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Ako zotrvať na liečbe sclerosis multiplex

Sclerosis multiplex (SM) je ochorenie postihujúce prevažne 
mladšiu generáciu v produktívnom veku s možným závaž-
ným dopadom na kvalitu života. V poslednom desaťročí 
sme zaznamenali výrazný posun v pochopení jednotli-
vých dejov v zložitej kaskáde ochorenia a nové poznatky 
prispeli k rozšíreniu spektra používaných liekov, ktoré môžu 
zmierniť príznaky a spomaliť progresiu ochorenia.

Zlepšujúca sa diagnostika, najmä magnetická rezonancia 
mozgu, spolu s typickými príznakmi SM umožňujú skúseným 
neurológom často určiť definitívnu diagnózu už po prvom 
ataku, prípadne vo včasnom štádiu ochorenia.

V skorých štádiách SM v mozgu prevažujú zápalové 
deje. Ložiská zápalu vedú k vzniku demyelinizačných 
lézií v mozgu a mieche, ktoré sa prejavujú opakovanými 
atakmi neurologických ťažkostí. Vďaka schopnosti 
mozgu opraviť tieto poškodenia sa často pacient 
úplne zotaví. Reparačná schopnosť mozgu je však 

obmedzená a postupom času klesá. Priebeh, intenzita 
a progres ochorenia je v počiatočných štádiách choroby 
u každého pacienta iná.

Stratégia liečby

Skoré zahájenie liečby SM je z hľadiska dlhodobej 
prognózy pacienta kľúčové. Včas nasadená liečba 
znižuje počet atakov, dokáže oddialiť alebo v ideálnom 
prípade zastaviť progresiu choroby.

Najčastejšou stratégiou liečby je eskalácia.

Po diagnostikovaní SM sa zvyčajne zahajuje liečba 
liekmi tzv. prvej línie, ktoré môžeme charakterizovať ako 
bezpečné. Do tejto skupiny patrí aj interferón. Je to látka, 
ktorá má imunomodulačný účinok a je prirodzenou 
súčasťou imunitného systému. V prípade pretrvávania 
účinku liečby môže byť pacient liečený liekmi prvej 
línie neobmedzene dlho. Ak lieky prvej línie vykazujú 
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neuspokojivú liečebnú odpoveď (zhoršenie stavu, nové 
ataky ochorenia, zhoršenie nálezu na magnetickej 
rezonancii mozgu), liečba sa eskaluje (stupňuje). V praxi 
to znamená nasadenie druhej prípadne tretej línie liekov, 
ktoré sú považované za účinnejšie, ale zároveň i menej 
bezpečné. 

Druhým spôsobom liečby je deeskalácia.

Ide o nasadenie čo najúčinnejšej liečby ako prvej 
voľby a po dosiahnutí stabilizácie ochorenia dochádza 
k zmene na bezpečnejšiu liečbu prvej línie.

Lieky 2. a 3. línie, tzv. monoklonálne protilátky 
a cytostatiká, vedú k rýchlej a dlhodobej stabilizácii 
ochorenia, avšak výraznejšie zasahujú do imunitného 
systému. Pri ich užívaní môžu byť pacienti ohrození 
zvýšeným výskytom infekcií dýchacích a močových 
ciest, herpetickými infekciami, ale i vznikom iných 
autoimunitných ochorení. Z tohto dôvodu pacienti 

podliehajú zvýšenému sledovaniu, dôležité sú častejšie 
kontroly, pravidelné laboratórne testy a určité zmeny 
v životnom štýle. Pre tieto možné nežiaduce účinky sa 
vždy zvažuje riziko liečby v porovnaní s jej prínosom.

Rôzny efekt jednotlivých liekov u každého pacienta 
je daný zložitosťou samotného ochorenia, odlišnou 
genetickou výbavou každého jedinca, environmentálnymi 
faktormi, pridruženými ochoreniami a dodržiavaním 
liečebného režimu. Z daného dôvodu nie je vhodné 
porovnávanie liečby jednotlivých pacientov navzájom.

Liečba interferónom

Pri diagnostikovaní SM sa liečba často začína podávaním 
interferónu. Ide o látku prirodzene sa vyskytujúcu 
v ľudskom tele, s antivírusovým a imunoregulačným 
pôsobením. Zabraňuje vzostupu počtu a prechodu 
zápalových lymfocytov do mozgu, zároveň uvoľňovaniu 
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látok, ktoré poškodzujú nervové bunky a naopak zvyšuje 
tvorbu látok, ktoré ich regenerujú a tlmia zápal.

Nakoľko ide o látku vlastnú organizmu, má i priaznivý 
bezpečnostný profil. Po podaní injekcie sa môžu 
objaviť lokálne reakcie, zväčša začervenanie alebo 
lokálny zápal. U niektorých pacientov môžu vzniknúť 
príznaky podobné chrípke – zvýšená únava, bolesti 
kĺbov, svalov, zvýšená teplota, ktoré sú však väčšinou 
prechodné, ustupujú spontánne resp. po užití bežných 
protizápalových liekov. Príznaky podobné chrípke sú 
spravidla najvýraznejšie na začiatku liečby (najmä prvý 
mesiac) a ich frekvencia postupne klesá s pokračovaním 
liečby. V laboratórnych parametroch môže dôjsť 
k miernemu zníženiu počtu bielych krviniek, prípadne 
k zvýšeniu hladiny pečeňových enzýmov. Nežiaduce 
účinky interferónov sú nezávažné, zväčša dobre 
manažovateľné a vyskytujú sa u menšej časti pacientov.

Injekčná forma môže spôsobiť strach z ihly a následné 
vyhýbanie sa aplikácii lieku. Podávanie interferónu injekč-
nou formou si však vyžaduje len nácvik techniky podá-
vania. Liek je možné podať aj pomocou autoinjektora. 
Počas manipulácie s autoinjektorom, pacient ihlu nevidí, 
vkladá ju v nepriehľadnom obale a liek je dávkovaný 
automaticky. Pre skvalitnenie podania injekcie je možné 
nastaviť hĺbku vpichu, rýchlosť podania injekcie a pripo-
mienku následnej aplikácie. Autoinjektor sa pri aplikácii 
jemne priloží k pokožke, pričom nie je potrebné kožu stlá-
čať ani tvoriť kožnú riasu. Užitie lieku týmto spôsobom je 
jednoduché a nie je potrebná pomoc druhej osoby.

Začervenanie pokožky v mieste vpichu je možné zmierniť 
častejším striedaním miest aplikácie, hydratáciou pokožky, 
prípadne použitím gélu s obsahom heparínu.

Dočasné, chrípke podobné príznaky ako je teplota, 
triaška, bolesť hlavy a svalov sú zvládnuteľné podaním 
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interferónu v podvečerných hodinách a so súčasným 
preventívnym podaním paracetamolu alebo ibuprofénu.

Pri zmenách laboratórnych parametrov (zmenené 
hladiny krvných buniek, zvýšené hladiny pečeňových 
enzýmov) vám lekár môže dočasne znížiť dávku, kým sa 
tieto parametre upravia na normálne hodnoty. V prípade 
zvýšených hladín pečeňových enzýmov sa odporúča 
užívať výživový doplnok silymarín a úprava stravy. 

Dôvodom nepravidelného užívania môže byť aj 
zábudlivosť alebo pocit, že liečba už nie je potrebná, 
pretože „sa cítim lepšie“. Po nasadení liečby môže 
nasledovať aj viacročné bezpríznakové obdobie, 
kedy sa pacienti cítia zdraví a nemajú prakticky 
žiadne ťažkosti. Dôvodom pocitu zdravia je schopnosť 
regeneračných dejov v mozgu a ešte stále vyššia 
rezervná kapacita mozgových dráh. Napriek tomu 
je práve v tomto období dôležité liečbu užívať bez 

prerušenia, pretože počas prvých rokov pri nepravidelnej 
alebo žiadnej liečbe môže dôjsť k významnému 
poškodeniu nervového tkaniva. 

Niekedy zas príčinou prerušenia liečby môže byť pocit, 
že liek nie je dostatočne účinný. Môžu byť prítomné 
nereálne očakávania „úplného vyliečenia ochorenia“. 
Žiaľ, zatiaľ neexistuje liek, ktorý by ochorenie SM úplne 
vyliečil. Dobrou správou však je, že dostupné lieky a ich 
pravidelné užívanie, môžu výrazne zmierniť príznaky, 
spomaliť progresiu ochorenia a nástup trvalého 
poškodenia. 

Veľké množstvo skúseností po uvedení lieku na trh 
nepoukazuje na zvýšené riziko závažných vrodených 
anomálií počas liečby interferónom pred počatím alebo 
počas prvého trimestra tehotenstva. Interferón sa preto 
môže používať aj počas tehotenstva a dojčenia, ak je to 
klinicky indikované.
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A na záver...

Sclerosis multiplex má variabilný priebeh u každého 
pacienta. Prístup, s cieľom dosiahnuť čo najlepší liečebný 
účinok, je preto vždy individuálny. Dôležitá je však najmä 
komunikácia s vašim lekárom a sestrou v SM centre, 
dodržiavanie ich odporúčaní, zotrvanie na liečbe a jej 
pravidelné a dôsledné užívanie. V neposlednom rade, 
na vytrvanie v liečbe sclerosis multiplex pozitívne vplýva 
aj podpora rodiny a okolia.
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Viac informácií o SM získate na
www.smporadna.sk

Medicínsky konzultant
0917 747 484

Kontaktná e-mailová adresa
rebel@c4p.sk

Brožúru Ako zotrvať na liečbe
sclerosis multiplex pripravil

MUDr. Vlastimil Serdahely
neurológ, Skalica
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