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i,elošní ceiorr:publikové set]ráni §ekce k]inick* neuroimuno-

1ogie a likvorologie České neuloiogickó spc}ečnosti Česke

lékaŤské společnosti Jana Evangelisr}, Pur§mě 1ČmS ČrS Pn)
za organizačni podpcly r:aclačniho lbnclu I&{PULS se cdelrrá1*

ve dnech 24. a23.lrvětna 2019 v Plaze. Odbcrný prr:gram byl
pO§taven z*jmána na térnateclr likvoroiogie, íarmakovigrla:rce

a 1éčebnýclr ciiú a 5tlats$le léčlry rozt.rr:rršená skl*rózy {R§i,

První přednášené tóma likvorologie se neslo v duchu qý-

znamu jednotlivých biomarkerů v moz]<omíšnim moku
při diagnostice RS, Nejvíce prostoru se věnovalo novým
poznatkům o volných lehkých řetězcích kappa a 1ambda,

ale i zatím pouze experimentálně stanovovaným slibným
neurofilamentům.

Zahraniční host profesor Amít Bar-Or z Pensylvánie zauja1

posluchače hned dvakrát. Ve sr.rych komplexnich přednáš-

kách se věnova] v detailnějším pohledu zkušeného neu-

roimunologa patofyziologii RS a farmakodynamice součas-

né terapie RS.

Poslední přednáškový blok patřil profesorce Vaněčkové

s přednáškou o r.ryznamu gadolinia v diagnostice a monitora-
ci RS, lrde zdůraznila dělení gadoliniových kontrastních ]átek

na cyklické a 1ineární, včetně jejich odlišných bezpečnostních
profilů. Následovalo společensky interaktivní představení

aplikace Body lnteract pod taktovkou 1ékařŮ Marty Vacho-

vé a Marka Peterky. Smyslem aplikace je edukace uživate]e

o správném managementu léčby virtuálního pacienta. Pre-

zentovaný virtuální Pacient Mat s roztrouŠenou sklerózou
přicházel do ordinace již s nasazenou medikací, ale přes ci
lené dotazy a po vidaci provedených pomocných vyšetření
bylo nutné uvažovat o změně terapie na jiný preparat, při-

čemž by1o nutné zvážit všechny komplikace s tím spojené.

Mezi uživatele by do budoucna měli patňt nejen medici, ale

i lékaři specialisté, pro které jsou takto konkrétní případy pa-

cientů s reálnými komplikacemi navrženy.

Druhý den začal se zaměřením na léčebné cíle a strategii
léčby RS. Mimo již zmíněného profesora Amita Bar-Ora se

přednášky ujala i profesorka Eva Kubala Havrdová, která
poukázala na odbornou, ale i administrativní problematiku

eska]ace současné terapie. Největším úskalím úhradových

vyhlášek zůstává ignorování lehkých relapsů a zejména re-

zonanční aktivity jako dostatečně silných biomarkerů pro

pŇkaz aktivity nemoci, která neni dostatečně zvládnuta

na nasazené medikaci. Do budoucna by takovým spoleh-

Iivým biomarkerem mohla být i hladina neurofilament
z likvoru či krevního séra, jak dokazují výsledky analýzy
vzorků pacientů z dlouhodobých pacientských kohort SET

a ASA z RS centra VFN. Blok byl ukončen prezentací na téma

odlišnosti téčby neuromyelitis optica s představením nových
slibných léku po ukončené posledni klinické fázi testování
(eculizumab, inebilizumab, satralizumab).

Zajimavý blok farmakovigilance u RS otevřela docentka Dana

Horáková souhlT}nou prezentací o nežádoucích úóncích po-

užívané RS modifikující terapie. Očekávanou přednáškou byl
přehled případů progresivní multifokální leukoencefalo-
patie asociované s léóou nata]izumabem v České republice.

Mezi lety 2009 až 2018 bylo na našem území zaznamenáno

14 takových pňpadŮ v devíti RS centrech, z toho dva pacienti

zemřeli. Hlavnim poselsťvim této přednášky byi apel na dŮ-

sledný risk management u pacientu léčených natalizumabem.

Pacientu na natalizumabu je dle exporťu dat z českého regist-

ru pacientu s roztroušenou sklerózou (ReMuS) k prosinci 2018

pfibližně 8010 z celkového počtu pacientu na RS modifrkujíci
terapii. Blok uzavřela prezentace případu těžkého reboundu

po vysazení fingolimodu, který vedl u pacientky s původně

minimálním funkčnim postižením k těžké invďidizaci.

Po obědě na účastníky čekal zcela odlišný koncept progra-

mu. Pacientský workshop pod názvem Společně na jedné lodi
představil moderovanou diskuzi o dostupnosti všech moda-

lit terapie (farmakoterapie, fyzioterapie, psychoterapie...)

v jednotlivých RS centrech, která byla reprezentována ne-
jen ošetřujícími lékaři, ale i samotnými pacienty.

Pos]ední odborný blok patřil prezentaci krátkých Ňzno-
rodých kazuistik, které se dotýkaly například autologní
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transplantace hematopoetických kmenových buněk u pa-

cienta s RS, eskalace téčby u dětského pacienta či diferen-

ciáIní diagnostiky obtíží imitujících symptomatiku demye-

linizace. V závěru proběhlo vyhlášení vítězného posteru
přihlášeného na 19. Jedličkovy dny, vitězkou se stala Kamila

Revendová, studentka Lékařské fakulty Ostravské univerzi-

ry s prací Stanovení chitinase 3-1ike 1 v likvoru u pacienru s RS.

V závěru tedy nezbývá než pogratulovat vítězce postero-

vé sekce, jakož i organizátorům celé velmi vydařené akce

a z pozice letošního účastníka pozvat všechny čtenáře
na další - tentokrát jubilejní - 20. ročník Jedličkových dní,
který se uskuteční v toce 2027.
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Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

e-mail: KaroIina,Vodehnalova @ vfn.cz

ffi§Jil§§ptfr §tL§R*§l§
Multiple Sclerosis News

Chcete vědět o všem, co se děje na poli diagnostiky

a léčby roztroušené sklerózy? Na stránkách časopisu

Multiple Sclerosis News naleznete novinlcy z oboru,

zprávy z kongresů, odborné články i zajimavé kazuistiky.

Zájemci o předplatné časopisu, objednávejte na adrese:
Výe Make Media, s. r. o., Italská 1,583124, 120 00 Praha 2
Ibl.: *420 778 476 475, E-mail: info@wemakemedia.cz
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