnující analýzu úèinnosti Phlogenzymu u 300
nemocných. Zúèastòuje se jí 23 neurologických center ve 14 ev-
ropských zemích vèetnì Èeské republiky a Slovenska.

V mechanismech léèebného zásahu enzymù do patogenetic-
kých dìjù MS bylo donedávna pøedpokládáno pøedev�ím protizá-
nìtlivé pùsobení, tlumivý vliv na patologické autoprotilátky a imu-
nitní komplexy, a �normalizaèní� ovlivnìní cytokinové sítì.

Zásadní pokrok pøineslo nedávné zji�tìní P.V. Lehmanna (1995,
1996), �e Phlogenzym sni�uje signifikantnì výskyt EAE (z 80 %
na 25 %). Pomocí dùmyslného testu prokazujícího jednotlivé lym-

focyty T se podaøilo zjistit, �e enzymoterapie vede k pøibli�nì 50 %
sní�ení aktivace T-bunìk reagujících s epitopy myelinu a k jen 50
% produkci IFN-γ. Podstatou efektu je potlaèení exprese adhezních
a kostimulaèních molekul (CD4, CD44 a B7-1) na T-buòkách a sní-
�ení exprese MHC-znakù II. tøídy na buòkách, pøedkládajících auto-
antigeny; redukována je i efektorová �zabíjeèská� fáze.

Velkou výhodou enzymoterapie je selektivnost pùsobení (jsou
zasa�eny aktivované autoimunitní lymfocyty T proti v�em exprimo-
vaným epitopùm myelinu, ale jsou �etøeny lymfocyty T, schopné re-
akce proti cizím antigenùm), a soustøedìní léèebného úèinku do lo�i-
sek chorobného procesu (odpadají celkové imunosupresivní efekty).
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Ïal�ia z ve¾mi aktuálnych od-
borných publikácií vydavate¾stva
Grada, ktorá si takpovediac vy�ia-
dala lekárska verejnos�. Publikácia
je ïal�ím doplneným a prepracova-
ným vydaním ve¾mi úspe�nej pub-
likácie Srdeèní arytmie -- aktuální
problémy. Doc. MUDr. Jan Lukl,
CSc., prednosta I. internej kliniky
LF Palackého univerzity v Olomo-
uci, významný odborník v oblasti
arytmológie, elektrofyziológie
a kardiológie, zvolil moderný spô-

sob spracovania jednotlivých kapitol formou preh¾adových prác,
prièom viaceré kapitoly sú doplnené o vlastné klinické výsledky.

PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY

V knihe sú samostatné kapitoly: syndróm drá�divej karotídy, dvoj-
dutinová stimulácia, trvalá dvojdutinová stimulácia VDD monoka-
tétrom, kardiostimulátory s frekvenènou reakciou, súèasná proble-
matika farmakoterapie arytmií, terapia supraventrikulárnych tachy-
kardií, rádiofrekvenèná katétrová ablácia flutteru siení, výskyt ma-
lígnych arytmií po ablácii AV-junkcie, katétrové rádiofrekvenèné
ablácie posteroseptálnych akcesórnych dráh, problematika komo-
rových tachykardií a problémy po implantácii kardiovertera-defib-
rilátora a mo�nosti ich rie�enia. V poslednej kapitole sa autori ve-
nujú problematike kardiostimulácie v ÈR roku 1995. Ka�dá èas� je
doplnená pou�itou literatúrou a dokumentovaná ve¾mi vhodne vo-
lenou obrazovou dokumentáciou. Dobrú orientáciu v publikácii
umo�òuje aj ve¾mi podrobne urobený vecný index.

Som presvedèený, �e kniha sa stane nielen súèas�ou kni�nice
ka�dého lekára, ktorý sa stretáva s problematikou arytmií, ale ka�-
dého lekára, ktorý chce ma� aktuálne poznatky v tejto rýchlo sa
rozvíjajúcej oblasti kardiológie.

M. Bernadiè


