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Laboratorní diferenciální diagnostika RS
Infekce
Autoimunitní onemocnění
- RS x NMO
- systémová autoimunitní onemocnění s neurologickými
projevy (SLE, SjS)

Paraneoplastická etiologie
Autoimunitní periferní neuropatie

Roztroušená skleróza

I.

Chronické, zánětlivé, autoimunitní demyelinizační
onemocnění CNS
Manifestace nejčastěji mezi 20.-40. rokem,
převážně u žen 2:1, zřídka u dětí a po 60.roce
Rasový faktor - odlišná prevalence u různých etnik
– u bílé rasy nejvyšší, nejnižší u orientální rasy
Geografický gradient – výskyt onemocnění se
zvyšuje se vzdáleností od rovníku
Prevalence v ČR 100-150/100 000 obyvatel

Roztroušená skleróza

II.

• Multifaktoriální onemocnění
• Genetická predispozice
Roli v patogeneze RS hraje pravděpodobně geneticky
determinovaná imunitní odpověď
Na spuštění AI procesu se podílí velké množství
(okolo 80) tzv. malých genů (multifaktoriální dědičnost),
důsledkem je vysoká variabilita onemocnění
• Zevní faktory (spouštěče)
infekce, stres, nedostatek vitamínu D3, hormonální
vlivy

Roztroušená skleróza – genetické faktory
• Familiární výskyt RS
• Zvýšení rizika u příbuzných
– sdílení společných genů
- nejčastěji jsou postiženi sourozenci nemocných
- u jednovaječných dvojčat až 30%
• Prokázána zvýšená asociace s geny
- HLA DRB1 1501, DRB5 0101
- HLA DQA1 0102, DQB1 0602
(zvýšená prezentace peptidů myelinu T lymfocytům)
• Polymorfismy řady dalších genů mimo HLA
– geny pro cytokiny, CD25, CD127, kostimulační a signální
molekuly

Infekční etiologie RS
Kandidátní mikroorganismy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chlamydia pneumoniae
Herpesviry - HHV-6, HSV, CMV, EBV, VZV
Canine distemper virus
Virus spalniček
Virus zarděnek
Virus příušnic
HTLV-1
Human endogenous retrovirus (HERV)
Corona virus

Bordetella pertussis
Papovaviry

RSleróza a infekce mechanismy imunopatol. aktivace IS
• aktivace superantigenem
• molekulární mimikry
– byla nalezena zkřížená reaktivita mezi fragmenty viru
hepatitidy B
- mezi chřipkovými antigeny a myelinovým bazickým
proteinem (MBP)
- mezi antigeny EBV a proteolipoproteinem (PLP)

• Nepřímá („bystander“) aktivace
- aktivace T lymfocytů vlastními antigeny vzniklými
zánětlivým procesem nebo štěpením, které nejsou za
normálních okolností vystaveny imunitnímu systému
(př.alfa B-crystallin)

Virová etiologie RS

Pro..

• Zvýšená hladina IgG a počet pásů oligoklonálního IgG
v likvoru
• Sezónní variabilita ve výskytu atak
• Schopnost virové infekce vyvolat exacerbaci RS
• Izolace virů z mozkové tkáně pacientů s RS
• Zvířecí modely virem indukované zánětlivé demyelinizace
• Podobnost RS s postinfekční a postvakcinační encefalitidou
• Imunodetekce virových antigenů v CNS nebo in situ
hybridizace
• Aktivace myelin specifických T lymfocytů virovými peptidy
(molekulární mimikry)

Virová etiologie RS

…a proti

• Četné, nepotvrzené izolace různých virů v posledních 50 letech
• Selhání reaktivity IgG a oligo pásů v likvoru s virovými Ag
• Vysoká frekvence výskytu protilátek vůči kandidátním virům
v populaci
• Pozitivní efekt kortikoidů a imunosupresiv
• Minimální vliv zevních faktorů v některých studiích
• Nemožnost přenosu onemocnění ve zvířecím pokusu tkání CNS
• Vyvolání relapsu EAE zásahem do IS
• Molekulární mimikry zpochybňují význam virů v etiologii

Roztroušená skleróza a EBV
• Neurotropní virus, reaktivace stresem
• Vysoká prevalence EBV v populaci (až 90%)
• Byla provedena řada studií prokazující možný vliv EBV v etiologii RS
– interakce mezi HLA-DRB1*1501 a herpetickými viry
– TCR pacientů s RS rozpozná rezidua MBP a PLP
• Riziko rozvoje RS je velmi nízké u lidí, kteří nikdy neprodělali infekci
EBV Thacker EL et al. Ann Neurol 2006;59:499–503;

Roztroušená skleróza a EBV
• EBV séropozitivita je přítomna u více než 99% RS pacientů
(vs 90% kontrol) Ascherio A et al. Epidemiol 2000,11:220–224
• Lidé s vyššími hladinami EBV protilátek mají vyšší riziko rozvoje RS
Banwell B et al. ECTRIMS 2004, Vienna, P280

• Prokázány protilátky proti EBV v likvoru u pacientů s RS
Alotaibi S et al. JAMA 2004,291:1875–1879; Banwell B et al. ECTRIMS 2004

• Vyšší zastoupení autoimunitních cytotoxických T lymfocytů EBV
specifických u RS Ascherio A et al. JAMA 2001;
• Zvýšené riziko RS rozvoje po infekční mononukleóze (až 30 let) Nielsen
TR et al. Arch Neurol 2007;64:72–75;

Roztroušená skleróza a HHV6
• HHV6 – až 90% prevalence v populaci
• Neurotropní virus – vyvolává akutní
encefalomyelitidu, demyelinizaci, poškození axonů
• Integruje se do hostitelského genomu a reaktivuje se
např. stresem, aktivací IS, infekcí Bb s.l. (?)
• Byl prokázán v oligodendrocytech, v plakách RS, ale i
v lézích jiné etiologie (ischemie)

Roztroušená skleróza a HHV6
Jeho úloha v etiopatogenezi RS není dosud objasněna
Prokazované zvýšené titry protilátek proti HHV6 u RS:
•

výsledky asociačních studí jsou kontroverzní
Sanders VJ et al. J Neurvirol 1996;2:249–258; Soldan SS et al. Nat Med 1997;3:1394–
1397;Ablashi DV et al. Mult Scler 1998;4:490–496;Ablashi DV et al. J Clin Virol
2000;16:179–191;

•

pozitivní asociace u 29/37 studií
Ablashi DV. http://www.hhv-6foundation.org/febpressrelease.pdf

Spektrum infekčních agens vyšetřovaných
v rámci ddg.
ddg. RS na CIM ZÚ UL
• Herpesviry
- HHV-6 (ELISA, AI)
- HSV (ELISA, IB, ITS)
- CMV (CMIA, AI, IB, ITS)
- EBV (ELISA, IB, ITS)
- VZV (ITS)

ELISA
IB
CMIA
AI
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

Virus spalniček (ITS)
Virus zarděnek (ITS)
Virus příušnic (ITS)
VKE (ELISA, AI, ITS)

Borrelia sp. (ELISA, IB, ITS)
T. pallidum (ELISA, IB, ITS)
Chlamydia pneumoniae (ELISA)
Toxoplazma gondii (ELISA, IB)

enzymem značená imunoanalýza na pevném povrchu
imunoblot
chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích
aviditní analýza
průkaz intratekální syntézy specifických protilátek

LSQrel.

Interpretace

Euroimmun

LSQrel.
CIM ZUUL

< 1,3

Normální hodnoty

< 1,5

1,3 – 1,5

Hraniční hodnoty

1,5 – 2,0

> 1,5

Produkce specifických
protilátek v CNS

> 2,0

Stanovení LSQ (Euroimmun) pouze u hodnot
>20 U/ml v séru a >5 U/ml v likvoru

Intratekální syntéza protilátek (ITS)
(charakteristika)
• Váznoucí přesmyk IgM-IgG
(vliv cytokinového prostředí, úloha CD40/CD40L?)
• Paralelní syntéza Ig izotypů (především IgM, IgG) –
využití testů avidity protilátek (?)
• Dlouhodobý charakter ITS – nižší regulace, „neúplná“
idiotypová síť (?)

Stanovení antiinfekčních protilátek u RS
na CIM ZÚ UL
L (2009
20092009-5/2013)
5/2013
• MRZ (spalničky, zarděnky, zoster)
• HHV6
• HSV
• EBV
• VKE
• Borrelia sp.

MRZ reakce
• Intratekální syntéza IgG protilátek proti neurotropním
virům spalniček (M), zarděnek (R) a planých neštovic (VZV)
• Je specifická pro chronická autoimunitní zánětlivá
onemocnění nervového systému, především u RS
(i v době prvních příznaků)
• Přítomnost ITS proti alespoň dvěma agens prakticky
vylučuje akutní infekční onemocnění (avidita?)
• U jiných infekčních onemocnění CNS je frekvence výskytu
MRZ menší než 0,1%

MRZ
• Sledováno u 30 pacientů s dg. RS
a pozitivitou oligo pásů metodou IEF
MRZ

MRZ

(1agens)

(2 agens)

90%

50%

morbilli

rubeola

VZV

57%

63%

43%

Výskyt MRZ reakce u pac. s RS (AI > 1,4)

MRZ

morbilli

rrubeola

VZV

84-94%

78%

60%

55%

Reiber H, Peter J.B. Cerebrospinal fluid analysis:disease-related data
patterns and evaluation programs. J Neurol Sci 2001 1: 101-122

HHV6
• Sledováno u pacientů s dg. RS
a pozitivitou oligo pásů metodou IEF
• Metodou IFA vyšetřeno 93 pacientů,
metodou ELISA 28 pacientů
HHV6

Sérum
(IF)

Likvor
(IF)

Sérum
ELISA

Likvor
ELISA

IgG

45%

16%

57%

8%

HSV1+2
• Metodou ELISA vyšetřeno 53 pacientů
• Intratekální syntéza specifických IgG protilátek byla vyšetřena u 11
pacientů s RS (od 10/12)
HSV1+2

sérum

likvor

ITS

IgM

28%

4%

-

IgG

83%

17%

45%

• V případě prokázané ITS konfirmace metodou IB (shoda
ELISA x IB)
• Pozn. pro častou pozitivitu IgM v séru změna soupravy (11/2012)

EBV
Metodou ELISA vyšetřeno 52 sér pacientů a 40 likvorů

EBV

sérum

likvor

VCA IgM

1,9%

0

EA IgG

9,6%

0

EBNA IgG

98%

-

VCA IgG

98%

2,5%

hodnocení
pozitivní

35%

• Celkové hodnocení „pozitivní“ je obvykle provázeno pozitivitou
IgG proti EA(D)
• EBNA IgG (index) u RS 6,23 u kontrolní skupiny 5,84

VKE
• vyšetřeno 83 pacientů (ELISA)

VKE

Sérum

Likvor

IgM

0

0

IgG

13%

0

• intratekální syntéza specifických protilátek vždy negativní
• pozitivita IgG - nutno počítat s postvakcinačními hladinami
protilátek

Borrelia sp.
• Metodou ELISA vyšetřeno 126 pacientů,
metodou ID vyšetřeno 47 pacientů

Borrelia sp
sp..

Sérum
ELISA

Likvor
ELISA

Sérum
ID

Likvor
ID

ITS IgG

IgM

10,5%

0

38%

0

0

IgG

7,1%

0

26%

0

2%

• Izolovaná pozitivita IgM ELISA v séru u 8,3%
• Pozitivita IgM nebyla potvrzena metodou ID
u 5% a IgG u 4%
• Pozitivita IgM v ID a negativita v ELISA testu byla u 6,4%

Protilátky proti Borrelia sp. ELISA x ID
IgM

ELISA +

ELISA -

ID +

16

3

ID -

7

21

IgG

ELISA +

ELISA -

ID +

3

8

ID -

7

29

• relativně vysoké zastoupení diskrepantních výsledků

Protilátky proti Borrelia sp.
sp. - ID
RS
IgG
IgM

IgG
IgM

…převažující reaktivita s OspC

Protilátky proti Borrelia sp.
sp. - ID
Infekce Borrelia sp.
sp.
IgG
IgM

IgG
IgM

..reaktivita i s dalšími Ag – především VlsE

Kazuistika č.1.
č.1 - žena, 60 let, dg. G35
Sérum:
• HHV6 IgG:
IgG: slabě pozitivní (vysoká avidita)
avidita)
• HSV1+2 IgM:
IgM: slabě pozitivní, HSV1+2 IgG pozitivní
• EBV: anamnestické titry
• Borrelia sp
sp.. ELISA: IgM hraniční,
hraniční IgG slabě pozitivní
• Borrelia sp
sp.. WB: IgM pozitivní,
pozitivní, IgG pozitivní
Likvor:
Likvor:
• Qalb:
Qalb: v normě,
normě, OCB: pozitivní (7/4)
• ITS IgG,
IgG, IgM a IgA dle Reibera:
Reibera: negativní,
negativní, VLŘVLŘ-kappa: 0,13mg/L
• ITS IgG a IgM Borrelia sp.: negativní
• ITS HSV1+2: pozitivní (LSQrel
(LSQrel = 2,2)
• HHVHHV-6, EBV, T. pallidum: negativní
• MRZ : pozitivní (pro všechna 3 agens)
Závěr: serologická pozitivita proti herpetickým virům a Borrelia sp.,
sp.,
v.s. polyklonální aktivace

Kazuistika č.2.
č.2 Žena, 43 let, dg. G35, léčba Tysabri, susp. PME
Sérum:
• HHV6 IgG: pozitivní (vysoká avidita)
• HSV1+2: IgM negativní,
negativní, IgG pozitivní
• EBV (ELISA): IgMIgM-VCA slabě pozitivní, IgG–
IgG–VCA, EBNAEBNA-1, EA pozitivní
• EBV (WB): IgM hraniční (sl. ZEBRA), IgG: pozitivní (EBNA(EBNA-1, VCA, IEA klinicky nevýznamná reaktivace)

• Borrelia sp. ELISA: IgM negativní,
negativní, IgG hraniční
• Borrelia sp. WB: IgM hraniční, IgG negativní
Likvor:
• Qalb: v normě, OCB: pozitivní (13/6)
• ITS IgG, IgM dle Reibera: negativní,
negativní, VLŘVLŘ-kappa: 1,77mg/L
• ITS IgG a IgM Borrelia sp.:
sp negativní
• ITS HSV1+2 IgG: negativní
• ITS EBV VCA IgG: pozitivní (LSQrel = 2,2)
• HHV6, EBV, T. pallidum: negativní
Závěr: serologická pozitivita proti herpetickým virům a Borrelia sp.,

u EBV bude doplněno PCR v likvoru

Otázky a otazníky….
Přínos stanovení antiinfekčních protilíátek v ddg. RS (?)
Rozšířit stanovení avidity protilátek proti infekčním agens –
může být přínosem (MRZ !)
Využívat konfirmaci ELISA testů metodami ID (Borrelia sp.
EBV..
Vypiplat IgM OCB (viz pozitivity IgM antiinfekčních Ab)
Nalézt (konečně!) vysvětlení pro tak časté pozitivity IgM antiOspC
Doplnit průkaz extrahumánního genomu (relapsy)
Jak vnímat spokojený komentář klinika: „..zapadá nám to do
obrazu...“ (?)
..napadá někoho ještě něco …☺
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Kazuistika č.3.
č.3
Žena, 42 let, CIM ZU UL, G35
Sérum:
• Celkové IgM: 4,34 g/L
• HHV6 IgG: slabě pozitivní (vysoká avidita)
• HSV1+2: IgM pozitivní,
pozitivní, IgG: pozitivní
• EBV (ELISA): IgMIgM-VCA negativní,
negativní, IgGIgG-EBNAEBNA-1, VCA, EA
pozitivní
• EBV (WB): IgM …, IgG …
• CMV: IgM negativní,
negativní, IgG pozitivní
Asi vynechat

Roztroušená skleróza a infekce
• Ze zevních faktorů jsou za nejdůležitější považovány
virové infekce, které často předcházejí rozvoji nebo
atace nemoci
• Podobnost sekvencí aminokyselin MBP a některých
herpetických virů
• Infekce virem spalniček nebo EBV může vyvolat akutní

diseminující encephalomyelitis, způsobit demyelinizaci
a poškození nervů…(RS..)
• Pozitivita MRZ reakce - syntéza specifických
protilátek proti neurotropním virům spalniček (M),
zarděnek (R) a neštovic(Z)
- výskyt je v populaci běžný, přímý vztah k RS je
zpochybňován

