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O čem bude řeč

• Co to je RS?

• Co se děje v CNS při RS?

• Klinické příznaky, ataka, progrese

• Rizikové faktory vzniku i průběhu

• Diagnostika

• Léčba a její cíl

• Zdraví mozku u RS aneb Co může pacient dělat sám 
pro sebe?
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Co to je RS: základní údaje

• Autoimunitní onemocnění CNS (mozku a míchy)

• Prevalence v ČR: 170/100 000 (na světě asi 2,5 mil. 
pacientů), 700-1000 nových pacientů ročně

• Věk prvních příznaků: 20-40 let

• Poměr muži : ženy  1:2-3

• Genetické pozadí (30%, geny pro funkce imunitního 
systému) + zevní faktory

• Existuje léčba, ale chorobu nelze v současnosti vyléčit

• Včasná diagnostika a léčba změnila prognózu nemoci



Prognóza onemocnění bez léčby

Přechod RR RS do
progresivní formy

RS trvání v letech %  

1–5 12.1

6–10 41.3

11–15 57.6

16–25 65.6

26+ 88.9

Adapted by permission of Oxford University Press from Weinshenker BG et al. Brain. 1989;112:133-146.

Přirozený průběh: doba do EDSS = 6 
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Invalidizující : během 11-15 let potřebuje 57% pacientů oporu
k chůzi na 100m
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Průběh RS: 
klinicky viditelné a neviditelné projevy

Periferně spuštěný zánět Centrální zánět a neurodegenerace
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Schematické zobrazení patologických procesů

Redukce zánětu šetří potenciál rezervy v plasticitě 

a redukuje neuronální poškození

Známky zánětu

viditelné 

neviditelné

Neuronální poškození

viditelné 

neviditelné

Rezerva v 

plasticitě / 

kompenzované 

poškození
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Co se děje v mozku a míše?
• Imunitními buňkami zprostředkovaný zánět kolem 

drobných cév vedoucí k tvorbě ložisek, která                                  
můžeme pozorovat i na MR

• V těchto ložiscích dochází k poškození myelinu a                         a 
ke ztrátě axonů,                           

což se projeví atrofií mozku (ztrátou mozkové tkáně)
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Klinický obraz

záleží na umístění zánětlivého ložiska

 poruchy zraku

 poruchy citlivosti

 poruchy hybnosti

 poruchy sfinkterových funkcí

 poruchy rovnováhy a koordinace

 poruchy kognitivních funkcí

 únava

 deprese

První příznaky slučitelné s RS 

= klinicky izolovaný syndrom 

(CIS – clinically isolated syndrome)

Ataky, 
remise, 
progrese
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Rizikové zevní faktory

• EBV (podobnost s antigeny myelinu), vysoké titry
protilátek proti EBV

• Nedostatek vitaminu D zřejmě již v dětství

• Kouření

• Přesolování potravy

• Obezita

• Složení mikrobiomu

• Stres včetně infekčního stresu
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Rizikové faktory pro vznik i průběh

 Genetika (30%, geny pro funkce imunitního systému)

 viry (EBV, infekční mononukleóza)

 vitamin D 

 kouření

 obezita, přesolování stravy

 mikrobiom

???
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Environmentální faktory - EBV

• EBV

• MBP
riziko RS 2-3x vyšší po infekční mononukleoze
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Riziko vzniku RS se zvyšuje s titrem protilátek proti EBV

Ascherio, A. et al. Nat. Rev. Neurol. 8, 602–612 (2012)

36x při titrech 
nad 320
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Environmentální faktory: D vitamin

• studie na amerických sestrách 

• vztah k migračním studiím

• studie dat narození pacientů s RS

• studie  US armádních pracovníků – hladiny vitaminu 
D ve 23 letech (1. odběr krve) nad 99 nmol/l –
snižovaly riziko vzniku RS do 5 let o 62% oproti 
hladinám pod 63nmol/l

Munger, K. L., Levin, L. I., Hollis, B. W., Howard, N. S. & Ascherio, A. Serum 25-hydroxyvitamin D 
levels and risk of multiple sclerosis. JAMA 296, 2832–2838 (2006)
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Se vzdáleností od rovníku stoupá prevalence RS

ČR: 170 / 100 000
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Environmentální faktory: Kouření

• kouření matek v těhotenství – vliv na myelin plodu, 
zvýšené riziko RS u dětí

• kouření (i pasivní) zvyšuje riziko RS
• kouření zvyšuje počet Gd+ lézí
• kouření zvyšuje riziko progrese invalidity u RS
• kouření urychluje atrofii mozku u RS
• kouření zvyšuje počet dalších přidružených 

autoimunitních chorob

• epigenetický faktor?
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Mikrobiom střeva

• U myši chované v bezmikrobním prostředí nelze
vyvolat EAE, ačkoli jde o myš se spontánním vznikem
EAE

• Jakmile je tato myš osídlena mikroby, EAE lze vyvolat

• Rozdíl mikrobiomu RS pacientů a zdravých kontrol

• Dietní ovlivnění mikrobiomu ??? 

• Výměna mikrobiomu ?

• Nadbytek soli – zvýšení Th17 lymfocytů

• Obezita (zvláště v době puberty)

Berer et al. Nature 2011, Zhankg et al. 2015
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Vliv mikrobiomu dvojčat 
diskordantních pro RS na vývoj EAE

mikrobiom pro RS diskordantních
dvojčat

osídlení GF myší

vývoj EAE častěji u myší s mikrobiomem
od RS pacientů + nižší produkce IL-10

vliv neměla délka trvání nemoci ani
léčba RS dárců

redukce bakteriálního rodu Sutterella u 
myší s mikrobiomem od RS pacientů

Berer K et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Oct
3; 114(40): 10719–10724. 
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Vliv stresu

• deprese je problémem 50 – 60 % pacientů

• sebevražednost je až 7x vyšší než v ostatní populaci

• stresové životní události předcházejí 4 – 8 týdnů 
vývoji nových Gd+ lézí na MRI, ev. klinickému relapsu

• mohla by “stress management therapy” zaměřená na 
prevenci stresujících událostí a na způsob, jak si s 
nimi poradit, pomoci?



Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Diagnostika – průkaz diseminace procesu 
v prostoru a čase

 klinický obraz slučitelný s RS

 pomocné vyšetřovací metody

MRI – diseminace v prostoru a čase

Mozkomíšní mok – průkaz etiologický

Evokované potenciály

 vyloučení jiné dg.

 cílem je co nejrychlejší stanovení dg.
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Vliv psychoterapie  na aktivitu zánětu u RS

Mohr D, Neurology® 2012;79:412–419
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Prodromální stadium RS

Lehké řetězce neurofilament – zvýšeny až 6 let před 1. 
příznakem
Vysoké titry anti EBV protilátek

Tremlett H et al. Front Neurol. 2022 
Jan 31;12:761408.
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Léčba

• Cílem léčby je omezit zánět a tím zachránit co nejvíce 
mozkové tkáně

• NEDA – no evidence of disease activity (= žádné 
relapsy, žádná progrese neurologických příznaků, 
žádná nová ložiska na MR)
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Včasná léčba

• Pacient s definitivní RS by měl zahájit léčbu co 
nejdříve

• Pokud se pacient sám rozhodne neléčit, MUSÍ být 
poučen o tom, jaké to může mít následky

• Pacient s CIS by měl být léčen injekčními preparáty 
první linie 

• Prognózu benigní RS nelze stanovit prospektivně

• Plánování gravidity není důvodem nezahájit léčbu

• Poučení pacienta ke získání adherence 

Mult Scler. 2018 Feb;24(2):96-120. 

M-CZ-00002328
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Léčba RS
• Akutní – methylprednisolone, plasmaferéza

• Dlouhodobá imunomodulační – cílem je likvidace
aktivity nemoci – NEDA koncept (no evidence of 
disease activity)
– Bezpečnější léky základní linie (některé možné i v 

těhotenství a při kojení)

– Léky s vysokou účinností (náročnější farmakovigilance)

• Symptomatická

• Režimová a lifestylová doporučení (k maximalizaci
Brain Health, Zdraví mozku)
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Co je nového?

• Možnost léčit od prvního relapsu vysoce efektivními 
léky (HET = high efficacy therapy) u pacientů s 
nepříznivými faktory na MR)

• Proč je to tak důležité?

• Domníváme se, že to změní prognózu pacienta s RS

• Jde o změnu paradigmatu

• Máme na to data?
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HET = high efficacy therapy

He et al. Lancet Neurol. 2020 Apr;19(4):307-316.

Rozdíl mezi vývojem disability u pacientů, kteří dostali HET v 
prvních dvou letech nemoci, a těmi, kteří dostali HET mezi 4.-6. 
rokem (MSBase Melbourne)
V ČR možné od 2022, pokud jsou přítomny markery nepříznivé 
prognózy (zatím antiCD20 terapie), ponesimod v 1. linii
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Srovnání švédského a dánského registru

Porovnání eskalační 
(Dánsko)
a HET (Švédsko) 
strategie

JAMA Neurol. 2021 Oct
1;78(10):1197-1204.

Švédsko

Dánsko



Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Léky pro RS s nízkou aktivitou

• Interferon beta, glatiramer acetát

• Teriflunomid

• Dimethyl fumarát
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Léky pro RS s vyšší aktivitou

• Modulátory sfingosin-1-fosfátových receptorů

• Monoklonální protilátky: natalizumab, antiCD20 
protilátky

• Pulsní rekonstituční terapie: kladribin, alemtuzumab
(krátké podávání první a druhý rok, pak dlouhodobá 
stabilizace, další puls v případě aktivity nemoci)
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Důsledky pro klinické rozhodování

• Je-li zahájena terapie, je další prognóza závislá na 
efektivitě léčby pro individuálního pacienta

• Ponechání pacienta na léčbě, na které má další ataky, 
je stejné jako kdyby nebyl léčen

• Monitorace musí být účinná:

– Sledování efektu léčby

– Sledování NÚ léčby

M-CZ-00002328
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Farmakovigilance

• Léky s vyšší účinností mohou mít více nežádoucích 
účinků než léky první linie

• Proto je třeba udělat řadu vyšetření před jejich 
použitím a dále sledovat laboratorní parametry a 
klinický stav pacienta = farmakovigilance (bdělost)

• Velmi záleží na dobré spolupráci pacienta
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Dobrá zpráva pro ženy plánující těhotenství a 
kojení

• Interferon beta a glatiramer acetát lze užívat po celou dobu 
těhotenství a při kojení

• Těhotenství je sice stav imunotolerance, u RS však u některých 
žen (a nelze to předpovědět) dochází k nárůstu ložisek na MR i 
bez ataky a u některých i k větší atrofii mozku

• Proto je výhodnější zůstat na terapii
• V případě plánovaného těhotenství a aktivnější RS lze použít 

kladribin, alemtuzumab nebo zůsta na natalizumabu do 34. 
týdne těhotenství

• Kojení s monoklonálními protilátkami bude zřejmě možné (až 
bude dostatek dat) – téměř nic nepřechází do krve matky a do 
mléka, navíc mléko přijímá dítě zažívacím traktem, protilátka 
se tedy nedostává do krve dítěte 
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Symptomatická léčba

• Spasticita

• Deprese a úzkost

• Močové a sexuální obtíže

• Bolest

• Únava

• Kognitivní poruchy
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Symptomatická léčba: fampridin je hrazen 
ze zdravotního pojištění

• Zlepšení vedení demyelinizovaným nervem

• Efekt asi u 30% pacientů

• Nutno prokázat měřením rychlosti chůze

• Pro pacienty s EDSS 4-7

• Dosud si léčbu pacienti museli hradit

M-CZ-00002328
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Efekt fampridinu
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NUTNÉ změny životního stylu

• Nekouřit

• Hýbat se

• Udržovat přiměřenou váhu

• Omezit alkohol a další látky, které poškozují CNS

• Vitamin D

• Péče o psychickou kondici (stres)

• Dostatečný spánek

• Léčba komorbidit (šž, vysoký tlak)
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Péče o mikrobiom: Máme dost vědomostí k 

ovlivnění mikrobiomu RS pacientů dietními 
opatřeními?

Prozánětlivý životní styl

• Kouření

• Nedostatek pohybu

• Western diet (procesované potraviny, nadbytek 
sacharidů, živočišných tuků, nedostatek vlákniny)

• Alkohol
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Protizánětlivý životní styl
• Neprocesované potraviny, nepřesolovat

• Dostatek vlákniny (zelenina, mandle, ovesné vločky, 
ovoce) – ženy 24g/d, muži 36g/d

• Fermentované potraviny (jogurt, kefír, kvašená zelenina)

• Přiměřená váha

• Dostatek pohybu

• Dostatek spánku

• Vyhnout se látkám poškozujícím mozek

• Nekouřit

• Vitamin D
Philip Bunting, 2021
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Závěr

• RS se stala léčitelnou chorobou a současná léčba může 
změnit osud pacienta (pokud je zahájena včas a pokud 
pacient spolupracuje)

• Včasná a účinná léčba je schopna zpomalit i postup 
atrofie mozku, zachovat práceschopnost a v porovnání s 
minulými lety zachovat kvalitu života

• Pacient je však aktivním hráčem a velká odpovědnost leží 
na něm (compliance s léčbou a farmakovigilančními
kontrolami, dodržování doporučení zdravého životního 
stylu) a může tak změnit svůj osud

• Nové léky jsou v klinických studiích 


