


OBSAH

Príhovor     1

Sclerosis multiplex 
– prečo vzniká  a čo spôsobuje?   2

Tichá progresia sclerosis multiplex 
– ako tomu porozumieť?   7

Liečba sclerosis multiplex 
– aké sú súčasné možnosti?   11

Monitorovanie liečby sclerosis multiplex  
- aké vyšetrenia sú potrebné?   18

Sclerosis multiplex a tehotenstvo  21

Ja, ty, my a sclerosis multiplex  23

Človek nikdy nie je sám   26

Pracoviská na liečbu SM (SM centrá)

II.NEUROLOGICKÁ KLINIKA
Univerzitná nemocnica 
Limbová 5, Bratislava – Kramáre

I.NEUROLOGICKÁ KLINIKA
Univerzitná nemocnica 
Mickiewiczova 13, Bratislava-Staré Mesto

NEUROLOGICKÁ KLINIKA
Univerzitná nemocnica 
Ružinovská 6, Bratislava – Ružinov

NEOROLOGICKÉ ODDELENIE
Nemocnica  Sv. Michala a. s.
Cintorínska 12, Bratislava

KLINIKA NEUROLÓGIE
Fakultná nemocnica s poliklinikou
Hollého 14, Prešov

NEUROLOGICKÁ KLINIKA
Univerzitná nemocnica 
Kollárova 2, Martin

NEUROLOGICKÁ KLINIKA
Univerzitná nemocnica 
Trieda SNP 1, Košice

NEUROLOGICKÁ KLINIKA
Fakultná nemocnica 
Špitálska 6, Nitra

NEUROLOGICKÉ ODDELENIE
Fakultná nemocnica 
Žarnova 11, Trnava

II.NEUROLOGICKÁ KLINIKA
Fakultná nemocnica s poliklinikou 
Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica

NEUROLOGICKÁ KLINIKA
Ústredná vojenská nemocnica SNP
Generála Miloša Vesela 21, Ružomberok

NEUROLOGICKÉ ODDELENIE
Fakultná nemocnica
Legionárska 28, Trenčín

KLINIKA DETSKEJ NEUROLÓGIE
Národný ústav detských chorôb
Limbová 1, Bratislava - Kramáre



1

Milí pacienti/pacientky, 

určite mi dáte za pravdu, ak poviem, že najdrahšia liečba je liečba nevzdelaného pacienta. 

Táto myšlienka je aj v pozadí vydania edukačnej brožúry s príznačným názvom „Tichá 

progresia sclerosis multiplex“.  Vzdelaný pacient totiž rozumie úskaliam svojej „SM-ky“, 

lepšie spolupracuje s lekárom a inými zdravotníckymi pracovníkmi a má podstatne 

vyššiu šancu udržať svoju „SMku“ pod kontrolou a zachovať si primeranú a dôstojnú  

kvalitu života.

Edukačná brožúra prináša pacientom niekoľko nových pohľadov na ochorenie SM, 

lepšie porozumenie manažmentu a súčasným  liečebným možnostiam. 

Nemenej dôležité informácie  sú venované potrebám stretávania sa pacientov za účelom 

vzájomnej podpory. 

Edukačnú brožúru sme pre Vás pripravili pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenského 

zväzu sclerosis multiplex v spolupráci s lekármi z pracovísk na liečbu SM.

Jarmila Fajnorová

  Prezident SZSM



SCLEROSIS MULTIPLEX 
– PREČO VZNIKÁ A ČO SPÔSOBUJE? 
Doc. MUDr. Szilasiová Jarmila, PhD,
Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice 

Sclerosis multiplex (SM, roztrúsená skleróza) je chronické ochorenie postihujúce mozog a miechu 
(centrálny nervový systém) zápalovým procesom. Ochorenie nemožno v súčasnosti úplne a definitívne 
vyliečiť, ale v posledných 20 rokoch sa vyvinulo a zaviedlo do liečby mnoho nových účinných liekov, 
ktoré umožňujú pacientovi dobrú kvalitu života.

Presná príčina roztrúsenej sklerózy nie je dodnes jednoznačne objasnená, je však dokázaný 
autoimunitný mechanizmus, t.j. imunita poškodzuje vlastné tkanivá, predovšetkým ochranný vodivý 
obal mozgových a miechových buniek - myelín, ale aj samotné nervové bunky (neuróny) a ich výbežky 
(axóny). SM patrí medzi najviac invalidizujúce neurologické neúrazové ochorenia mladých dospelých 
v našom zemepisnom pásme. 

Ochorenie sa najčastejšie začína medzi 20. až 40. rokom života, nie je zvláštnosťou začiatok 
aj u 15-ročných, prípadne po 50. roku života. Prevláda postihnutie žien v pomere 2:1. Výskyt SM na 
Slovensku je stredne vysoký, prevalencia je približne 100 – 150 prípadov na 100 000 obyvateľov. 

Ochorenie nie je dedičné, ale výskyt SM u viacerých členov jednej rodiny môže byť v 3 - 10 %, 
riziko vzniku SM u dieťaťa, ktorého rodič má SM, je 2 - 5 %. 

Na vzniku ochorenia sa podieľa viacero faktorov, jednak určitá genetická predispozícia 
v imunitnom systéme a súčasne pôsobiace vonkajšie (enviromentálne) faktory, medzi ktoré patria 
opakovane prekonané vírusové a bakteriálne infekcie, obezita, fajčenie cigariet, nízka hladina vitamínu 
D s nedostatkom pobytu na slnku a zmena zloženia črevnej flóry (faktor výživy). Všetky tieto faktory 
vedú k abnormálnej reakcii imunitného systému, hlavne buniek imunity označovaných ako T a B 
lymfocyty, ktoré majú u zdravého človeka ochrannú funkciu. Dôjde k vzniku zápalu v mozgu a mieche, 
a to v drobných ložiskách, ktoré sú viacpočetné, roztrúsené. Ložiská zápalu obsahujú mnohé imunitné 
bunky a dochádza v nich k poškodeniu ochrannej vrstvy neurónových buniek – myelínu. Tento jav sa 
nazýva demyelinizácia. Poškodené vlákna už nedokážu viesť nervový vzruch danou dráhou dostatočne 
rýchlo, alebo sa prenos vzruchu úplne zastaví. Takto zmenený obal nervových buniek s rozpadom 
myelínu nasleduje tvorba jazvy v tomto mieste (glióza) a ak je vlákno dlho obnažené, dochádza 
k jeho pretrhnutiu, čo sa nazýva strata axónu (výbežku nervovej bunky). Strata axónu je trvalá, axóny 
nemajú schopnosť znovu sa obnoviť, zreparovať, čo nazývame proces neurodegenerácie. Okrem 
samotných neurónov (nervových buniek a ich výbežkov) poškodzuje zápal aj ďalšie dôležité bunky – 
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oligodendrocyty, ktoré za normálnych podmienok vytvárajú okolo neurónov myelínový obal. Trvale 
poškodené vlákna sú nahradené jazvou (gliózou), ktoré sa nazývajú tiež „ sklerotické plaky“. Práve 
podľa nich vznikol historický názov ochorenia „Sclérose en plaques“. Tieto ložiská sú v typických 
lokalitách mozgu a miechy, nepravidelne rozmiestnené. Majú u každého pacienta rôzny stupeň zápalu, 
demyelinizácie, alebo axonálnej straty. Veľkosť lézií je od niekoľkých milimetrov (5 - 9 mm) až po 
niekoľko centimetrov, výnimočne nad 3 cm. Okrem mozgu sa ložiská zápalu často vytvoria aj v krčnej, 
menej často hrudnej časti miechy. 

Straty myelínu ako aj axónov vedú k úbytku hmoty a objemu mozgu aj miechy - tento proces 
nazývame atrofizácia. Atrofizácia mozgu sa pozoruje aj u zdravých ľudí a zmenšovanie objemu mozgu 
je navodené zmenami, ktoré súvisia s vekom, avšak u chorých s roztrúsenou sklerózou je atrofizácia 
urýchlená. V mozgoch pacientov s SM sa zistil ročný úbytok mozgového tkaniva v rozmedzí od 0,6 do 
1,0  %, v porovnaní s prirodzeným starnutím, pri ktorom dochádza k poklesu objemu cca o 0,2 - 0,4  
% za rok. Okrem bielej hmoty mozgu, ktorú tvoria výbežky nervových buniek, postihuje ochorenie aj 
sivú hmotu mozgu, ktorú tvoria telá mozgových buniek v mozgovej kôre. 

Čo je atak alebo relaps?

Sclerosis multiplex je vo svojom obraze aj priebehu veľmi variabilná, u každého pacienta dochádza 
k vzniku a kombinácii iných príznakov. Po prvom príznaku sa vo väčšine prípadov pridajú nové stavy 
zhoršenia, alebo zhoršenia už existujúcich príznakov. Nazývajú sa ataky (relapsy), ktoré sa striedajú 
s obdobím vymiznutia príznakov alebo ich zmiernenia a nazývajú sa remisie. Trvanie remisie je rôzne, nedá 
sa predpovedať a môže trvať týždne, mesiace až roky. Ak sa objaví zhoršenie, zvyčajne je sprevádzané aj 
vytvorením nového alebo viacerých nových ložísk v mozgu alebo mieche. Ataky ochorenia zanechávajú 
trvalé neurologické ale aj psychické príznaky, ktoré sa časom prekrývajú. Ak sa ochorenie nelieči, ročne 
môže vzniknúť najmenej jeden atak ochorenia a stav pacienta sa tým trvale zhoršuje. Hlavne u mladých 
osôb, v začiatku ochorenia trvajú príznaky niekoľko dní až týždňov a upravujú sa pomerne dobre, 
dokonca môžu aj úplne vymiznúť. Neskôr ale vždy zostáva po atakoch trvalá strata postihnutej funkcie, 
trvalý neurologický deficit. Tento deficit, nazývaný tiež disabilita, je celkové zneschopnenie, ktoré vedie 
po niekoľkoročnom priebehu ochorenia k strate schopnosti vykonávať zamestnanie, k potrebe pomoci 
pri chôdzi (napr. palička, barly, chodiaci aparát, vozík), potrebe pomoci v denných aktivitách.

Typy ochorenia, príznaky ochorenia

Roztrúsená skleróza z pohľadu priebehu sa delí na tri typy (tiež sa nazývajú klinické formy, alebo 
fenotyp SM). Väčšina chorých začína relapsujúcim priebehom (RSM), ochorenie takto začína u takmer 
85% chorých. Ataky sa striedajú so stabilizáciou. Atak je objavenie sa nových alebo starších symptómov 
s trvaním viac ako 24 hodín, pričom tieto stavy nie sú spôsobené iným ochorením, napr. infekciou, horúčkou 
a pod. Prognóza ťažšieho priebehu SM je u tých osôb, ktoré majú v priebehu prvých dvoch rokov choroby 
viac atakov a doba medzi prvým a druhým atakom je krátka. Približne u polovice atakov nedochádza k úplnej 
úprave stavu pacienta. Prvý atak ochorenia sa nazýva klinicky izolovaný syndróm (CIS, Clinically isolated 
syndrome). Ak sa pacient nezačne včas liečiť, obyčajne dostane ďalší atak ochorenia v nasledujúcich 2 - 5 
rokoch. 

3



Roztrúsená skleróza, jej prvý prejav (CIS) sa typicky prejavuje niektorým z troch typov postihnutia: 

•	 Zhoršenie zraku, na podklade zápalu v zrakovom nerve (optická neuritída). Prejavuje sa ako zahmlené 
alebo rozmazané videnie jedným okom. 

•	 Zhoršenie vnímania citlivosti (dotyku - zmeravenie, brnenie, necitlivosť, vnímanie tepla, chladu, bolesti, 
vnímanie polohy alebo pohybu končatiny a trupu). Jej príčinou je zápalové ložisko, alebo viac ložísk, 
v krčnej, menej často hrudnej alebo driekovej časti miechy a nazýva sa čiastočná priečna myelitída. 
Zmenená citlivosť je často sprevádzaná aj poruchou ovládania dolných močových ciest, napr. pacient 
sa nevie úplne vymočiť, alebo pociťuje časté nutkanie na močenie, prípadne má inkontinenciu (únik 
moču, prípadne aj stolice). 

•	 Zhoršenie rovnováhy, koordinácie pohybov, reči, alebo dvojité videnie – tento syndróm sa nazýva 
kmeňovo-mozočkový. Pacient si sťažuje na závraty, dvojité videnie predmetov, necitlivosť časti tváre, 
úst, alebo jazyka, stratu rovnováhy pri státí a chôdzi, pocit akoby „opilosti“, neobratnosť rúk a nôh. 

Uvedené tri skupiny príznakov patria medzi najčastejšie na začiatku SM, môžu vzniknúť samostatne, alebo 
aj naraz v kombinácii. Zriedkavo sa ochorenie môže začať aj ochrnutím, neobratnosťou (parézou) polovice 
tela (pravej, alebo ľavej, nazýva sa hemiparéza), napínaním časti trupu alebo končatín do atypickej polohy 
(dystónia), zášklbmi v oblasti svalov tváre (hemispazmus facialis). Ochorenie sprevádzajú nezriedka aj poruchy 
emócií a nálady, ako sú depresia, úzkosť, ďalej nadmerná únava, pocit elektrizácie v tele pri predklone hlavy 
(Lhermittov fenomén), bolestivé kŕče a napínanie v nohách, pocit zvieravej „obruče“ na páse, poruchy spánku. 
Iba zriedkavo sa vyskytujú príznaky ako strata sluchu, epileptické záchvaty, poruchy hltania, tras končatín 
alebo hlavy (tremor). 
Pomerne častým príznakom je tzv. kognitívna dysfunkcia. Príznaky bývajú mierneho stupňa, ale postihujú 40 
až 70 % pacientov, vo všetkých fázach ochorenia, t.j. aj v dobe prvých prejavov choroby. Postihnutá je hlavne 
pozornosť, pamäť (pracovná, krátkodobá), učenie, uchovanie a výbavnosť informácií, schopnosť abstraktného 
myslenia. Pacienti si sťažujú na miernu spomalenosť myšlienok, horšie vyjadrovanie. Príznaky SM sú veľmi 
variabilné a žiadny nie je typický iba pre ochorenie roztrúsenú sklerózu, vyskytujú sa aj pri iných ochoreniach 
mozgu a miechy, napríklad pri cievnej mozgovej príhode, infekcii vírusom, migréne a podobne. 

Sekundárne progresívny typ (SPSM) je pokračovaním relapsujúceho typu SM. Ide o trvalé 
zhoršovanie a narastanie deficitu (zneschopnenia, disability). Pozoruje sa u 50 – 80 % pacientov s RSM 
asi po 7–15 rokoch od začiatku choroby. Po úvodnom striedaní relapsov a remisií dochádza napriek liečbe 
k chronickej progresii – postupnému trvalému zhoršovaniu s naznačenými atakmi alebo bez nich.

Primárne-progresívna forma (PPSM) choroby postihuje asi 10 % všetkých pacientov a od začiatku 
je prítomný trvale narastajúci neurologický deficit bez zjavných atakov a bez úpravy. 

Všetky typy SM môžu byť ďalej podrozdelené na aktívne alebo neaktívne. Aktívna forma znamená, že 
pacient má klinický atak ochorenia alebo aktivitu na magnetickej rezonancii. Aktivita sa prejavuje prítomnosťou 
nových ložísk viditeľných na obrazoch mozgu alebo ložísk, ktoré sa zvýraznia po podaní kontrastnej látky do 
žily. Pod pojmom progresia ochorenia sa rozumie nárast zneschopnenia v priebehu časovej periódy.

Prognóza 

Prognóza ďalšieho vývoja ochorenia je veľmi individuálna a u každého pacienta závisí od aktivity ochorenia, 
počtu a závažnosti jednotlivých atakov v priebehu prvých rokov od začiatku choroby, charakteru úvodných 
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príznakov ochorenia, ich úpravy, veku a pohlavia pacienta. Dôležitý v prognóze je aj obraz ložísk na 
magnetickej rezonancii mozgu a miechy. Hodnotí sa ich počet, lokalizácia, aktivita po podaní kontrastnej 
látky v dobe prvých ťažkostí - t.j. prvého ataku. Relatívne priaznivý prognostický faktor je ženské pohlavie, 
začiatok ochorenia pred 40. rokom, úvodný relaps-remitujúci priebeh, úplná úprava klinických symptómov po 
prvom ataku, ak ochorenie začalo poruchou zraku alebo citlivosti, ďalej nízky počet atakov v prvých rokoch 
ochorenia.

Diagnostika

Diagnóza sa stanovuje na základe charakteristickej anamnézy, klinického obrazu, nálezov pomocných 
vyšetrení a vylúčenia alternatívnych diagnóz. Postupuje sa podľa medzinárodne platných diagnostických 
kritérií, v súčasnosti najnovšie sú McDonaldove kritériá z roku 2010 revidované v roku 2017. Neexistuje 
žiadny jediný špecifický test, ktorý by jednoznačne potvrdil alebo vylúčil diagnózu SM. 

Dôkladná a podrobná anamnéza ťažkostí a klinický obraz poukazujú na rozsev lézií a klinických 
príznakov v mozgu a mieche v čase aj priestore. Pri stanovení diagnózy SM je potrebné vylúčiť vyšetrovacími 
metódami všetky podobne prebiehajúce ochorenia. Niekedy dochádza k oneskoreniu stanovenia diagnózy, 
pretože príznaky môžu napodobňovať iné ochorenie, napríklad bolesti zubov, panický atak, tetániu, ochorenie 
chrbtice alebo kĺbov a podobne. Hlavne poruchy citlivosti u mladých osôb bývajú nesprávne vyhodnotené ako 
postihnutie chrbtice, neurotická porucha, prípadne stres. Podceňovaným príznakom sú aj závraty, nadmerná 
únava, alebo kognitívna porucha. 

Magnetická rezonancia

Ak na základe anamnézy a prítomnosti príznakov postihnutia mozgu alebo miechy vznikne podozrenie 
na roztrúsenú sklerózu, nasleduje vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MR). 

MR mozgu a miechy je metóda, ktorá umožňuje zobrazenie ložísk so zmeneným signálom, ktoré sú 
ložiskami demyelinizácie a ďalej nám umožňuje zobrazenie typu ložísk, kde už sú aj straty axónov. Hodnotíme 
ich počet, uloženie, lokalizáciu v mozgu a mieche, veľkosť a aktivitu po podaní kontrastnej látky vo viacerých 
obrazoch (Obr.1). 

V tzv. obraze T2 sa ložiská zobrazujú ako zvýraznené, ložiská hypersignálu, hyperintenzívne, a ložiská 
so stratami axónov sa javia ako hyposignálne, nazývané „čierne diery“, zobrazujú sa v tzv. obraze T1 váženom. 
Ložiská na magnetickej rezonancii je potrebné odlíšiť od iných podobných ložísk, ktoré môžu vzniknúť napr. 
pri infekcii mozgu, poškodení (upchatí) drobných ciev mozgu (vaskulárne), pri cukrovke, vysokom krvnom 
tlaku, pri ochoreniach krvi a ďalších. 

Obr. 1. MR mozgu. A/ Obraz mnohopočetných hypersignálnych 
ložísk (T2 vážený obraz) v oboch mozgových hemisférach. 
B/Obraz s ložiskami hyposignálu (T1 vážený obraz).  
(archív Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP Košice a 
Kliniky rádiodiagnostiky a vyšetrovacích metód LF UPJŠ 
a UNLP Košice).
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Vyšetrenie likvoru

Vyšetrenie likvoru (odoberá sa malé množstvo tekutiny – mozgomiechového moku) lumbálnou punkciou je 
nutné pre odlíšenie iných ochorení. V likvore pacientov s SM je možné dokázať metódou tzv. izoelektrickej 
fokusácie pásy protilátok (IgG), nazývané oligoklonálne pásy, ktoré sú tvorené B lymfocytmi priamo v priestore 
mozgu a miechy. Prítomnosť oligoklonálnych pásov protilátok je typická pre SM a býva u 95-97% chorých. 

Evokované potenciály

V diagnostike sa využívajú aj podporné ďalšie vyšetrovacie metódy, ako sú evokované potenciály. 
Zisťuje sa nimi spomalenie vedenia vzruchu príslušnými dráhami, zmena tvarov vĺn, pokles amplitúdy vĺn, čo 
podporuje úvahu o poškodení myelínu alebo celých axónov príslušnej dráhy. Typickým nálezom v zrakových 
evokovaných potenciáloch (VEP) je predĺženie latencie vlny P100 a svedčí pre demyelinizačný typ poškodenia 
zrakovej dráhy, predovšetkým zrakového nervu. Predĺženie latencie vlny P100 vo VEP je prítomné až u 70 – 
90 % pacientov s SM. 
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TICHÁ PROGRESIA SCLEROSIS MULTIPLEX 
– AKO TOMU POROZUMIEŤ?

MUDr. Slavomíra Kováčová,  
Neurologická klinika FN Nitra

Je veľmi dôležité, aby neurológovia vedeli zhodnotiť mieru progresie ochorenia sclerosis multiplex (SM) 
v reálnom čase a porovnať terajší stav so stavom pacienta v minulosti. Na základe takéhoto komplexného 
vyšetrenia vedia povedať, či sa stav pacienta zhoršil alebo zlepšil a či je postihnutie trvalé. 

Progresia sa v klinickej praxi hodnotí najčastejšie škálou EDSS (Expanded Disability Status Scale), 
v preklade rozšírená škála funkčnej nespôsobilosti (Obr. 1).

Obrázok 1: EDSS škála

Pre určenie stupňa EDSS lekár musí vyšetriť a zhodnotiť 7 oblastí pacientovho zdravia. Ide o posúdenie:

- zrakových funkcií (príznakmi môžu byť zhoršenie zraku, zahmlené videnie alebo výpadky 
v zrakovom poli),

- motorických funkcií (príznakmi môžu byť porucha v hybnosti, stuhnutosť, slabosť),

- mozočkové funkcií (príznakmi môžu byť problémy s udržaním rovnováhy, tras),

- funkcií mozgového kmeňa (príznakmi môžu byť dvojité videnie, poruchy reči alebo prehĺtania),

- citlivosti (príznakmi môžu byť mravenčenie, znecitlivenie alebo bolesť),

- funkcií vyprázdňovania (príznakmi môžu byť únik moču alebo stolice, sťažené vyprázdňovanie),

- kognitívnych funkcií (príznakmi môžu byť narušená pamäť alebo rýchlosť myslenia).
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Motorické funkcie a predovšetkým hybnosť dolných končatín majú v tejto škále významnú úlohu. 
Pacient, ktorý neprejde viac ako 500 metrov, má v škále priradené skóre 4 a pacient ktorý je upútaný na 
invalidný vozík, má spravidla EDSS 6 až 7. 

Aké typy progresie rozoznávame? 

Čo sa deje v organizme počas zápalového ataku (relapsu)? V závislosti od toho, ktorá časť mozgu alebo 
miechy je postihnutá, zhoršia sa alebo pribudnú nové neurologické príznaky. Vtedy EDSS rastie, tento 
proces však nie je nezvratný, zvyčajne do niekoľkých mesiacov príznaky úplne alebo čiastočne ustúpia 
a stav pacienta sa stabilizuje. Ak sa stav pacienta navráti na pôvodnú úroveň, hovoríme o úplnom zotavení 
z relapsu, ak pretrvá po relapse zhoršený stav, hovoríme o čiastočnom zotavení sa z relapsu. V tomto 
prípade progresia u pacienta súvisí s aktivitou relapsov (RAW, Relapse Associated Worsening), 
v preklade zhoršenie súvisiace s relapsom.

Pri sclerosis multiplex však poznáme aj pribúdanie progresie, ktorá nesúvisí s aktivitou relapsov. Často 
pozorujeme zhoršovanie príznakov ochorenia, aj vo včasných štádiách a pri nízkom stupni zneschopnenia. 
Túto progresiu nazývame PIRA (Progression Independent of Relapse Activity), v preklade progresia 
nezávislá od aktivity relapsov (obr. 2). Túto progresiu by sme mohli nazvať aj „tichá“ progresia, 
keďže príznaky ochorenia sa pomaly postupne zhoršujú. Sám pacient si túto pomalú zmenu častokrát 
neuvedomuje a aj lekár ju pri bežnom neurologickom vyšetrení nemusí zachytiť.

Obrázok 2: Progresia závislá a nezávislá od aktivity relapsov

PIRA pravdepodobne súvisí s chronickým zápalom a priamym postihnutím nervových buniek v šedej 
mozgovej hmote (tá časť mozgu, kde sa nachádzajú nervové bunky). Bolo zistené, že pri sclerosis multiplex sa 
na mozgových obaloch vytvárajú zhluky imunitných buniek, prevažne B a T lymfocytov, ktoré napodobňujú 
lymfatické uzliny v tele. Tieto, tzv. lymfoidné folikulárne štruktúry spoluzodpovedajú za prítomnosť 
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chronického zápalu a následne za progresiu ochorenia SM, ako aj za zhoršenie kognitívnych funkcií.

Dokážeme „tichú“ progresiu zachytiť? 

EDSS škála nie je veľmi vhodná na zachytenie tzv. tichej progresie. Existujú však iné, citlivejšie testy, 
ktoré by sa mali vykonávať u pacientov mimo hodnotenia EDSS: 

Prvým z nich je T25FWT (Timed 25-Foot Walk Test), test rýchlosti chôdze na 25 stôp, pri ktorom 
pacient na čas prejde určenú vzdialenosť za asistencie personálu (obr. 3). Ak je zmena v rýchlosti chôdze 
viac ako 20%, považuje sa za významnú. 

Obrázok 3: T25FWT

Druhý test je zameraný na funkcie horných končatín. 
Volá sa 9HPT (9-Hole Peg Test). Pacient pri ňom 
pravou aj ľavou rukou vyberá kolíčky z misky a vkladá 
ich do 9-tich jamiek a späť (obr. 4). Samozrejme, 
tiež za asistencie personálu ktorý meria čas. Zmena 
v čase, ktorá je viac ako 20 %-ná, sa považuje za 
významnú.

Obrázok 4: 9-HPT

Posledným testom, ktorý nám dokáže 
pomôcť zachytiť tichú progresiu, je test 
kognitívnych funkcií, SDMT (Symbol 
Digit Modalities Test), test priraďovania 
číslic k znakom (obr. 5). Tento test je 
obzvlášť odporúčaný ako skríningová 
metóda v oblasti sledovania kognitívnych 
porúch v SM. Ak je zmena v teste viac 
ako 10 %, pacient by mal absolvovať 
neuropsychologické vyšetrenie.
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Obrázok 5: SDMT test

Tieto tri jednoduché testy nám môžu pomôcť spresniť hodnotenie progresie EDSS škálou. V praxi to 
znamená, že ak neurológ zachytí zhoršenie výsledkov v týchto testoch a zaregistruje progresiu napriek 
stabilnému EDSS, môže zvážiť intenzívnejšie kontroly u pacienta a prípadne aj zmenu liečby.

Na zachytenie „ichej progresie by sa tieto testy mali vykonávať aspoň raz ročne u každého pacienta (v 
prípade, že je schopný test vykonať). 

V dnešnej dobe rozvoja digitálnych technológií je otázkou krátkeho času využitie prístrojov, ktoré máme 
pri sebe, napríklad smartfónov na monitorovanie stavu pacienta a aj jeho progresie. Vo svete prebiehajú 
klinické skúšania aplikácií, ktoré dokážu pacientom aj nám lekárom významne pomôcť v identifikácii 
zmien počas ochorenia SM.
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LIEČBA SCLEROSIS MULTIPLEX 
– AKÉ SÚ SÚČASNÉ MOŽNOSTI?

MUDr. Darina Slezáková, PhD.,  
II. Neurologická klinika LFUK a UN Bratislava

Pri dlhodobom sledovaní väčšina ľudí so sclerosis multiplex (SM) dosiahne značné a nezvratné fyzické 
a psychické zneschopnenie (tzv. disabilitu alebo invalidizáciu). Stupeň postihnutia môže kolísať 
od relatívne ľahkého postihnutia až po ťažké formy vedúce k závažnej disabilite (zneschopneniu) 
v priebehu niekoľkých rokov a neuropsychologickým prejavom (únava, poruchy pamäti, koncentrácie, 
úzkosť, depresia a pod.). A hoci by sa mohlo jednať o potenciálne ľahkú formu ochorenia, vzhľadom na 
individuálne veľmi vysokú rozdielnosť priebehu tohto ochorenia je akékoľvek odďaľovanie liečby či jej 
zmeny rizikové a z hľadiska súčasných medicínskych poznatkov nesprávne. Skorá efektívna liečba je 
jedinou prevenciou progresie zneschopnenia (obr 1). Hoci „SMku“ v súčasnosti stále nevieme vyliečiť, 
včasné a správne ovplyvnenie zápalu a zastavenie deštrukcie nervového tkaniva môže dlhodobo a aj 
trvale ochrániť ohrozené nervové tkanivo. 

Obr.1. Prognóza pacienta s SM v závislosti od časového faktora zahájenia liečby
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Ako prebieha ideálna liečba pacienta s SM?

Akútna liečba ataku (relapsu) SM spočíva v podaní kúry kortikoidmi (metylprednisonom), ďalšia 
dlhodobá, tzv imunomodulačná liečba už spadá do kompetencie špecializovaných pracovísk pre liečbu 
SM. 

Dlhodobá, tzv. imunomodulačná terapia je určená na zníženie aktivity ochorenia (počet atakov) 
a spomalenie jeho progresie. Cieľom liečby je tzv. NEDA koncept („no evidence of disease activity“, 
obr.2.), čo znamená, že pacient je bez aktivity ochorenia – nemá žiadne relapsy, zhoršenie disability 
(zneschopnenia), či nové zápalové ložiská na magnetickej rezonancii (MR). 

Obr. 2. NEDA koncept

Farmakologické preparáty majú viacero línií. Ich použitie na Slovensku podlieha tzv. indikačným 
obmedzeniam, o ktorých rozhoduje MZ SR. 

K liečbe 1. línie patria interferóny beta-1b, glatirameracetát, teriflunomid a +/- dimetylfumarát. Pri 
predpokladanom ľahkom priebehu ochorenia začíname liečbu radou liekov 1. línie (účinnosť cca 30 %, 
vyššia bezpečnosť). Pokiaľ pacient nemá dobrú odpoveď na svoju súčasnú liečbu, nemal by sa strácať 
čas a liečba by sa mala eskalovať, t.j. zmeniť za liek s vyššou účinnosťou (obr.3). 

K liekom 2. línie (50 - 80 % účinnosť) patria natalizumab, okrelizumab, alemtuzumab, kladribín a 
fingolimod. V určitých prípadoch je vhodné liečbu začať už touto líniou, pretože, ak ide o prognosticky 
nepriaznivého pacienta, je takýto pacient v prípade začatia liečby 1. líniou ohrozený rýchlou progresiou 
ochorenia. 
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Obr. 3. Aktuálny prístup k liečbe SM pacienta 

Nepriaznivé klinické prognostické faktory na vyhodnotenie iniciálnej liečby pacienta predstavujú: 

a. rezíduum po 1 ataku (symptómy, ktoré sa neupravili po liečbe ataku kortikoidmi),

b. krátky interval medzi atakmi a vyššia frekvencia atakov (relapsov) v prvých rokoch ochorenia,

c. vysoké vstupné EDSS a EDSS v prvých 5 rokoch (stav disability alebo zneschopnenia pacienta),

d. progresívny priebeh, 

e. vek začiatku nad 40 rokov, 

f. mužské pohlavie, 

g. typ prvého ataku, kedy má pacient ťažkosti s močením, závažné poruchy hybnosti, mozočkové 
symptómy, alebo postihnutie viacerých neurologických oblastí súčasne, 

h. nález v zmysle lézií v mozgovom kmeni a mieche pri vstupnej MR.

Z hľadiska sledovania samotného účinku liečby na dosiahnutie remisie (stabilizácie) ochorenia je 
potrebné u pacienta sledovať nielen klinický stav, ale aj aktivitu ochorenia na magnetickej rezonancii 
(MR), čiže pribudnutie/zmenu lézií v mozgu a mieche. MR je dôležitým ukazovateľom tzv. subklinickej 
aktivity ochorenia a v prípade významného nárastu počtu lézií či ich aktivity, je plne indikovaná zmena 
liečby. A to aj v prípade, že sa pacient cíti dobre a zhoršenie stavu nezaznamenal, čo môže byť pre 
neho logicky nepochopiteľné. Aktivita ochorenia, ktorú vieme zaznamenať na MR, ale jasne predchádza 
práve klinickým prejavom ochorenia (atakom) a preto je zmena liečby významnou prevenciou progresie 
zneschopnenia (disability), ktorá môže narastať s každým ďalším relapsom. 
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V súčasnosti je možné pomocou MR sledovať aj úbytok mozgovej hmoty, tzv. atrofiu, čo je ďalším 
ukazovateľom účinnosti liečby pacienta a prejavuje sa zhoršujúcimi sa poruchami pamäti, často 
prekrývajúcimi sa s únavou či depresiou. Pri klinickom sledovaní pacienta má miera relapsov súvislosť 
s progresiou disability (zneschopnenia) a miera remisie (stabilizácie) je prognosticky významná 
z dlhodobého hľadiska. Zmena liečby je indikovaná u pacientov so závažným atakom (relapsom), ktorí 
sa do 6 mesiacov klinicky neupravili. Väčšina relapsov sa totiž upraví do 3 mesiacov od ich vzniku u 
pacientov v skorom štádiu SM, u 10 % pacientov do 6 - 12 mesiacov od vzniku relapsu. 

Pravidelné sledovanie pacienta na imunomodulačnej liečbe 

Základná informácia, ktorú treba o imunomodulačnej liečbe vedieť je, že v závislosti od typu lieku 
ovplyvňuje imunitný systém, napr. niektoré lieky so žiadaným mechanizmom účinku spôsobujú výrazný 
pokles niektorých bielych krviniek. 

U liečeného pacienta preto sledujeme v závislosti od typu lieku pravidelne krvné testy, 
najmä krvný obraz. Pečeňové a obličkové testy, či laboratórne kontroly funkcie štítnej žľazy 
sú nemenej dôležité. Časté laboratórne vyšetrenia pri niektorých liekoch (mesačne alebo 
každé 3 mesiace) sú vlastne účinnou prevenciou a slúžia na skoré podchytenie následných 
dobre riešiteľných nežiaducich účinkov liečby (napr. redukcia dávky lieku či zmena liečby, 
hematologická a endokrinologická liečba, ochrana pečene, liečba močových infekcií a pod.). 
Na pracoviskách na liečbu SM sme schopní pacienta pravidelne testovať a odhaliť aj hroziace 
riziká, napr. prítomnosť a hladinu JC (John Cunningham) vírusu pri liečbe natalizumabom, 
ktorý pri špecifikovanej dĺžke liečby môže spôsobiť závažnú devastujúcu infekciu mozgu 
(tzv. progresívnu multifokálnu leukoencefalopatiu, PML). Manažment zachytenia prípadných 
nežiaducich účinkov liečby je v súčasnosti veľmi dobre prepracovaný a preto obavy z nežiaducich 
účinkov ako dôvod na odmietnutie liečby s jasným prínosom pre pacienta nie sú opodstatnené. 
Pacient sa v podstate môže „bezpečne invalidizovať“ alebo prijať riziko možných nežiaducich 
účinkov a žiť kvalitný život s maximálnou možnou mierou spomalenia progresie ochorenia. 

Pre rozhodovanie sa o liečbe je preto veľmi dôležitým faktorom informovanosť pacienta a tiež jeho 
záujem a zodpovednosť za spoluprácu pri liečbe, sledovanie svojho stavu v domácom prostredí, ako aj za 
pravidelné kontroly u svojho lekára. 

Bez dobrej spolupráce pacient-lekár nemôže byť stabilizovaný a spokojný pacient 

Každá liečba chronického ochorenia, akým je aj SM, závisí vo veľkej miere od spolupráce, tzv. adherencie 
pacienta k liečbe. Výskum jednoznačne potvrdzuje, že u pacientov s vysokou mierou adherencie je 
pozorovaný menší počet atakov, hospitalizácií, nehovoriac o invalidizácii ako takej. Pacient, ktorý je 
dobre nastavený na liečbu, dodržiava liečebný režim, má podstatne vyššiu šancu zostať stabilizovaný, 
čím sa jednoznačne zvyšuje jeho kvalita života.
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Aké sú súčasné možnosti liečby?

Liečebné preparáty už dávno nepozostávajú len z klasickej prvolíniovej injekčnej liečby. Od roku 
1993 kedy bol na trh uvedený interferón beta-1b, sa spektrum terapeutických možností neustále 
a rýchlo rozširuje. 

Injekčná liečba 1. línie, kam patria interferóny beta-1b a glatirameracetát je osvedčeným 
bezpečným, ale málo účinným štandardom. Je určená pre pacientov s nízkou aktivitou ochorenia. 
Nežiadúce účinky ako tzv. flu-like (chrípkový) syndróm a laboratórne zmeny (napr. zvýšené 
pečenové testy) pri liečbe interferónmi beta-1b, či kožné reakcie pri oboch injekčných preparátoch 
vieme na základe dlhoročných skúseností dobre zvládať. U pacientov liečených intreferónmi 
beta-1b sa kontroluje aktivita tzv. MxA proteínu, ktorý je tvorený pôsobením interferónu beta-1b 
a preto jeho zníženie znamená nedostatočný účinok liečby týmto prípravkom a ohrozenie pacienta 
vznikom relapsu. 

Glatirameracetát je vhodný preparát pre ženy plánujúce tehotenstvo, nakoľko je bezpečný 
v gravidite, či pre pacientov s ťažšou poruchou imunity, ochoreniami štítnej žľazy, pečene. Aplikuje sa 
3x týždenne podkožne, s rizikom lipodystrofie (porucha tukového tkaniva) pri dlhoročnej aplikácii, 
ale bez chrípkového syndrómu. Občas sa môže vyskytnúť tzv. post-injekčná reakcia (zvieranie na 
hrudníku, pocit nedostatku dychu, podobné panickej reakcii), ktorá ale nie je prejavom alergie ani 
pacienta neohrozuje na živote a ustúpi spontánne. 

Príchod perorálnej liečby (podávanej ústami) na Slovensko pred pár rokmi ponúkol možnosť 
účinnejšieho ovplyvnenia adherencie pacienta bez nepríjemných kožných reakcií, či strachu z 
injekcií. 

Teriflunomid sa podáva formou tabliet 1x denne. Má podobnú účinnosť na potlačenie aktivity 
ochorenia ako injekčné preparáty a je veľmi dobre tolerovaný. Časť pacientov udáva gastrointestinálne 
(GIT) problémy (problémy tráviaceho traktu) a vypadávanie vlasov počas prvých mesiacov liečby, 
čo veľmi raritne býva dôvodom ukončenia liečby. Laboratórne je potrebné kontrolovať krvné 
odbery, najmä pečeňové testy pravidelne každé 3 mesiace, pretože zvyčajne prechodne stúpajú. 
Liek poškodzuje plod pri prípadnej gravidite, preto je nutná prísna antikoncepčná ochrana. Liek sa 
ale dá rýchlo eliminovať z organizmu špeciálnou látkou - cholestyramínom. 

Dimetylfumarát sa podáva 2x denne formou kapsúl. Svojou účinnosťou je niekde na pomedzí liečby 
1. a  2. línie, v ideálnom prípade sa týmto liekom začína liečba  novodiagnostikovaného pacienta 
s tzv. stredne ťažkou aktivitou ochorenia. Najčastejšie nežiaduce účinky sú začervenanie (30%) 
a GIT ťažkosti (40 %), ktoré sa vyskytujú najviac počas prvého mesiaca liečby, ale zvyčajne 
následne ustupujú. Prechodne dochádza k zvýšeniu pečeňových enzýmov v prvých mesiacoch 
liečby. Pri liečbe dimetylfumarátom je z hľadiska predchádzania potenciálne vážnych infekčných 
komplikácií dôležité pravidelne monitorovať biele krvinky každé 3 mesiace. Ich výrazne znížený 
počet v trvaní viac ako 6 mesiacov je dôvodom na prerušenie liečby, najmä pre obavu zo závažnej 
infekcie mozgu, tzv. progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie (PML) - viď bližšie informácie 
o PML pri natalizumabe. 
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K prvým dostupným liekom 2. línie liečby, ktorá je určená pre pacientov s vysoko aktívnym 
priebehom ochorenia SM patria natalizumab a fingolimod. 

Natalizumab je biologická liečba, ktorá sa podáva 1x mesačne formou infúzie. Je dobre tolerovaný. 
U niektorých pacientov boli pozorované častejšie herpetické infekcie. Hrozbou je výskyt už 
spomínanej závažnej infekcie mozgu PML (progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie), ktorá 
môže byť smrteľná alebo môže pacienta absolútne invalidizovať. Preto je potrebné u pacientov 
pravidelne monitorovať podľa presne zadefinovaných schém prítomnosť JC vírusu v krvi. 
Predispozíciou na toto ochorenie je najmä predchádzajúca imunosupresívna liečba spôsobujúca 
útlm imunitného systému. PML sa môže objaviť aj pri liečbe fingolimodom.

Fingolimod sa podáva 1x denne formou tabliet. Je veľmi dobre tolerovaný. Pri tejto liečbe boli 
pozorované, rovnako ako pri biologickej liečbe, častejšie herpetické infekcie, ktoré zväčša nebývajú 
dôvodom zmeny liečby v prípade dobrej klinickej stabilizácie stavu. Pri užití prvej dávky fingolimodu 
je potrebné 6-hodinové sledovanie pacienta, počas ktorého sa monitoruje EKG a krvný tlak z dôvodu 
možného výskytu bradykardie (spomalenie pulzu). Je potrebné sledovať laboratórne parametre 
každé 3 mesiace, najmä biele krvinky a pečeňové funkcie. Pacienti preventívne podstupujú očné 
a kožné vyšetrenie. 

Alemtuzumab je biologická liečba, ktorá sa podáva v 2 - 3 cykloch niekoľkodňových infúzií raz ročne. 
Pri alemtuzumabe je potrebné podať pacientovi pred infúziou premedikáciu na potlačenie infúznych 
reakcií pri podávaní, či iných potenciálnych nežiaducich účinkov liečby (napr. herpetických infekcií). 
Pri tomto lieku je potrebná dôsledná mesačná kontrola laboratórnych parametrov v období 4 rokov 
od podania posledného cyklu liečby. Pre možnosť vzniku poškodenia sa sleduje najmä krvný obraz, 
štítna žľaza a obličkové funkcie, pričom pri tak častom sledovaní je záchyt prípadných nežiaducich 
účinkov veľmi skorý a riešiteľný. Nebezpečné môžu byť najmä mozgové a kardiovaskulárne príhody, 
ktoré boli zaznamenané v USA v nedávnom období a preto treba byť pri výbere vhodného pacienta 
z hľadiska pridružených ochorení ešte opatrnejší. 

K novším liekom 2. línie liečby SM, ktoré sa dostali do používania v posledných rokoch, patria 
okrelizumab a kladribin.

Okrelizumab je biologická liečba, ktorá má tiež veľmi pohodlné dávkovanie a to raz za 6 mesiacov. 
Je to prvá liečba cielene zameraná na B lymfocyty a zatiaľ jediná liečba, ktorou je možné okrem 
relapsujúcich foriem SM liečiť aj primárne progresívnu formu SM. Pri okrelizumabe je tiež potrebné 
podať pacientovi pred infúziou premedikáciu na potlačenie možných infúznych reakcií. Pred liečbou 
okrelizumabom je dôležité vykonať skríning na prítomnosť HBV (vírusu hepatitídy B), ktorý by sa 
v prípade liečby mohol reaktivovať a spôsobiť hepatitídu B.

Kladribín sa podáva formou tabliet podľa váhy pacienta počas 2 týždňov v 2 liečebných rokoch 
s tým, že účinok by mal pretrvať do 4 rokov (dlhodobejšie dáta na účinnosť liečby zatiaľ nie sú). 
Pri liečbe kladribínom je potrebné častejšie sledovanie krvného obrazu, hlavne hodnoty bielych 
krviniek, pečeňové testy, vrátane vylúčenia aktívnej hepatitídy. Pred liečbou kladribínom je potrebné 
u pacienta vylúčiť tuberkulózu. 
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A čo pacient v primárnej a sekundárnej progresii ?

Je potrebné upozorniť pacientov s SM na fakt, že v neskorých štádiách  SM sú už reparačné mechanizmy 
mozgu vyčerpané a pri dosiahnutí progresívnej fázy ochorenia, kedy dochádza k zániku nervových 
buniek je už neskoro a účinok imunomodulačnej liečby je prakticky nulový. Aktuálne prebieha viac ako 
30 štúdií u pacientov so sekundárne progresívnou formou ochorenia (SPSM) s 21 preparátmi na vzorke 
od 35 po 1949 pacientov. 

U pacientov v skorej progresii, ktorí majú prejavy aktivity ochorenia SM (relapsy) máme 2 možnosti: 

1. Zmeniť liečbu v rámci línie (tzv. laterálny switch) a intenzívne ju monitorovať 

2. Eskalovať liečbu v prípade vysokej aktivity alebo rapídnej progresie

U pacientov bez prejavov aktivity ochorenia SM, s vysokým skóre EDSS, dlhým trvaním ochorenia 
a prítomnosťou len atrofie (úbytku) mozgu bez aktívnych lézií v náleze MR, je vhodné vysadiť 
imunomodulačnú liečbu a sústrediť sa na symptomatickú liečbu. Často samotní pacienti, plní obáv 
z vysadenia liečby potvrdia, že skutočne necítia žiadny rozdiel, resp. sa im dokonca zlepšila kvalita života, 
napr. po vysadení interferónov nemusia znášať bolestivé vpichy alebo chrípkový syndróm. Naozaj, treba 
byť opatrní s indikáciou imunomodulačnej liečby u takýchto pacientov, obzvlášť pri preparátoch 2. línie, 
kedy riziko u týchto pacientov (ťažká invalidizácie je sama o sebe predispozíciou na infekcie, napr. zápal 
pľúc, močových ciest, do úvahy treba brať aj pridružené interné ochorenia) prevažuje nad účinnosťou. 
Aktuálne sa očakáva nový liek na liečbu SPSM. U ďalších cca 5 preparátoch boli zaznamenané predbežné 
pozitívne výsledky v klinickom skúšaní.

Pacienti s primárne progresívnym priebehom (PPSM), kde doposiaľ efektívna liečba neexistovala, môžu 
byť liečení na Slovensku okrelizumabom, aj keď v súčasnosti iba na výnimku zdravotnej poisťovne.

Čo dodať na záver?

Neustále sa rozširujúce spektrum liečby SM, pri pozornom sledovaní účinku lieku na stav pacienta 
a výskytu nežiaducich účinkov, jednoznačne poskytuje možnosť zlepšenia kvality života a predĺženie 
života bez obťažujúcej disability. Včasná a individuálne dobre zvolená liečba redukuje progresiu 
zneschopnenia pri tak devastujúcom ochorení akým SM bezpochyby je.
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MONITOROVANIE LIEČBY SCLEROSIS MULTIPLEX  
- AKÉ VYŠETRENIA SÚ POTREBNÉ?
MUDr. Anna Cvengrošová,  
Neurologická klinika FNsP J.A. Reimana Prešov

Všeobecne platí, že každú liečbu lekár hodnotí z dvoch pohľadov. Prvý pohľad je zameraný na účinnosť 
liečby. Prináša liek želaný efekt? Je pre pacienta dostatočný, alebo existujú iné, účinnejšie alternatívy? 
Druhý pohľad, nemenej dôležitý je na bezpečnosť. Aké nežiaduce účinky môže liek mať? Je riziko pre 
pacienta vyvážené prospechom, ktorý liek prináša?

Ideálny liek by mal vynikajúcu účinnosť a rovnako dobrú bezpečnosť a toleranciu. Takýchto liekov však 
nepoznáme veľa a spravidla lekár musí hľadať rovnováhu medzi týmito dvomi parametrami.

V sclerosis multiplex (SM) je situácia komplikovaná samotným ochorením. SM je nepredvídateľná 
z pohľadu priebehu ochorenia, výskytu príznakov a aj ich intenzity. Na začiatku nevieme povedať, ako sa 
ochorenie bude vyvíjať v budúcnosti. Pacient s ľahkými príznakmi na začiatku môže dostať ťažké ataky 
v neskoršom období. U pacientov s primárne progresívnou formou ochorenia sa ich stav kontinuálne 
zhoršuje bez období remisií (stabilizácie ochorenia). Preto je veľmi dôležité, aby lekár hodnotil stav 
pacienta v pravidelných intervaloch, pri liečbe SM minimálne v ročnom sledovaní.

Ako sa hodnotí účinnosť liečby?

Z pohľadu účinnosti liečby je potrebné hodnotiť zápalovú aktivitu ochorenia a pribúdanie príznakov 
zhoršeného neurologického stavu pacienta – progresiu ochorenia (disabilitu, invalidizáciu). Prvým 
pravidlom je zahájenie imunomodulačnej liečby včas, v krátkom čase od stanovenia diagnózy. Druhým 
pravidlom je pravidelné monitorovanie stavu ochorenia a zmena liečby v prípade, ak nefunguje. 

V monitorovaní ochorenia nám, okrem neurologického vyšetrenia a ostatných klinických vyšetrení 
výrazne pomáha ročné zhodnotenie aktivity ochorenia magnetickou rezonanciou (MR). Rádiológ vie 
posúdiť v ročných intervaloch, či u pacienta pribudli zápalové lézie v obraze MR, vie spočítať, koľko ich 
pribudlo a zároveň môže zhodnotiť, či je prítomná výrazná atrofia (ubúdanie objemu mozgového tkaniva 
spôsobeného ochorením). 

Neurológ na základe informácií od pacienta a neurologického vyšetrenia posudzuje počet atakov 
(relapsov), zmenu oproti predchádzajúcemu roku a stav progresie zneschopnenia (invalidizácie) 
u pacienta pomocou EDSS škály- rozšírenej škály funkčnej nespôsobilosti. Je vhodné doplniť niektoré 
ďalšie klinické vyšetrenia, akými sú napríklad testy chôdze a funkcií horných končatín alebo test 
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kognitívnych funkcií.

Ideálnym cieľom liečby je dosiahnuť stav bez známok aktivity ochorenia, tzv. NEDA (No Evidence of 
Disease Activity). V praxi to znamená, že akýkoľvek prejav aktivity alebo zhoršenia môže byť dôvodom 
na zmenu liečby. Aktuálne majú lekár spoločne s pacientom na výber zo širokého spektra účinných 
liekov a ďalšie budú pribúdať.

Ako sa hodnotí bezpečnosť liečby?

Z pohľadu bezpečnosti liečby je potrebné brať ohľad na bezpečnostný profil lieku, ktorý je pacientovi 
indikovaný. Bezpečnostný profil lieku tvoria všetky dostupné informácie o lieku z klinického skúšania 
ako výskyt nežiaducich účinkov a výskyt závažných nežiaducich udalostí, a tiež špeciálne opatrenia pri 
liečbe alebo požadované vyšetrenia, ktoré stanovili liekové agentúry pri registrácii lieku.  Všetky tieto 
informácie sú zverejnené v tzv. súhrne charakteristických vlastností lieku určenom pre lekára, ako aj 
v príbalovom letáku určenom pre pacienta.

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o 
bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú.

Takéto označenie  môžete vidieť v príbalových letákoch mnohých moderných liekov. Zaradenie lieku 
medzi lieky, ktoré sú predmetom ďalšieho monitorovania neznamená, že liek je menej bezpečný ako 
iné lieky. Znamená to, že liek sa sleduje ešte pozornejšie ako ostatné lieky a je mu venovaná špeciálna 
pozornosť, napríklad sa častejšie prehodnocuje s ohľadom na nové informácie, ktoré toto pozornejšie 
sledovanie pomáha získavať. Cieľom takto získaných informácií je zabezpečiť maximálnu možnú 
účinnosť a bezpečnosť lieku u pacientov, ktorí ho už používajú alebo ním budú liečení v budúcnosti. 
Obrátený čierny trojuholník, ktorým sú tieto lieky označené, nie je výstražným, ale informačným 
symbolom.

Prečo sa lieky po registrácii monitorujú? 

Do klinických skúšaní je zaradený pomerne malý počet pacientov na obmedzený čas. Pacienti sa do 
klinických skúšaní za kontrolovaných podmienok starostlivo vyberajú a veľmi pozorne sa sledujú. V 
podmienkach skutočného života bude liek užívať väčšia a rôznorodejšia skupina pacientov. Môžu mať 
iné ochorenia a môžu užívať iné lieky. Niektoré menej časté vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť, len 
po dlhodobom užívaní lieku veľkým počtom ľudí. Preto je mimoriadne dôležité, aby sa bezpečnosť 
všetkých liekov sledovala aj naďalej, kým sa v praxi používajú.

Ak je potrebné z pohľadu bezpečnosti liečby dodržiavať určité dôležité opatrenia pri používaní lieku, 
nariadia ich regulačné úrady (u nás Európska lieková agentúra - EMA a Štátny ústav pre kontrolu liečiv 
- ŠUKL) v rámci registrácie lieku. Tento proces sa nazýva plán riadenia rizík (Risk Management Plan 
- RMP). Celkovým cieľom riadenia rizík je zabezpečiť, aby prínosy konkrétneho lieku prevyšovali jeho 
riziká v najväčšej dosiahnuteľnej miere pre jednotlivého pacienta ako aj pre cieľovú populáciu. To možno 
dosiahnuť buď zvýšením výhod, alebo znížením rizík konkrétneho lieku. Plány riadenia rizík môžu 
zahŕňať dodatočné opatrenia a vyšetrenia, ktoré má lekár pri danej liečbe vykonávať, aké informácie 
a k tomu prislúchajúce informačné brožúrky  musí pacient od lekára dostať a tiež povinnosť lekára získať 
od pacienta súhlas s danou liečbou - pacient podpisom súhlasí s určitým rizikom liečby daným liekom. 
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Ktoré lieky na liečbu SM majú plány riadenia rizík?

Vyšetrenia, ktoré lekár indikuje sú rôzne, od jednoduchých, akými sú napríklad krvné vyšetrenie na 
zistenie infekcie pred podaním lieku alebo vyšetrenie pečeňových enzýmov v pravidelných intervaloch, 
po zložitejšie ako napr. individualizovaný monitoring rizika PML (progresívnej multifokálnej 
leukoencefalopatie) pri liečbe natalizumabom. Podľa rozdelenia pacientov v jednotlivých úrovniach 
rizika môžu byť požadované aj kontroly pacientov magnetickou rezonanciou každé 3 mesiace. 
K jednoduchším bezpečnostným sledovaniam patria napríklad pravidelné kontroly pečeňových funkcií 
pri liečbe teriflunomidom, naopak, jedným z viac zaťažujúcich je záväzok pravidelných mesačných 
krvných odberov do 4 rokov od posledného podania alemtuzumabu. Z pohľadu teratogenicity (možné 
poškodenie plodu) je u kladribínu prísne odporučené, aby pacientky používali účinnú antikoncepciu 
počas liečby a aspoň 6 mesiacov po poslednej dávke. Pri prvom podaní tablety fingolimodu je predpísané 
niekoľkohodinové monitorovanie pacienta kvôli možným komplikáciám v srdcovom rytme pacienta. To 
je len niekoľko príkladov na porozumenie, čo všetko môže byť zahrnuté v pláne riadenia rizík (RMP).  Je 
dôležité ešte raz zdôrazniť, že lekár má povinnosť podrobne informovať pacienta o pláne riadenia rizík, 
ak je pre liek stanovený. Ak pacient s takouto liečbou súhlasí, je veľmi potrebné, aby tieto vyšetrenia, 
z hľadiska vlastnej bezpečnosti absolvoval.

Čo dodať na záver?

Úspešnosť liečby však vo veľkej miere závisí od samotného pacienta. Žiadny liek nemôže účinkovať, ak 
nie je správne a pravidelne užívaný a pacient nedodržiava rady lekára alebo sestry týkajúce sa celkového 
liečebného režimu vrátane životosprávy. Lekár zároveň musí byť informovaný, či sa  pacientovi 
nezhoršil sa stav jeho SM,  ako aj o nežiaducich účinkoch liečby. Pacient musí pravidelne dochádzať 
na kontroly k svojmu lekárovi. Vzájomná dôvera a spolupráca medzi pacientom, neurológom a sestrou 
v SM ambulancii je pri boji so sclerosis multiplex kľúčová.

Lieky s určeným plánom riadenia rizík 
(RMP)
Teriflunomid

Fingolimod

Natalizumab

Alemtuzumab

Kladribin

Lieky bez určeného plánu riadenia rizík 
(RMP)
Interferóny beta-1b

Glatirameracetát

Dimetylfumarát

Okrelizumab
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SCLEROSIS MULTIPLEX A TEHOTENSTVO
MUDr. Miriam Fedičová
Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice 

Roztrúsená skleróza (sclerosis multiplex, SM) postihuje trikrát častejšie ženy ako mužov, a to najmä 
v reprodukčnom období života. Preto často diskutovanou témou je otázka tehotenstva, rodičovstva a 
dedičnosti SM. 

V druhej polovici 20. storočia bolo ženám s SM zakazované otehotnieť z dôvodu rizika zhoršenia 
ochorenia a invalidizácie po pôrode. Niekedy bolo odporúčané prerušenie tehotenstva. Uvedené 
skutočnosti vychádzali z nedostatku informácií o vplyve tehotenstva na priebeh ochorenia. V súčasnosti 
ženu s roztrúsenou sklerózou neodrádzame od plánovania tehotenstva. 

Žena s SM môže bez problémov otehotnieť a porodiť zdravé dieťa. SM nie je považovaná za dedičné ochorenie, 
aj keď genetické faktory zohrávajú určitú úlohu v rozvoji ochorenia. Udáva sa 98 % pravdepodobnosť, že 
dieťa nezdedí SM. Ak majú SM obaja rodičia, riziko ochorenia sa zvyšuje až na 25 %.

Plánovanie tehotenstva 

Budúce mamičky kvôli svojmu ochoreniu by mali starostlivejšie plánovať svoje tehotenstvo. 
Najpriaznivejšie je  to do obdobia stabilizácie ochorenia, to znamená aspoň 8-12 mesiacov od posledného 
vzplanutia (ataku) choroby. 

Tehotenstvo a liečba

Niektoré lieky, ktoré sa pri liečbe SM používajú, nie sú počas tehotenstva bezpečné a je potrebné ich 
pred plánovaným počatím vysadiť. V určitých prípadoch k dispozícii máme aj také lieky, ktoré môžu 
pacientky s SM užívať aj počas tehotenstva. 

Výskumy zistili, že tehotenstvo nemá na priebeh SM negatívny vplyv ani z dlhodobého hľadiska. Je to 
obdobím, keď vplyvom pohlavných hormónov dochádza k zmenám v imunitnom systéme, čo sa prejavuje 
zníženým počtom atakov ochorenia. Mnoho pacientok sa vtedy cíti veľmi dobre a relapsy vôbec nemajú. 

Ak však pacientka počas tehotenstva dostane atak, môže byť preliečená kortikoidmi podľa zváženia 
štádia tehotenstva a závažnosti samotného ataku. 
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Pôrod a SM

Roztrúsená skleróza nezvyšuje riziko komplikácií v tehotenstve a nemá ani nepriaznivý vplyv na plod, 
prípadne na predčasný pôrod či potrat. 

Pôrod u pacientky s roztrúsenou sklerózou môže byť vedený prirodzenou cestou, ak nie sú iné komplikácie 
alebo cisárskym rezom. Rozhodnutie je vecou pôrodníka. Epidurálna alebo spinálna anestéza počas 
pôrodu je bezpečná a nie je sprevádzaná zvýšeným rizikom žiadnych iných komplikácií. Obdobie pôrodu 
a prvých troch mesiacov po pôrode sa pre hormonálnu nerovnováhu považuje z hľadiska vzplanutia 
aktivity ochorenia za rizikové.

Dojčenie a SM

Dojčenie je stav, keď sa v tele matky vylučuje hormón prolaktín, ktorý má nepriaznivý vplyv na roztrúsenú 
sklerózu a môže viesť k relapsu choroby. U stabilizovaných pacientiek bez ataku či nových zmien na 
kontrolnej magnetickej rezonancii mozgu sa odporúča ukončiť dojčenie do 4 mesiacov, najneskôr do pol 
roka po pôrode. Ak pacientka s SM bola pred tehotenstvom zaradená do dlhodobej liečby, po skončení 
dojčenia by táto liečba mala pokračovať. Pri vysokej aktivite choroby sa neodporúča dojčenie a treba sa 
čo najrýchlejšie vrátiť k liečbe SM. 
 
Neplodnosť

V rozvinutých krajinách sveta neplodnosť žien vo fertilnom veku sa odhaduje na 15 %. Pre ženu je 
dôležité vedieť, že roztrúsená skleróza nemá vplyv na plodnosť. Ak z nejakého dôvodu pacientka s SM 
nemôže prirodzene otehotnieť, môže vyhľadať pomoc asistovanej reprodukcie. Vo všeobecnosti sa 
odporúča podstúpiť procedúru v čase stabilizácie stavu, nie v čase aktivity ochorenia.

Životospráva počas tehotenstva

Budúce mamičky s SM môžu podporiť tehotenstvo bez relapsov choroby vhodnou stravou, miernym 
cvičením (s ohľadom na tehotenstvo) a dostatkom odpočinku. Významný doplnok, ktorý má ochranný 
vplyv na priebeh SM je vitamín D. Užívaný počas tehotenstva dokonca znižuje riziko vzniku SM 
u dieťaťa v dospelosti. Mamičky s SM by nemali zabúdať ani na možnosť pomoci rodiny a partnera, aby 
sa dieťatku mohli naplno venovať a užívať si rodičovstvo. 
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JA, TY, MY A SCLEROSIS MULTIPLEX

PhDr. Ján Grossmann,  
Neurologická klinika JLF UK a UN Martin

„Do žiadneho spolku či skupiny patriť nechcem!“

„Načo by som chodila niekam kde vidím len samé ťažké prípady, zle to na mňa vplýva, 
mám čo robiť s tým, že mám „SMku“, nie si ešte pridávať trápenie druhých ľudí....“  

Nielen takéto reakcie je možné počúvať od pacientov a ľudí, ktorí majú „SMku“. Je pochopiteľné, že 
skupina ľudí s SM nechce v istom čase byť v kontakte s inými ľuďmi, ktorí majú SM. Často je za tým 
strach z toho, že uvidím čo ma čaká a ako možno dopadnem, ďalej, budem vidieť všetky tie ťažké 
prípady, budú sa ma pýtať veci, o ktorých nechcem hovoriť, budú ma možno nútiť do vecí, ktoré sám ešte 
nechcem rozoberať. Inokedy je to skôr postoj, že „som zdravý, tak čo sa budem stretávať s chorými...“. 

Nie je jednoduché akceptovať svoje ochorenie

Pre niekoho to znamená prijať vlastné obmedzenia, zmeniť spôsob doterajšieho života, alebo naopak 
začať žiť naplno... No, často sú to domnienky, ktoré sú chápane ako nemenné fakty, že môj život tak 
ako som ho doteraz poznal, skončil. To, že si myslím, že prijatie ochorenia znamená životnú prehru, 
vzdanie sa vlastných snov, ci koniec života aký poznám, sú myšlienky (domnienky), ktoré sú chápané 
ako objektívne fakty. (Rozdiel medzi faktami a myšlienkami, je ten, že fakty sú skutočnosti, myšlienky sú 
interpretácie faktov.) Teda, myšlienky ako napríklad „Môj život ako ho poznám, už skončil“, „Skončím 
na vozíku“ sú interpretácie faktu, že mám sclerosis multiplex (SM). Vnútorný zápas s týmito a ďalšími 
myšlienkami zvádza, či zvádzal zrejme každý kto musel čeliť nevyliečiteľnému ochoreniu. Je to normálne 
a prirodzené, že reagujem týmto spôsobom na túto novú situáciu. Mám z nej hrôzu, bojím sa čo príde. 

Ochorenie SM nesprevádza len daného človeka

Ľudia, ktorým bola diagnostikovaná SM prežívajú náročné obdobie, ktoré rôznym spôsobom zasahuje 
do ich bežného fungovania. Vplýva aj na širšiu skupinu ľudí rodinu či partnerom počnúc, cez deti, 
súrodencov, priateľov, kamarátov, známych až po susedov. Naši najbližší, rovnako ako aj my, reagujú 
na to, že máme SM-ku. Môžu nás ľutovať, nadmerne na nás kontrolovať, neprimerane ochraňovať či 
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popierať, že máme nejaké ochorenie. Aj oni majú obavy, čo nás čaká, no nie vždy nám to primerane 
komunikujú. Najťažšie pre ľudí s SM je keď sa k nám príbuzní správajú k invalidovi čo nič nedokáže, 
čo radšej nech nič nerobí aby sa nepresilil, nenamáhal. Muži aj ženy prežívajú veľmi citlivo obavy, či 
ich partner neopustí. Sú to často ženy, ktoré vnímajú, že ich muži opustia pre nejakú mladšiu, krajšiu a 
zdravú. A práve aj z týchto dôvodov je fajn mať známych, kamarátov či priateľov, ktorý prekonávajú 
ťažkosti spojené s SM. 

Ako ľudia reagujú na diagnózu SM?

Keď je ľuďom s SM oznámená ich diagnóza, v podstate reagujú tromi spôsobmi na túto novú situáciu. Prvý 
spôsob je, že sa snažia sa zvládnuť problém, ktorý ich sprevádzal nejaký čas a diagnóza im potvrdzuje, to, 
čo si už dlhšie mysleli. Druhý spôsob je, že sa snažia zvládnuť emócie, ktoré vyvolalo oznámenie diagnózy, 
ktoré prišlo ako blesk z modrého neba. Každý z týchto spôsobov zvládania má svoje úskalia. Jednak v tom, 
že potrebujem si zachovať kontakt s vlastnými emóciami a po druhé, je dobré nestratiť hlavu. Keď sa 
upnem na riešenie problémov, dáva mi to pocit, kontroly a moci nad ochorením. Dokážem riadiť viac či 
menej svoj život a kontrolovať prejavy ochorenia. Môže to však viesť k prehnanému spoliehaniu sa na 
vlastné schopnosti a opomenutiu vyhľadať pomoc, keď ju už naozaj potrebujem. Na druhej strane, nadmerná 
snaha zvládať vlastné prežívanie môže viesť k neriešeniu alebo odkladaniu povinností, neprimeranému 
rozptyľovaniu, nadmernému vyhľadávaniu opory a uistenia u odborníkov či blízkych. Ako bolo spomenuté 
vyššie prílišné upnutie sa na jednu či druhú stratégiu zvládania môže priniesť viac problémov ako ich rieši. 
Z týchto dôvodov, aby sme sa neupli na jednu alebo druhú stranu, stojí za zváženie poznávať ochorenie 
aj z iných strán či už zoznámiť sa s názormi a postrehmi druhých ľudí s ochorením SM alebo bez neho. 
Nemusí to znamenať súhlasiť bez výhrad s názormi a pohľadmi druhých ľudí, skôr reflektovať to, ako 
sa moja životná situácia podobá/nepodobá skúsenosti druhého človeka. Ako sa hovorí, múdry človek si 
vypočuje názor aj hlupáka aby vedel, že takto nemá konať; hlúpy muž si nevypočuje nikoho, však on vie 
všetko najlepšie (je to samozrejme zveličená metafora; ako hlupáka označujem človeka, ktorý chápe a vie, 
že to čo robí, ubližuje sebe aj druhým ľuďom). A je tu tretí spôsob ako reagovať zistenie, že mám ochorenie 
SM, a to, že úplne popriem, že niečo také sa mi vôbec stalo. Jednoducho odmietnem sa stotožniť s tým, že 
mám ochorenie SM. A aj to je jedna zo stratégii zvládania, a čo je zaujímavé, ukazuje sa, že z krátkodobého 
pohľadu je to aj vhodné takto na to reagovať. Jednoducho, žijem ďalej tak akoby sa nič nestalo, beriem 
diagnózu ako niečo čo je na papieri a čo ma až tak neobťažuje. Aj napriek tomu, že som unavená/ý, že 
poriadne nevidím na jedno oko, že nohu ťahám za sebou. Skôr či neskôr však budem konfrontovaný 
s realitou, dovtedy však môžem žiť tak ako „čo oko nevidí, srdce netrápi...“. 

Čo teda ľudí motivuje sa stretávať keď majú nejaký problém či chorobu? 

Je to (len), kvôli tomu, že majú nejaký problém a snažia sa spoločnými silami problém prekonať? Alebo 
je to preto, že sa potrebujú stretávať s ľuďmi, ktorých postretol podobný osud a robiť nejakú činnosť 
aby im zbehol čas? Dôvodov, je ďaleko viac. Niekedy potrebujú ľudia na chvíľu odísť zo svojho bytu 
a jednoducho prísť na iné myšlienky a s ľuďmi, ktorý prežívajú niečo podobné im je fajn a nemajú vždy 
potrebu zachraňovať svet. 
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Chce to odvahu a zrejme aj vnútornú silu, a ísť medzi ľudí, ktorí majú ochorenie SM a vidieť to, čoho sa 
možno obávam, vstúpiť do neznámeho teritória, vidieť to čoho sa možno najviac obávam. Pre jedného 
je to vidieť vlastnú krehkosť a zraniteľnosť, pre iného vidieť možnú budúcnosť, pre ďalšieho ľútostivé 
pohľady od chorých či zdravých. Akékoľvek obavy a strachy to sú, sú oprávnené a sú skutočné. Nikto 
vám nemá hovoriť čoho sa nemusíš báť. Nikto nekráča vo vašich topánkach. Je to v poriadku sa báť 
a mať strach z čohokoľvek. Je dôležité potvrdiť a pripustiť, sám v sebe, že sa bojíš a máš strach. V tomto 
ohľade je strach znamenie, že si predsa len človek. A tvoje telo a duša „zápasia“ s novou situáciou, či už 
si to uvedomuješ alebo nie. Ľudia s SM však nemusia prežívajú strach nejako dramaticky. Sú takí, ktorí 
to nijak zvlášť neprežívajú či už vnútorne alebo navonok, no sú ľudia, ktorých strach a hrôza zachvacuje 
(a valcuje) už len pri nadhodení témy sclerosis multiplex. V tomto ohľade je dôležité aby ľudia, ktorí 
sú okolo vás a záleží im na vás netlačili príliš na pílu a nenútili vás ísť niekam kde to síce môže byť 
dobré, ale pre vás ešte nedozrel čas. Nakoniec, nikde nie je povedané, že musíte chodiť na stretnutia ľudí 
s „SMkou“. No je to priestor kde môžete sami zažiť, že s „SMkou“ sa dá žiť, dá sa žiť dobre a dá sa 
žiť naplňujúco. SM kluby, združenia organizujú edukačné prednášky a semináre, workshopy a tvorivé 
aktivity. Na zlepšenie fyzickej kondície prebiehajú cvičenia pod dohľadom odborníkov. V neposlednom 
rade sa na spoločných stretnutiach s inými pacientami s SM môžeme dozvedieť veľa užitočných informácii 
ohľadom právnej a sociálnej oblasti, rady a tipy pri stravovaní, ci výživových doplnkoch a odporúčania 
na podpornú liečbu, ci pohybové aktivity. Zo skúseností vieme, že mnohí, ktorí mali prvotné obavy 
zo stretnutia s inými pacientmi, boli veľmi pozitívne obohatení. Napriek prvotným obavám sa z nich 
v podstate nič nenaplnilo a poznanie, že niekomu je horšie ako im a má ťažší stav ochorenia má aj svoj 
jedinečný príbeh. A spoznali aj tých, ktorých ochorenie ma pomerne dobrý priebeh a to zase dodá kúsok 
nádeje, že ono to nemusí byť až také hrozné (aj keď je to ťažké) a život je aj tak krásny. 
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ČLOVEK NIKDY NIE JE SÁM

MUDr. Branislav Brežný,            
člen výkonného výboru Slovenského zväzu sclerosis multiplex

 Človek je tvor spoločenský. Už v knihe Genesis je písané, že nerobilo dobre, keď bol Adam 
sám. Nuž, v krátkej dobe sa po jeho boku objavila Eva. Následne sa ich vzťah pretvoril v rodinu, 
rod, spoločenstvo, štátny útvar, úniu.... Na komunálnej úrovni sa ľudia spolčovali do výrobných 
či obchodných cechov, do družstiev, do spoločenstiev, ktorých členovia mali rovnaký cieľ. Jedná 
sa teda o prirodzenú schopnosť združovať sa a vstupovať do vzťahov v spoločnosti.

 V súčasnosti, keď máme vytvorené podmienky fungovania (politického) štátu a práve 
komunita sa môže stať nástrojom riešenia mnohých (a nielen) sociálnych problémov v spoločnosti. 
Komunita sa vyznačuje prvkami ako sú: rovnaký priestor a rovnaký čas jej pôsobenia, uznávanie 
podobných potrieb, hodnôt a cieľov, identifikácia identity, relatívna veľkosť, relatívna stálosť 
a relatívna autonómia. Nie menej dôležitá je spolupráca medzi samotnými členmi komunity, s 
jednotlivými komunitami, členmi odbornej verejnosti alebo s rôznymi orgánmi spoločnosti.

 V minulosti v Československu boli hendikepovaní a chorí občania združovaní v Zväze 
invalidov. Zväz mal sekcie podľa postihu, zaraďoval do nich občanov podľa zmyslového 
postihnutia, občanov s ochorením srdca a pre ostatných bola sekcia občanov s ochorením 
civilizačnými ochoreniami. Do sekcie občanov s civilizačným ochorením boli zaraďovaní aj 
pacienti s neurologickým ochorením sclerosis multiplex (ďalej SM). Táto sekcia bola zmesou 
rôznych nesúrodých ochorení a z rôznych medicínskych odborov, ktoré spolu nesúviseli a ktoré 
mali svoje individuálne potreby. Preto sa zhruba pred tridsiatimi rokmi v Bratislave stretla 
skupina nadšencov, pacientov s SM, ktorá vyslovila požiadavku na vznik novej samostatnej 
organizácie združujúcej pacientov SM na Slovensku (ďalej SZSM), tak povediac, ľudí „rovnakej 
krvnej skupiny“. V tej dobe už v Česku fungovala Únie Roska, práve združujúca pacientov s 
SM. Obe občianske združenia sa hlásia k myšlienke, že všetci ľudia sú si rovní bez rozdielu rasy, 
náboženského vierovyznania, politického, či iného presvedčenia, príslušnosti k inému etniku a 
bez rozdielu sociálnej situácie, v ktorej sa nachádzajú. Vo svojom konaní odsudzujú akékoľvek 
prejavy extrémizmu a intolerancie myšlienok, ktoré by negatívne ovplyvňovali spoločnosť. 
Združujú pacientov s SM, ich rodinných príslušníkov a priateľov zväzu, hlásiacej sa k myšlienke 
vzájomnej pomoci. Veď heslom SZSM je: Sme tu na to, aby sme si pomáhali.

 Sídlo SZSM je v Trnave a je strešným orgánom jednotlivých klubov SM na Slovensku. Kluby 
majú delegovanú právnu subjektivitu, sú teda relatívne autonómnymi občianskymi zduženiami, 



riadiacimi sa Stanovami a ostatnými predpismi SZSM. Samotné kluby vytvárajú činnosť, ktorú si 
samy naplánujú a plánom činnosti sa počas roka aj riadia. 

 Hlavnou činnosťou klubov sú klubové schôdzky. Tie sa konajú minimálne raz mesačne. Na 
nich sa spravidla rozprúdi diskusia o bežnom živote členov klubu, o ich potrebách a problémoch. 
Hľadajú sa východiská z rôznych situácií, poskytujú sa rady navzájom, ako zvládnuť toto ochorenie, 
čo nám pomôže a čo sa javí ako slepá ulička. Hovorí sa na nich aj o najnovších trendoch v liečbe SM, 
o nových zákonoch a sociálnych úpravách. Na schôdzkach sa tiež pripomínajú sviatky a narodeniny 
členov, podáva sa drobné občerstvenie tak, ako to v dobrej rodine býva. Členovia klubov si medzi 
sebou tykajú a v kluboch sa zrodili priateľstvá celých rodín. Okrem klubových stretnutí sa organizujú 
aj tvorivé dielne, kde členovia klubu môžu predviesť svoju zručnosť. Organizujú sa aj výlety do 
prírody, často spojené s opekačkou či varením gulášu, prípadne i výlety spoznávajúce svoju vlasť. 
Mnohé kluby pre svojich členov organizujú aj rekondičné pobyty v kúpeľoch. Neoddeliteľnou 
súčasťou činnosti v niektorých kluboch je i pohybová aktivita, rehabilitačné cvičenie pod vedením 
školených cvičiteľov. Toto je však viazané na možnosť návštevy telocvične, čo všetky kluby nemajú. 

 Peniaze na činnosť klubu je možné získať z verejnej zbierky, ktorá sa koná raz do roka 
v máji pri príležitosti Dňa slnečníc, čo je medzinárodný deň SM. Okrem toho je tu aj možnosť 
získania financií z 2% z daní, ktoré môžu daňovníci klubu darovať. Členské príspevky v kluboch 
sú len symbolické a nepokryli by tak ročný rozpočet klubu.

 Okrem týchto základných aktivít v kluboch vytvára SZSM na celoslovenskej úrovni 
stretnutia esemkárov Slovenska a ich rodín. Tiež organizuje raz za dva roky Medzinárodné 
stretnutie pacientov s SM, tu sa strieda SZSM s českou Úniou Roska. Na jar sa členovia SZSM 
zúčastňujú medzinárodného MARSu (medzinárodný maratón cvičenia pacientov s SM), na ktorom 
sa zúčastňujú predovšetkým cvičenci, esemkári, z ČR a SR.

 SZSM každoročne v máji vyvíja aktivity pri príležitosti medzinárodného dňa SM – Deň 
slnečníc, rôznymi aktivitami po celom území SR. Je to najmä z toho dôvodu, aby sa kluby 
a pacienti v regiónoch zviditeľnili. Aby sa robila osveta o SM, o ochorení, ktorým trpí v SR asi 
8-10 tisíc občanov a informovali tak spoluobčanov o problematike, s ktorou sa v živote stretávajú 
a o potrebách tejto špecifickej skupiny ľudí. 

 Vyvrcholením súťaží pacientov s SM je Medzinárodná Abilympiáda SZSM, ktorej sa 
zúčastňujú aj národné organizácie najmä z Poľska, Maďarska a Česka, hosťami boli aj Srbi a Nóri. 
Abilympiáda ponúka viac ako 26 súťažných disciplín. O obľúbenosti tohto podujatia svedčí 
i množstvo účastníkov, ktorých býva viac ako 150.

 Okrem týchto „spoločenských“ aktivít SZSM robí pre svojich členov celoslovenské 
rekondície, ktoré sú zamerané na získanie a naučenie sa nových zručností. Každý druhý rok 
usporadúva tieto rekondície i pre vozíčkarov a ich rodinných príslušníkov. 

 V letných mesiacoch SZSM objednáva ozdravné pobyty pri mori v Chorvátsku a v Taliansku. 
Sú veľmi obľúbené a prakticky hneď obsadené. Ich výhodou je to, že sa ich môžu zúčastniť 
i pohybovo hendikepovaní a nemusia mať preto ostych pred ostatnými.
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 Týmito aktivitami činnosť zväzu nekončí. SZSM dbá aj na vzdelávanie svojich členov, 
pretože sa ujala myšlienka, že „najdrahšia liečba je liečba nevzdelaného pacienta“. Nevzdelaný 
pacient totiž nevie a nepozná úskalia SM, jej liečby a možnosti pomôcť sebe i druhým, nevie 
sa orientovať v najnovších trendoch liečby SM. Podujatia sú pod záštitou hlavného odborníka 
ministerstva zdravotníctva SR a lektormi sú lekári z centier pre liečbu SM, profesori i docenti 
lekárskych fakúlt. Semináre sa konajú raz ročne pre novo diagnostikovaných pacientov s SM, 
sekciu detí a mládeže a raz ročne je to doškoľovací seminár pre skôr diagnostikovaných pacientov 
s SM. Dôkazom, akú vážnosť SZSM prikladá vzdelávaniu je i to, že frekventanti vzdelávania 
majú túto trojdňovú akciu zväzu zadarmo. SZSM vydáva svoj časopis „Nádej“. Tento časopis 
vychádza štyri krát do roka, obsahuje články zo života klubov v SR, dôležité informácie 
o sociálnych otázkach občanov, informuje o dianí vo zväze a v kluboch na celoslovenskej úrovni. 
Neoddeliteľnou súčasťou sú aj články lekárov týkajúce sa SM, o najnovších liekoch a liečebných 
postupoch.

 SZSM má vyvinutú spoluprácu s mnohými pacientskymi občianskymi združeniami, majú 
spolu možnosť vstupovať do jednaní s ministerstvami, pripomienkovať materiály, ktoré idú do 
vlády. Cestou hlavného odborníka ministerstva zdravotníctva SR pre neurológiu má zväz možnosť 
konzultovať problematiku svojich členov a navrhovať riešenia rôznych, niekedy kolíznych situácií.

 Ocenením práce SZSM je priznanie riadneho členstva v medzinárodných organizáciách...... 
a zúčastňovanie sa na aktivitách týchto organizácií.

 Práca členov SZSM v kluboch je veľmi dôležitá. Členovia získavajú nové poznatky a 
nové zručnosti, čím stúpa ich sebavedomie. Majú možnosť sebarealizácie, možnosť získať nových 
priateľov, zisťujú, že podobný osud má mnoho iných, že na to nie sú sami, že majú súputnikov, 
o ktorých sa môžu oprieť. Práca v kluboch ich „vytiahne zo žalára bytu“, otvorí im možnosť 
poznávania nového, rozširuje sa im obzor poznania a zažitého. Tým, že na sebe pracujú, zlepšuje 
sa im i ich zdravotný stav, uplatňujú sa prvky psychohygieny. 

 Zväz i kluby dávajú možnosť svojim členom znovu získať to, čo im choroba vzala. Nemôžu 
za to, že ochoreli na SM a boria sa s nevyliečiteľným, i keď liečiteľným neurologickým ochorením. 
Potrebujú pomoc celej spoločnosti, prvým krokom je pomoc a svojpomoc v SZSM a jeho kluboch. 
Sme jedna veľká rodina, činovníci zväzu i klubov pracujú bez nároku na finančné ohodnotenie, 
pracujú s láskou pre blížneho. I preto sa ujalo heslo esemkárov: Sursum corda – hore srdcia!
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