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KONTROLA AUTOAGRESIVNÍCH PROCESÙ POMOCÍ PØIROZENÝCH
A DAL�ÍCH PRO ORGANISMUS NE�KODNÝCH POSTUPÙ

PEKÁREK J., ÈECH K., 1NEV�ÍMAL O.

THE CONTROL OF AUTOAGGRESSIVE PROCESSES BY MEANS OF
NATURAL AND OTHER ORGANISM-FRIENDLY PROCEDURES

V poslední dobì pøibývá chorob v jejich� patogenezi hraje
podstatnou úlohu autoagresivita. Dosavadní zpùsoby léèby
spoèívají v potlaèení imunity vìt�inou pomocí lékù chemické
povahy, nebo hormonální preparáty. Tato léèba bývá spojena
s ne�ádoucími projevy nebo� se jedná vìt�inou o látky inhi-
bující metabolismus i jiných bunìèných systémù ne� jen bu-
nìk imunitního systému. Dal�í nepøíjemnou komplikací je
sní�ená odolnost vùèi interkurentním infekcím.
Z dùvodu tìchto ne�ádoucích komplikací se v poslední dobì
uva�uje o pou�ití pøirozenì se vyskytujících látek s imuno-
supresivními vlastnostmi. Jedná se na pø. o TGF-βββββ nebo
o nìkteré interleukiny (IL-10 ap.).
Na na�em pracovi�ti byla izolovaná látka z DHL (dialyzátu
homogenátu leukocytù) se schopností potlaèit AA (adjuvant-
ní artritidu) u krys. U lidí stimuluje tato látka CD8+-lymfo-
cyty, nebo lymfocyty tvoøící E-rozety citlivé na vliv teofylinu.
Tento imunosupresivní faktor (SF) se uplatnil v léèbì celé øady
autoagresivních chorob (atopický ekzém, roztrou�ená skleróza,
u nìkterých polyradikuloneuritid, amyotrofické laterální skleróze
ap.). V práci jsou podány výsledky léèby pacientù s ALS, u kte-
rých do�lo ke zpomalení prùbìhu nemoci a prodlou�ení �ivota.
Z dal�ích mo�ností léèby se uvádí podávání antilymfocytár-
ních sér, monoklonálních protilátek proti rùzným znakùm
lymfocytù (CD) a nìkteré metody hyposenzibilizace a navo-
zení tolerance k pøíslu�ným autoantigenùm.
Dále se uvádí zpùsob aplikace autoantigenu navázaného
na nerozpustný nosiè. Podání takto navázaného encefali-
togenu na polyakrylátový preparát Sféron dokázalo nejen
zabránit vzniku EAE u morèat, ale i zabránit uhynutí
tìch morèat, u kterých se ji� projevily známky EAE. (Tab.
8, obr. 1, lit. 8.)
Klíèová slova: autoagresivní choroby, léèba, imunosuprese,
EAE, hyposinzibilizace, supresorický faktor.
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At present an increase of some autoaggressive diseases can
be observed. The commonly used treatment consists of the
administration of some immunosuppressive drugs or some
hormonal preparations. This type of therapy is accompained
by some`ued sy some undesired side effects, as these drugs in
luence also some other cell systems besides theally active
cells. These drugs are also known to lower the resistance to
some intercurrent infections.
Due to these undesired side effects some naturally occurring
factors are introduced into the therapy. These are, e.g. TGF-
βββββ, or some interleukins (IL-10 etc.).
In our department an immunosuppressively acting substan-
ce was isolated from DHL which has the ability to inhibit the
AA (adjuvant arthritis) in rats. In humans this SF (suppres-
sive factor) stimulates the CD 8+ cells which are known to
have suppressoric activity.
This SF was successfully applied in some autoaggressive di-
seases, e.g. atopic eczema, multiple sclerosis, some polyradi-
culoneuritis, amyotrophic lateral sclerosis etc. In this paper
the results in the ALS patients are given.
Amongst other possibilities of the therapy the application of
antilymphocyte sera, monoclonal antibodies to some CD
markers of lymphocytes and some methods of hyposensitiza-
tion or tolerance induction are mentioned.
Further, an original method using antigen bound to insolub-
le carrier is described. This administration of encephalitogen
bound onto Sforon (polyacrylate spheres) did not only inhi-
bit the EAE manifestations but also enable the survival of
guinea-pigs which had already manifested the clinical signs
of EAE. (Tab. 8, Fig. 1, Ref. 8.)
Key words: autoaggressive diseases, therapy, immunosup-
pression, EAE, hyposensitization, suppressoric factor.
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V poslední dobì pøibývá chorob, v jejich� patogenezi hrají
podstatnou úlohu rùzné imunopatologické mechanismy. K po�ko-
zení bunìk, tkání nebo orgánù dochází z mnoha pøíèin. Nejznám-
nìj�í pøíèinou je reakce rùzných slo�ek imunitního systému proti
tìlu vlastním strukturám. V tìchto pøípadech je dùsledkem autoi-
munitních reakcí autoagresivita. V jiných pøípadech je po�kození
organismu vyvoláno pùvodnì obrannými mechanismy, jako je zá-
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nìt, destruktivní èinnost cytotoxických T-lymfocytù (vùèi buòkám
obsahujícím virové antigeny, nebo antigeny dal�ích infekèních
agens, nádorové antigeny ap.). Je proto tøeba si uvìdomit, �e tyto
pùvodnì obranné mechanismy mají svoje opodstatnìní pouze v ur-
èitém stadiu obranné reakce. Pøetrvávání zánìtu mù�e napø. vést
k chronicitì procesu, nebo mù�e dokonce iniciovat autoagresivi-
tu. Léèebný zásah vy�aduje proto utlumení tìchto pro organismus
ne�ádoucích imunitních pochodù, a to navíc pouze v dobì, kdy
jejich pùvodnì obranný charakter pøechází ji� v patologickou re-
akci.

K utlumení ne�ádoucích imunitních reakcí se bì�nì pou�ívá
celé øady inhibitorù rùzných bunìèných pochodù, nebo rùzných
látek hormonální povahy. Vìt�ina léèebnì pou�ívaných inhibitorù
jsou látky chemické povahy, které se v organismu pøirozenì nevy-
skytují. Tyto látky mají navíc tu nevýhodu, �e kromì bunìk imu-
nitního systému postihují i dal�í bunìèné systémy v organismu.
Z toho dùvodu je tato léèba vìt�inou spojena s ne�ádoucími ved-
lej�ími projevy, jako je porucha funkce nìkterých orgánù, sní�ená
odolnost proti interkurentním infekcím, porucha zpìtnì vazebné-
ho systému (napø. u kortikosteroidù) ap.

V poslední dobì se proto objevuje snaha pou�ívat k utlumení
ne�ádoucích reakcí imunitního systému látek nebo mechanismù
vyskytujících se v organismu pøirozenì, nebo manipulací postih-
ujících pouze buòky imunitního systému. Pøi této pøíle�itosti je
tøeba si uvìdomit, �e v prùbìhu fylogenetického vývoje mohly
pøe�ít jen ty druhy organismù, které se dokázaly vypoøádat s rùz-
nými �výstøelky� normálních �ivotních pochodù a které si doká-
zaly vytvoøit patøièné pøirozené regulaèní mechanismy zaruèující
udr�ení homeostázy. Ji� na poèátku vývoje mnohobunìèných or-
ganismù z rùzných samostatných kolonií jednobunìèných orga-
nismù bylo nejprve tøeba zajistit vzájemnou komunikaci tìchto
jednotlivých bunìèných systémù. Tak se jednotlivé typy bunìk
(organismù) musely vzájemnì pøizpùsobit úèinku metabolitù ne-
bo produktù ostatních bunìèných systémù. V pokraèujícím vývo-
ji se tyto metabolity stávaly buï inhibitory nebo naopak stimulá-
tory funkcí jednotlivých sousedních bunìèných systémù.

V prùbìhu evoluce se tak vytøídila celá øada pøirozených pù-
sobkù, které jsou schopné ovlivnit rùzné funkce imunitního systé-

mu. Z inhibièních látek uvádíme namátkou TGF-β (transformaè-
ní rùstový faktor beta), který má schopnost potlaèit proliferaci
lymfocytù T závislou na IL-1, IL-2, IL-4, a tím pádem doká�e
napø. potlaèit vznik autoimunitního onemocnìní v experimentu
(Fuèíková a spol., 1994). Imunosupresivní úèinek mají i dal�í fak-
tory, jako napø. IL-10 ap. Zde je tøeba poznamenat, �e i nìkteré
vyslovenì podpùrné faktory mohou pøi nadbyteèné produkci vy-
volat rovnì� útlum rùzných imunitních, vèetnì obranných mecha-
nismù. Existuje v�ak celá øada dal�ích, dosud neidentifikovaných
látek, které doká�í rovnì� inhibovat nìkteré reakce imunitního sys-
tému. Tak napø. Borkowski s Lawrencem (Borkowski a spol.,
1983) popsali specificky i nespecificky úèinkující faktory izolovné
z dialyzátu homogenátu leukocytù (DHL) schopné inhibovat nìk-
teré projevy bunìèné imunity.

Vlastní studie

Podobný faktor jsme popsali i my (Pekárek a spol., 1990).
Tento faktor izolovaný rovnì� z DHL byl pøipraven ultrafiltrací
z komerèního preparátu IMMODIN SEVAC a obsahuje biologic-
ky aktivní látky o molekulové hmotnosti ni��í jak 5000 D. V po-
kusech na zvíøatech dokázal stimulovat odpovìï morèecích nebo
krysích tymocytù na Con A v testu kostimulace. Za in vivo pod-

Tab. 1. Úèinek supresorického faktoru na adjuvantní artritidu u krys.
Tab. 2. The effect of suppressoric factor on the adjuvant arthritis in rats.

Zpùsob Otok Albumin Hyaluronová Biopterin Nukleoly RTG
ovlivnìní tlapky kyselina nález
Treatment Foot pad Hyaluronic Nucleoli RTG

oedema acid finding

neovlivnìné
non-treated 0,70±0,13 29,0±3,4 148,2±54,4 56,0±15 9,5 0
AA neovlivnìné
AA non-treated 1,53±0,31 20,5±3,8 230,7±94,6 108,0±24 22,8 5,0
AA 250 µl DLE 1,28±0,30 25,7±2,8b 188,0±92,7 82,0±12 15,3 3,5
AA 250 µl SF 1,02±0,30a 29,4±2,3a 146,6±41,2a  54,0±15a  8,5a 1,0a

Poznámky: AA - krysy s adjuvantní artritidou
 a - statisticky významná odchylka od AA krys p<0,01
 b - statisticky významná odchylka od AA krys p<0,05

Tab. 2. Vliv supresorického faktoru na teofylin senzitivní E-rozety
u pacientù s autoagresivními chorobami.
Tab. 2. The effect of suppressoric factor on the theophylline sensitive
E rosettes in patients with some autoaggressive diseases.

Subpopulace T-lymfocytù Pøed podáním SF Po podání SF
Subpopulation Before SF After SF
of T-lymphocytes administration administration

celkový poèet T Ly
Total T lymphocytes 49,3±9,12 52,5±8,97
teofylin rezistentní
theophylline resistant 29,7±8,89 25,0±7,89
teofylin senzitivní
theophylline sensitive 19,6±3,94 27,0±6,14

Notes: AA - rats with adjuvant arthritis
 a - statistically significant difference from AA rats p<0.01
 b - statistically signifcance difference from AA rats p<0.05
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mínek dokázal tento faktor výraznì omezit klinické i laboratorní
projevy adjuvantní artritidy (AA) u krys (Stanèíková a spol.,
1994). AA je modelové onemocnìní nìkterých lidských chorob
pojiva. Po aplikaci CFA (kompletního Freundova adjuvans) kry-
sám se pøibli�nì za 18�21 dní objeví u tìchto zvíøat otoky klou-
bù s charakteristickým RTG nálezem, omezenou pohyblivostí ap.
Klinické projevy jsou provázeny biochemicky prokazatelnými
známkami zánìtu. Tabulka 1 uvádí vliv tohoto faktoru na nìkteré

projevy AA u krys. Výsledky jasnì dokumentují výraznou schop-
nost tohoto faktoru ovlivnit prùbìh a projevy tohoto modelového
onemocnìní.

Pøi aplikaci tohoto faktoru lidem bylo prokázáno, �e dochází
jeho pùsobením k výraznému ovlivnìní toho typu lymfocytù po-
va�ovaného za �supresorické�. Tabulka 2 uvádí vliv tohoto fakto-
ru na lymfocyty charakterizované schopností tvoøit E-rozety vní-
mavé na úèinek teofylinu. Zatímco buòky schopné tvoøit teofylin
senzitivní E-rozety byly tímto faktorem výraznì stimulovány, ne-
mìl tento faktor prakticky �ádný úèinek na lymfocyty tvoøící teo-
fylin rezistentní E-rozety (pova�ované za T

H
-pomocné lymfocy-

ty). V pozdìj�í práci, kdy ji� byly k dispozici monoklonální pro-
tilátky proti znakùm CD, jsme mohli prokázat, �e tento faktor ap-
likovaný lidem doká�e výraznì stimulovat hladinu CD8+-lymfocytù
(tab. 3). Hladina CD4+-lymfocytù zùstávala pøitom prakticky beze
zmìn, nebo docházelo spí�e k jejich poklesu, co� se projevovalo
zmìnou IR indexu.

Tyto výsledky nás vedly k pokusu o aplikaci tohoto faktoru
v léèbì tìch chorob, v jejich� mechanismu se vyskytovala auto-
agresivita a které byly charakterizovány zmìnami v CD8+-lymfo-
cytech v závislosti na aktivitì choroby. Prokázalo se toti�, �e u celé
øady autoagresivních chorob je stadium remise charakterizováno
normalizací CD8+-lymfocytù, zatímco stadium exacerbace se vy-
znaèuje poklesem tohoto subtypu T-lymfocytù a vzestupem IR
indexu (Zaffaroni a spol., 1985).

Na podkladì povolení roz�íøené klinické studie SKIP (subko-
mise pro imunitní preparáty) MZ ÈR jsme tento faktor pou�ili
v léèbì následujících chorob: u pacientù s atopickým ekzémem
(Èervenková a spol., 1994; Pekárek a spol., 1990), u tì�kých fo-
rem roztrou�ené sklerózy, u rùzných polyradikuloneuritid, u ner-
vových komplikací lymské choroby (Pekárek a spol., 1990) a u pa-
cientù s amyotrofickou laterální sklerozou (ALS).

Výrazné výsledky byly zaznamenány hlavnì u pacientù s ALS.
U tohoto dosud nevyléèitelného onemocnìní s prùmìrnou dobou
pøe�ití 2, maximálnì 3 roky se podaøilo prodlou�it �ivot pacientù,
a to pøedev�ím u tìch, u nich� v dùsledku léèby do�lo k vzestu-
pu CD8+-lymfocytù. U nìkterých pacientù jsme díky této léèbì
zaznamenali pøe�ití a� 9 let (Nev�ímal a spol., 1991). Výraznìj�í
výsledky byly zaznamenány u pacientù bez bulbárních pøíznakù
(tab. 4). Èásteèný úspìch bylo mo�né pozorovat i u pacientù s roz-
vinutými bulbárními pøíznaky (tab. 5). Úèinnost léèby tímto fak-
torem lze dokumentovat i prùbìhem onemocnìní u pacientù,
u nich� byla léèba pøeru�ena z dùvodu neschopnosti tohoto fak-
toru ovlivnit u nich hladinu CD8+-lymfocytù (tab. 6). Naproti to-
mu bylo mo�né prokázat, �e pokraèování v léèbì u tìchto neod-
povídavých pacientù (vzhledem k CD8+-lymfocytùm) pøineslo
rovnì� kladné výsledky (tab. 7).

Za významné je tøeba rovnì� pova�ovat výrazné zlep�ení kli-
nického stavu u nìkterých pacientù s ALS (obnovení schopnosti
dorozumívání se a schopnosti pohybovat konèetinami) - Nev�í-
mal a spol. 1994.

I kdy� se dosud nepodaøilo vyléèit ALS, dosavadní kladné
výsledky u èásti pacientù nasvìdèují mo�nosti objasnìní patoge-
neze tohoto onemocnìní.

Neobjasnìnou zùstává dosud otázka mechanismu úèinku to-
hoto faktoru. Skuteènost, �e jeho podávání lidem doká�e ovlivnit
CD8+-lymfocyty a spolu s tím i prùbìh nìkterých autoagresivních
chorob, nasvìdèuje mo�nosti potenciace �supresorických bunìk�.

Tab. 3. Vliv SF na hladinu lymfocytù TH a TS u pacientù s ALS.
Tab. 2. The effect of SF on the level of TH and TS lymphocytes in pa-
tients with ALS.

Pac. Vìk T
H

T
S

Pat. Age
pøed po pøed po
before afer before after

1. 36 45 40 28 45
2. 47 28 41 21 28
3. 53 56 59 38 31*

4. 47 59 59 39 45
5. 56 40 29 23 31
6. 63 52 52 30 40
7. 58 54 55 23 26
8. 58 48 37 30 22*

9. 40 54 49 29 27
10. 65 44 45 26 27
11. 54 62 57 25 39
12. 62 39 36 26 32

* - výsledky odeèteny za 8 týdnù místo za obvyklý 1 týden po  poslední
injekci SF
- results read after 8 weeks instead of 1 week after the last  SF administra-
tion

Tab. 4. Úèinek SF u pacientù s pozitivní odpovìdí na CD8+-lymfocy-
ty.
Tab. 4. The effect of SF in the ALS patients with a positive reactivity
on the CD 8+ lymphocytes.

Pacient Vìk Pohlaví Délka nemoci Doba léèení Exitus
Patients Age Sex Duration of Duration of

the disease the treatment

1. 46 M 10 8 +
2. 42 F 11 10 +
3. 53 M  7 6 +
4. 64 M  7 6 +
5. 46 M  8 7,5
6. 58 M  6 5
7. 52 M  5 4,5 +
8. 53 M  4 3 +
9. 64 F  4 3,5 +
10. 62 F  4 2
11. 62 M  4 x +

M - mu� F - �ena
     - men    - women
x - pøeru�il léèbu
 - interruption of treatment
Prùmìrné pøe�ití této skupiny 6,4 roku.
Average survival of this group 6.4 years.
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Jak ji� bylo vý�e uvedeno, doká�e tento faktor výraznì zabránit
vzniku AA u krys. Proto�e ani dlouhodobé podávání tohoto fak-
toru pacientùm s ALA a dal�ími imunopatologickými stavy ne-
vedlo ke sní�ení obranyschopnosti vùèi interkurentním infekcím
(i kdy� na druhé stranì výraznì utlumilo ne�ádoucí imunitní po-
chody), lze pøedpokládat, �e do�lo vlivem tohoto faktoru k poten-
ciaci urèitých kontrolních a regulaèních mechanismù.

Nejpravdìpodobnìj�í vysvìtlení se nabízí v tom, �e �supre-
sorické � CD8+-lymfocyty jsou vlastnì cytotoxické T-lymfocyty,
jejich� specifická aktivita je zamìøena proti idiotypùm tìch lym-
focytù, které jsou zodpovìdné za vlastní autoagresivitu. Jednalo
by se o mechanismus zodpovìdný za udr�ení homeostázy. Nedos-
tatek, nebo nadbytek jakékoliv reaktivity musí být v zájmu zacho-
vání organismu co nejrychleji vyregulován, aby nedocházelo k ne-
�ádoucímu �pøestøelení� jakýchkoliv, i pùvodnì úèelových a pro
organismus výhodných reakcí. Potvrdilo-li by se toto konstatová-
ní, pak by úloha CD8+-bunìk spoèívala jak v likvidaci bunìk ne-
soucích virus (popøípadì jiné infekèní agens), tak i v likvidaci
bunìk zamìøených proti tìlu vlastním antigenùm, pokud by se
vyskytl nadbytek a nárùst tìchto bunìk. Domníváme se, �e vý�e
popsaný �supresorický faktor� schopný aktivovat CD 8+-lymfocy-
ty by mohl pøispìt i k rozøe�ení této kardinální otázky. Nelze ov-
�em vylouèit ani dal�í mechanismy úèinku tohoto faktoru. Jako
dal�í eventualita se nabízí mo�nost, �e tento faktor stimuluje T

C
2-

lymfocyty. Je toti� dobøe známo, �e produkty lymfocytù T
H
1 a T

H
2

spolu interferují. V nejnovìj�í dobì byla prokázána i existence
bunìk T

C
1 a T

C
2. Podstatné je, �e námi popsaný �supresorický

faktor� má schopnosti utlumit nìkteré ne�ádoucí imunitní reakce
vedoucí k autoagresivitì a co je rovnì� podstatné, �e tato tlumivá
(supresorická) aktivita nikterak neovlivní obranyschopnost orga-
nismu vùèi interkurentním infekcím.

Selektivní ovlivnìní imunitního systému

Vedle tìchto �pøirozenì� se vyskytujících faktorù lze k utlu-
mení ne�ádoucích imunitních pochodù pou�ít i jiné zpùsoby, kte-
ré na rozdíl od umìle pøipravených inhibitorù doká�í ovlivnit po-
uze buòky imunitního systému. Mezi nejznámnìj�í léèebné po-
stupy této skupiny patøí rùzná antiséra. Pùvodní antilymfocytární
a antitymocytární séra jsou nyní nahrazována monoklonálními pro-
tilátkami zamìøenými proti tìm antigenním strukturám pøíslu�-
ných typù a subtypù imunitních bunìk, které jsou pro nì charak-
teristické a které zaruèují jejich selektivitu. Øada tìchto mono-
klonálních protilátek proti znakùm CD-lymfocytù se uplatnila
v klinice pøi zvládání rùzných autoagresivních chorob nebo re-
jekèních krizí po transplantaci rùzných orgánù. Tento zpùsob v�ak
není úplnì ideální, nebo� v dùsledku likvidace znaèného mno�-
ství lymfocytù (a v dùsledku indukce produkce nìkterých cyto-
kinù) mù�e dojít k ne�ádoucím reakcím v organismu jako odpo-
vìï na aktivní a rozpadové produkty lymfocytù a pochopitelnì
i ke sní�ení odolnosti vùèi interkurentním infekcím. Navíc je ten-
to zpùsob nespecifický, nebo� nerozli�uje mezi likvidací ne�ádo-
ucích bunìk imunitního systému a bunìk potøebných pro zaji��o-
vání obrany organismu.

Specifiètìj�í v tomto smìru jsou ty imunologické postupy, kte-
ré jsou schopné �zabrzdit� skuteènì specifické imunitní reakce
proti vybraným antigenním strukturám. Jedná se napø. o postupy
smìøující formou desensibilizace k navození tolerance na urèitou

Tab. 5. Úèinek SF u pacientù s pozitivní odpovìdí na CD8+-lymfocyty
u pacientù s bulbární formou.
Tab. 5. The effect of SF in the ALS patients with a positive reactivity
on the CD 8+ lymphocytes in patients with bulbar form.

Pacient Vìk Pohlaví Délka nemoci Doba léèení Exitus
Patients Age Sex Duration of Duration of

the disease the treatment

1. 56 F 3 2 +
2. 59 F 2,5 2 +
3. 57 F 2,5 2 +
4. 63 M 2,5 0,5 +
5. 65 F 3 2 +
6. 64 M 2 1 +
7. 65 F 2 1 +
8. 63 M 2 2 +
9. 46 F x
10. 61 M x

M - mu� F - �ena
 - men - women
x - pøeru�il léèbu
 - interruption of treatment
Prùmìrné pøe�ití této skupiny 2,4 roku.
Average survival of this group 2.4 years.

Tab. 6. Pacienti s negativní reakcí na CD8+-lymfocyty, u nich� byla
léèba pøeru�ena.
Tab. 6. Patients with negative reactivity on the CD 8+ lymphocytes in
which the treatment was discontinued.

Pacient Vìk Pohlaví Délka nemoci Doba léèení Exitus
Patients Age Sex Duration of Duration of

the disease the treatment

1. 64 M 2,5 x +
2. 59 M 2 x +
3. 55 M 2 x +
4. 67 F 2 x +
5. 44 F 2 x +
6. 61 F 2 x +
7. 58 F 2 x +
8. 68 F 2 x +
9. 69 F 2 x +
10. 64 F 3 x +
11. 51 F 3 x +
12. 52 F 4 x +

M - mu� F - �ena
 - men - women
x - léèba pøeru�ena
 - the treatment was discontiued
Prùmìrné pøe�ití této skupiny 2,5 roku.
Average survival of this group 2.5 years.

antigenní strukturu. Øada takových postupù nese s sebou riziko
aktivace ne�ádoucího imunitního procesu v dùsledku vpravení
specifického autoantigenu. Hledaly se proto dal�í postupy a kom-
binace této specifické desensibilizace, popøípadì tolerance. V po-
slední dobì se napø. osvìdèilo perorální podávání specifického
antigenu, nebo� tento zpùsob minimalizuje pøípadné ne�ádoucí
reakce.
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Na tomto modelu byla vyzkou�ena napø. úèinnost rùzných lé-
èebných antisér, pou�ití rùzných imunosupresivních farmaceutic-
kých preparátù, metoda specifické desensibilizace encefalitoge-
nem ap.

Na na�em pracovi�ti jsme napø. provìøovali úèinnost antilym-
focytárního séra. Zatímco v tomto pokuse uhynulo v kontrolní,
neovlivnìné skupinì 35 krys z 37, uhynulo ve skupinì morèat,
kterým bylo preventivnì podáno antilymfocytární sérum pouze 6
morèat z 34. Navíc ze skupiny morèat, kterým bylo podáno anti-
lymfocytární sérum a� v dobì poèátku výskytu parez (tj. 12. den)
uhynulo 9 morèat z 18. Úèinnost podávání antilymfocytárního séra
byla kontrolována rovnì� histologicky a výsledky prokázaly pod-
statné omezení výskytu infiltrátu u zvíøat chránìných antilymfo-
cytárním sérem. Dále jsme provìøovali na tomto modelu vliv imun-
ní deviace, tj. aplikace encefalitogenu v rùzném èasovém interva-
lu a v rùzné dávce bez CFA. Také v tomto pøípadì dokázala pøed-
chozí dávka encefalitogenu podaná bez CFA zabránit vzniku EAE
u poloviny zvíøat.

Závìrem bychom se rádi zmínili o originálním zpùsobu, který
jsme pou�ili v léèbì a prevenci EAE u morèat. Tento zpùsob spo-
èíval v pou�ití encefalitogenu vázaného na nerozpustný nosiè.
Pevná vazba na tento nosiè zaruèovala, �e nedojde v organismu
k uvolnìní navázaného encefalitogenu a tudí�, �e nedojde k re-
akci bunìk imunitního systému s tímto antigenem na jiném mís-
tì ne� v místì vpravení nerozpustného nosièe. Tento zpùsob tu-
dí� vylouèil mo�nost pøípadné aktivace ne�ádoucích imunitních
pochodù. Vùdèí my�lenkou tohoto postupu bylo, �e v místì
�plomby� nerozpustného encefalitogenu dojde k vychytání tìch
bunìèných elementù, které jsou specificky zamìøené proti auto-
antigenu-encefalitogenu. Pøedpokládali jsme, �e vychytáním tìch-
to potenciálnì patologicky pùsobících bunìk sní�íme riziko vzni-
ku infiltrátu ve strukturách obsahujících tento autoantigen, kon-
krétnì v CNS.

Tab. 7. Pacienti s negativní reakcí na CD8+-lymfocyty, u nich� bylo
pokraèováno v léèbì SF.
Tab. 7. Patients with negative reactivity on the CD 8+ lymphocytes in
which continue in the treatment with SF.

Pacient Vìk Pohlaví Délka nemoci Doba léèení Exitus
Patients Age Sex Duration of Duration of

the disease the treatment

1. 51 F 6 4
2. 56 M 5 4
3. 47 M 5 4
4. 51 M 4 3
5. 55 M 3,5 2
6. 54 M 3 2 +

M - mu� F - �ena
    - men    - women
Prùmìrné pøe�ití této skupiny 4,4 roku.
Average survival of this group 4.4 years.

Tab. 8. Vliv podání nerozpustného encefalitogenu na prùbìh alergic-
ké experimentální encefalitidy.
Tab. 8. The effect of the Sferon-bound encephalitogen on the course of
the EAE.

Zpùsob ovlivnìní Den podání EAEa

Treatment The day of
administration

EAE neovlivnìné 19/20
EAE non-treated
Sféron bez antigenu 5 9/10
Sferon without antigen
Sféron s antigenem 0 0/10
Sferon with antigen
 -�- 5 0/20
 -�- 12b 0/10

a - poèet zvíøat uhynulých na pøíznaky EAE
 - number of animals which died with the EAE clinical signs
b - 12. den se ji� zaèaly projevovat pøíznaky EAE
 - on the 12th day the clinical signs of EAE became manifestant

Obr. 1. Výsledky ko�ního testu a testu inhibice migrace s encefalito-
genem u morèat ovlivnìných Sféronem. KT � ko�ní test, MIT � mig-
raènì inhibièní test, bílé sloupce � výsledky u morèat neovlivnìných
Sféronem, èerné sloupce � výsledky u morèat ovlivnìných naváza-
ným encefalitogenem, PPD � tuberkulin, ENC � encefalitogen.
Fig. 1. Results of the skin test and the migration inhibition test with
encephalitogen performed in guinea pigs influenced with Sferon. KT
� skin test, MIT � migration inhibition test, white columns � re-
sults in guinea-pigs non-involved with Sferon, black columns � re-
sults in guinea-pigs involved with Sferon-bound encephalitogen, PPD
� tuberculin, ENC � encephalitogen.

 Vlastní pokusy s EAE

Experimentální alergická encefalitida (EAE) je modelové one-
mocnìní vyvolané u zvíøat, nejèastìji morèat a krys, podáváním
autoantigenu � encefalitogenu, zpùsobem zaruèujícím vznik auto-
imunitní reakce bunìèného typu imunity. Aplikace mikrogramo-
vých mno�ství encefalitogenu v CFA vyvolá u morèat typické zá-
nìtlivé onemocnìní bílé hmoty CNS projevující se klinicky pareza-
mi konèetin, inkontinencí stolice s typickým histologickým nále-
zem charakterizovaným kulatobunìèným infiltrátem. V závislosti
na zpùsobu imunizace (v na�em pøípadì aplikace 0,1 mg encefali-
togenu v CFA na morèe) lze od 10. dne po vpravení encefalitogenu
pozorovat u morèat parezy konèetin a inkontinenci stolice a moèe
jako typické známky tohoto onemocnìní. K úhynu zvíøat dochází
od 12. dne a ve vìt�inì pøípadù dojde k úhynu v�ech posti�ených
zvíøat do 21. dne. EAE je pova�ována za model lidské roztrou�ené
sklerozy (RS) a slou�í proto k ovìøování rùzných léèebných postu-
pù pou�ívaných u pacientù s RS a podobnými zánìty CNS.

PPD ENC PPD ENC
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Výsledky pokusù s EAE (Pekárek a spol., nepublikované po-
zorování) nám potvrdily na�e pøedpoklady. Ukázalo se, �e podání
encefalitogenu vázaného na akrylátový nosiè � sféron (Ústav
makromolekulární chemie ÈSAV) dokázalo zabránit vzniku EAE
u morèat (tab. 8). Samostatný nosiè � sféron � byl v tomto smys-
lu neúèinný. Sféronové èástice s navázaným encefalitogenem
v mno�ství 10 mg encefalitogenu na zvíøe dokázaly nejen zabrá-
nit vzniku EAE pøi podání v èasných fázích senzibilizace, ale by-
ly dokonce úèinné v léèbì ji� vzniklých paréz, kdy docházelo vli-
vem této léèby k ústupu paréz a k pøe�ití zvíøat. Pro specifitu to-
hoto postupu svìdèila naopak pozitivní reakce tìchto zvíøat na
PPD tuberkulin prokazovaná v testu inhibice migrace a ko�ním
testu. Pozitivita k PPD tuberkulinu byla toti� vyvolána pou�itím
CFA (obsahujícího mykobakteria) k vyvolání EAE. Na druhé stra-
nì reaktivita takto ovlivnìných morèat k encefalitogenu byla vý-
raznì sní�ená (obr. 1).

Vlastním mechanismem této �desenzibilizace�, resp. navoze-
ní neschopnosti reagovat vùèi specifickému antigenu � encefali-
togenu, byla skuteènost, �e kolem sféronových partikulí (mikro-
kulièek) s navázaným encefalitogenem bylo mo�né histologicky
prokázat podobný infiltrát jako kolem struktur v bílé hmotì CNS
u zvíøat s rozvinutou EAE.

Proto�e v souèasnosti jsou ji� k dispozici látky schopné úèin-
kovat jako nerozpustný nosiè specifického antigenu ve formì ge-
lu, který lze podle potøeby do organismu vpravovat a popøípadì
i odstraòovat (odsáním), slibuje tato metodika dobrou perspekti-
vu. Její pou�ití nemusí být omezeno pouze na poruchy spojené
s autoimunitou vùèi encefalitogenu, ale lze ji vyu�ít i u dal�ích
chorobných stavù u nich� autoagresivita hraje podstatnou úlohu
v patogeneze nemoci a u nich� je pøíslu�ný autoantigen dobøe de-
finován.

Závìrem bychom chtìli zdùraznit, �e ji� v souèasnosti dispo-
nuje imunologie rùznými metodikami, které jsou schopné zabrz-
dit, nebo dokonce utlumit ne�ádoucí imunitní pochody vedoucí
k po�kozování tìlu vlastních struktur, resp. k autoagresivitì. Na
rozdíl od �umìlých� inhibitorù postihujících vedle imunologicky
aktivních bunìk i dal�í bunìèné systémy v organismu, je vìt�ina
�pøirozených� faktorù schopna postihnout výhradnì vlastní imu-
nitní systém a tudí� prosta vedlej�ích ne�ádoucích reakcí. K tìm-
to pøirozeným látkám patøí rùzné regulaèní faktory typu cytokinù
a interleukinù a øada dal�ích dosud neidentifikovaných látek vèetnì

námi popsaného supresorického faktoru. Úèinnými se ukázala ta-
ké nìkterá antiséra a zvlá�tì monoklonální protilátky schopné
omezit úèinnost nìkterých typù a subtypù imunologicky aktiv-
ních bunìk, popøípadì jejich produktù. Perspektivnì lze uva�ovat
o cíleném odstraòování bunìèných elementù schopných reagovat
s pøíslu�nými autoantigeny. Tento zpùsob lze realizovat pomocí
�odstranitelných� plomb pøíslu�ných autoantigenù vázaných na
nerozpustný nosiè, které umo�ní vychytání bunìk schopných re-
akce s pøíslu�ným autoantigenem a schopných vyvolat pøíslu�né
autoagresivní onemocnìní.
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