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1
TRATAMENTE DE VIITOR

ÎN SCLEROZA MULTIPLÅ (SM)

REFERATE GENERALE

REZUMAT
Dupå ce se trece pe scurt în revistå aportul ¿i limitele actualilor imunomodulatori folosi¡i în  tratamentul SM, referatul pune în eviden¡å
(descrie) noile medicamente aflate în studiu ¿i posibilitatea de a le introduce în tratamentul SM. Se discutå imunizarea cu celule T,
liganzii ¿i peptidele alterate (APL), anticorpii monoclonali, minocyclina, inhibitorii fosfodiesterazelor (PDE), statinele, imunoglobulinele
intravenoase, linomidul, leflunomidul, hormonii sexuali, glucocorticoizii în puls, transplantul de celule stem, plasmofereza, liganzii
PPAR, antagoni¿tii receptorilor glutamat, deriva¡ii de canabis, vitamina D etc.
Cuvinte cheie: sclerozå multiplå; tratament; viitor

ABSTRACT
After a short review of the approach and limits of actual immunomodulators used in MS treatment, our study evidences the new
medications which are now studied, and their possibility of treat MS. It has been described the T cell immunisation, the ligands and the
alterated peptides (APL), monoclonal antibodyies, minocycline, phosphodiesterase inhibitors (PDE), the statines, intravenously
immunoglobulines, linomid, leflunamide, sexual hormones, puls therapy with glucocorticoids, stem cell transplant, plasmapheresis,
PPAR ligands, glutamic receptor antagonists, canabis-derived components, D vitamin, and so on.
Key words: multiple sclerosis; treatment; future

Imunoterapiile curente aprobate în S.M. includ
interferonul beta (IFNB), glatiramer acetatul (G.A.) ¿i
mitoxantrone, un imunosupresiv. Interesul ini¡ial pen-
tru interferonul beta s-a bazat pe proprietå¡ile sale
antivirale. Ulterior s-a aråtat cå ac¡iunea primarå a
interferonului beta este ca agent antiinflamator, care
inhibå deschiderea barierei hemato-encefalice. Glati-
ramer acetatul a fost ini¡ial descris ca ¿i un encefa-
litogen, care induce encefalita alergicå experimentalå
(EAE). În loc så inducå boala, s-a descoperit cå inhibå
dezvoltarea ei, ceea ce a dus la teste clinice. Mitoxan-
trone a fost utilizat ini¡ial ca agent antineoplazic.
Ulterior au fost descrise efectele imunosupresoare ¿i
chiar antivirale ale mitoxantrone.

Un agent imunoterapeutic în S.M. poate fi consi-
derat eficient dacå poate preveni o acutizare ¿i, mult
mai important, progresia bolii. În acest scop efectele
interferonului beta ¿i glatiramer acetatului sunt mo-
deste. Amândoi reduc procesul de acutizare a bolii
cu o treime (1). Interferonul beta s-a dovedit eficient
în stoparea progresului S.M. progresiv secundarå (2,
3, 4). Nu este nici o dovadå a eficien¡ei IFNB la
pacien¡ii cu S.M. primar progresivå. Similar cu IFNB
¿i G.A. are influen¡å pozitivå pe termen scurt asupra
evolu¡iei handicapului din S.M. (5).

Mitoxantrone este indicat în formele secundar
progresive de M.S., formele recurent-remitente cu
evolu¡ie progresivå ¿i rapidå spre agravare ¿i formele
progresive cu recåderi, în general fiind viza¡i pacien¡ii
la care terapia cu IFNB sau GA nu a influen¡at pozitiv

evolu¡ia nefavorabilå. Existå ¿i op¡iuni ca un tratament
„de induc¡ie“ de câteva luni cu mixantrone, urmat de
tratament cu IFNB, ar duce la evolu¡ii mai bune fa¡å
de terapia monodrog cu INFB sau GA (6).

Datoritå efectelor adverse ale mitoxantrone existå
re¡ineri în a-l folosi în tratamentul S.M. Toate aceste
lucruri au dus la cercetåri intense pentru a gåsi noi
medicamente imunoterapice în S.M.

S.M. se dezvoltå la indivizii susceptibili genetic,
dar ¿i mediul înconjuråtor influen¡eazå boala. Terme-
nul genetic în S.M. este complex, multe gene contri-
buie la susceptibilitatea bolii. Cuno¿tin¡ele actuale
indicå faptul cå S.M. este o boalå autoimunå mediatå
de celulele T. Cu toate acestea, al¡i factori imuni,
inclusiv anticorpi, complement, mediatori ai råspun-
sului imun sunt de asemenea implica¡i. Datele ob¡inute
prin RMN indicå faptul cå factori, al¡ii decât inflama-
¡ia, contribuie la leziunile din S.M. ¿i sunt probabil
importan¡i în dezvoltarea bolii cronice. În prezent
nu de¡inem decât cuno¿tin¡e fragmentate despre toate
caracteristicile S.M., dar douå concepte pot contribui
la dezvoltarea imunoterapiei:
1. Cuno¿tin¡ele noastre despre componen¡a imuno-

logicå a S.M. sunt substan¡ial mai avansate decât
no¡iunile legate de relevan¡a factorilor intrinseci ai
sistemului nervos central, a¿a încât terapia va face
progrese în acest sens.

2. Este mai pu¡in probabil ca un singur agent tera-
peutic så fie eficient la to¡i pacien¡ii ¿i în toate
fazele bolii.
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Imunoterapia de viitor poate fi subdivizatå în trei
subgrupe (7). Primele sunt terapiile antigen specific,
care ¡intesc celulele T mielin specifice. A doua claså
de terapii se referå la agen¡i care s-au dezvoltat în
S.M. pe o ¡intå specificå. A treia claså sunt imunote-
rapii cu largå ac¡iune imunomodulatorie. Ele prezintå
interes datoritå efectelor lor asupra demielinizårii
inflamatorii pe nivele multiple.

Imunoterapiile antigen specifice sunt terapiile cel
mai pu¡in agresive ¿i poten¡ial curative. Ele eliminå
celulele T autoreactive ¿i anticorpii sau restabilesc tole-
ran¡a imunå. De¿i imunologii sunt intriga¡i de aceastå
idee, trebuie avut în vedere unele condi¡ii prealabile.
Celulele T autoreactive la antigeni din sistemul nervos
central existå în popula¡ia sånåtoaså, ca ¿i în popula¡ia
cu S.M. Totu¿i celulele T autoreactive la indivizii
neafecta¡i sunt nonpatologice, deoarece sistemul imun
normal men¡ine autotoleran¡a. Ca ¿i în alte boli auto-
imune mediate de celulele T, popula¡ia de celule T
autoreactive la pacien¡ii cu S.M. este extinså, fie pentru
cå ele au fost activate de mediu, ca infec¡ii virale care
au cauzat activarea imunitå¡ii ¿i prin urmare distrugere
de ¡esut nervos, fie pentru cå mecanismele de reglare
au cåzut. Pentru a restabili autotoleran¡a trebuie så
cunoa¿tem care sunt antigenii relevan¡i ¡intå la pacien¡i,
individual. Eliminarea efectorului autoreactiv ar putea
fi prevåzutå, sau popula¡iile de celule T ar putea fi
reduse la tåcere, prin mecanisme de echilibrare. Este
imposibil de acoperit toate strategiile poten¡iale aici,
dar acest lucru poate fi ob¡inut printr-o combina¡ie. O
posibilitate este reducerea de energie, când celula T
este induså într-o stare de iresponsabilitate la antigen.
Alt mecanism de ob¡inere a toleran¡ei este prin dele¡ie
(¿tergere). Acest lucru are loc fie prin eliminarea celulei
T autoreactivå de cåtre alte celule T, fie prin moartea
celularå activ induså, unde expunerea la antigen în
stare de activare are ca rezultat apoptoza celulei auto-
reactive. Un al treilea mecanism este prin inducerea
supresiei, care se referå la inducerea terapeuticå de
celule T cu func¡ii imunoreglatoase specifice pentru
acelea¿i sau pentru versiuni u¿or diferite de autoanti-
gene ¿i care sunt ¡intite de celulele T patogene.

O metodologie de a induce toleran¡a vizeazå gene-
rarea de celule T reglatoare, care recunosc ¿i ¿terg
sau suprimå celulele T patogene. Analog cu vacci-
narea împotriva agen¡ilor infec¡io¿i, acest lucru poate
fi teoretic ob¡inut prin imunizarea directå cu celule T
patogene. În acest stadiu celulele T specifice pentru
una din componentele majore din mielinå ¿i autogene
candidate în S.M., proteina bazicå mielinicå, pot fi
folosite ca agent de vaccin.

Vaccinarea a fost eficientå în modelele EAE induse
cu proteinå bazicå mielinicå. Toleran¡a poate apårea
prin dele¡ia celulelor T specifice MBP (proteinå bazicå

mielinicå), mediatå prin lipså de celule CD8 + celule
T anti-idiotipice (8).

Un raport asupra unui studiu de fazå II de vaccinare
a S.M. recurent-remisivå acutizatå ¿i a S.M. progresiv
secundarå aratå cå pacien¡ii cu celule T-MBP specifice
au demonstrat o epuizare a celulelor T autoreactive
MBP specifice, în urma vaccinårii (8). Nu s-a raportat
scåderea ratei de recidivå anualå în subgrupul de
pacien¡i cu S.M. recurent-remisivå. Studiul nu a aråtat
o schimbare la nivelul leziunilor vizualizate cu ajutorul
RMN gadolinium sau o schimbare în progresie, måsu-
ratå cu ajutorul scalei EDSS.

Într-un alt studiu pentru reinducerea toleran¡ei s-a
fåcut vaccinare cu peptide derivate din receptorii
celulari T (TCR) ai celulelor T autoreactive. Peptidele
au fost concepute pe baza secven¡elor TCR în regiu-
nile: determinante complementar (CDR2 ¿i CDR3).
Acestea sunt regiuni ale TCR care contracteazå com-
plexul de molecule antigen leucocite umane (HLA)
¿i peptidele prezente pe suprafa¡a celulei ce prezintå
antigen. Aceste regiuni TCR sunt reprezentate fie de
grupuri de clone celulare T, care apar¡in anumitor
regiuni variabile TCR (CDR2), fie sunt specifice pen-
tru o singurå popula¡ie de celule T clonotipice (CDR3).

Deci, ne putem a¿tepta ca popula¡iile de celule T
reglatoare så fie specifice pentru un grup de celule T,
sau unei clone specifice de celule T. Interesul pentru
acest studiu provine din rapoartele cu privire la faptul
cå pacien¡ii cu S.M. pot avea o suprareprezentare de
anumite familii TCR. Imunizarea cu TCR (CDR2) ¿i
peptide CDR3 derivate, în modelele EAE, a aråtat
ameliorarea bolii. Teste clinice mai recente, la pacien¡ii
cu S.M. imuniza¡i cu peptide TCR, au demonstrat
epuizarea celulelor T ¡intå, precum ¿i inducerea de
citokinå imunomodularå IL-10 (9). Totu¿i, în cel mai
recent studiu de fazå II nu s-a eviden¡iat un rezultat
eficace la nivelul leziunilor RMN gadolinium (10).

În ciuda rezultatelor promi¡åtoare în modelul EAE,
vaccinarea cu peptide TCR în S.M. råmâne încå ne-
clarå. Spre deoasebire de modelul EAE, care este indus
cu un antigen cunoscut ¿i mediat de o popula¡ie de
celule T cu un grad limitat de diversitate fa¡å de speci-
ficitatea antigenå ¿i expresia TCR, natura autoanti-
genilor în S.M. este în¡eleaså par¡ial. În cazul vaccinårii
TCR rezultatele de la animalele imunizate în laborator,
cu folosirea restric¡ionatå TCR, pot fi dificil de com-
parat cu popula¡ia umanå, unde se poate observa o
gamå mai diverså TCR, chiar ¿i dacå ne focalizåm pe
celule T mielin specifice la pacien¡ii cu S.M.

Liganzii de peptide alterate (APL) au fost conce-
pu¡i så semene cu autopeptidele specifice, dar cu
substitu¡ie de aminoacizi în punctele de contact TCR
definite. În experimentele in vitro ¿i în studiile EAE
s-a demonstrat cå APL au poten¡ial så modifice
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råspunsul celulelor T la peptidele native, fie prin
antagonism TCR (blocând råspunsul celulelor T la
peptidele native) prin agonism par¡ial (unde doar
câteva func¡ii ale celulelor T sunt activate), fie prin
supresia „bystander“ (11). Ultimul mecanism este
cel mai atractiv, deoarece implicå faptul cå imuni-
zarea cu APL va fi activatå ori de câte ori are loc
distrugerea de mielinå ¿i prezentarea de autoantigeni
din sistemul nervos central, având ca rezultat reglarea
în jos sau blocarea activårii celulelor T patogene.
Bazat pe datele din studii pe animale, un APL a fost
conceput så semene cu peptidul uman imuno-domi-
nant MBP (83-89). S-au efectuat 2 trialuri folosind
acela¿i APL. Ambele au fost oprite prematur datoritå
reac¡iilor de hipersensibilitate la unul ¿i exacerbarea
bolii la celålalt. Totu¿i, aceste teste au demonstrat
puncte importante.

Studiile imunologice în testul cu dozå mai mare
de APL au demonstrat o legåturå între exacerbarea
bolii ¿i extinderea celulelor T (83-89) MBP activate.
Aceste studii au furnizat o dovadå puternicå asupra
faptului cå autoimunitatea împotriva componentelor
mielinice în S.M. este conduså de celulele T CD4+

mielin specifice cu fenotip Th1 (12).
În unele trialuri de fazå I ¿i fazå II s-a demonstrat

cå doze mai mici de APL au aråtat o tendin¡å spre
reducerea inflama¡iei, demonstrat RMN, ¿i inducerea
de celule T-APL specifice cu fenotip imunomodulator
Th2 (13, 14). De¿i aceste date sunt preliminare, ele
sugereazå cå imunizarea cu APL poate produce
supresie „bystander“ in vivo la pacien¡ii cu S.M. Este
nevoie de studii care så identifice cele mai sigure ¿i
mai eficiente doze de APL.

Glatiramer acetatul a fost conceput pentru a se-
måna cu MBP ¿i poate fi considerat în parte o terapie
antigen specificå. Mecanismele sale de ac¡iune sunt
continuu definite ¿i pot include inducerea de celule
T glatiramer acetat specifice, care interfereazå cu
MBP ¿i ac¡ioneazå prin supresie „bystander“ (15,
16). Alte mecanisme sunt: interferen¡a glatiramer
acetat cu legåtura peptidicå ¿i astfel prezentarea in-
hibi¡iei antigenului prin deblocarea legåturii restricti-
ve HLA de MBP ¿i al¡i antigeni lega¡i de mielinå;
secre¡ia de factori neurologici deriva¡i din creier (17).
Glatiramer acetatul este un copolimer de acid gluta-
mic, alaninå, lizinå ¿i tirozinå într-o propor¡ie predefi-
nitå ¿i într-o ordine aleatorie, conceput în urmå cu
30 de ani. Existå interes în generarea de noi copoli-
meri sau peptide cu eficien¡å crescutå. Un raport a
aråtat cå patru copolimeri aminoacizi baza¡i pe MBP
(85-99), dar diferi¡i de glatiramer acetat au afinitå¡i
mai mari pentru HLA-DR2. Copolimerii au o eficien¡å
mai mare în ameliorarea EAE (18). În prezent se
investigheazå noi copolimeri sau peptide.

Daclizumab este un anticorp specific monoclonal
murinic umanizat pentru subunitatea alfa a recepto-
rului IL-2. Receptorul IL-2 este factorul major de
cre¿tere exprimat de limfocite T activate CD4+.
Medicamentul a demonstrat eficacitate ¿i este aprobat
pentru folosirea în transplant renal, pentru prevenirea
rejec¡iei alogrefei Th1. Este în desfå¿urare un trial de
fazå II cu daclizumab la pacien¡ii cu S.M., cu efect
asupra leziunilor RMN gadolinium. Daclizumab a fost
administrat pacien¡ilor care nu au råspuns la trata-
mentul cu interferon beta, ca terapie suplimentarå, în
timp ce ei continuå tratamentul cu interferon beta.
Tratamentul este foarte bine tolerat ¿i a dus la o reducere
semnificativå a leziunilor RMN cu cre¿tere de gadoli-
nium în cursul fazei de tratament. Existå o cre¿tere
gradatå a leziunilor în timpul fazei post tratament ¿i o
descre¿tere semnificativå la acei pacien¡i care au
reintrat în tratament cu daclizumab ca monoterapie.
Investiga¡iile curente vizeazå mecanismul de ac¡iune
al acestui medicament în S.M. ¿i deja sunt inten¡ii de
a produce un preparat pe nume Zenapax (7).

Natalizumab este un alt anticorp monoclonal anti
4 beta integrinå, care ac¡ioneazå la nivelul barierei
hemato-cerebrale. Leziunile din S.M. sunt caracteri-
zate de celule T autoreactive ¿i alte celule imune, ca
celule B ¿i monocite, ce intrå în sistemul nervos central.
Mecanismul transmigrårii barierei hemato-cerebrale
a fost examinat în detaliu pe modele animale. S-a stabi-
lit cå celulele T autoreactive care intrå în creier trebuie
activate ¿i exprimå un set de molecule de adeziune
care le permit så interac¡ioneze cu celulele endoteliale
din bariera hemato-cerebralå (19).

Natalizumab (pregåtit ¿i într-un preparat numit
Tysabry ¿i altul Antegren) este un agent care a fost
conceput så ac¡ioneze în acest stadiu de dezvoltare
a leziunilor din S.M. (stadiul de adeziune). Natali-
zumab este un anticorp monoclonal umanizat care
leagå ¿i inhibå activarea adeziunii elulare, mediate
de alfa 4 integrin. Urmårind migrarea celulei T prin
bariera hemato-cerebralå s-a constatat, în EAE, o
inhibare a acestei migråri dupå natalizumab. Astfel,
natalizumab a fost folosit într-un trial de fazå II pla-
cebo controlat, la pacien¡ii cu S.M. (20). Studiul s-a
desfå¿urat pe o perioadå scurtå (8 såptåmâni de
tratament), în care s-au administrat douå doze de
natalizumab. În privin¡a rezultatului primar se poate
spune cå s-au redus leziunile RMN în cre¿tere (må-
rire), în primele 12 såptåmâni de dupå tratament, dar
nu ¿i în urmåtoarele 12 såptåmâni. Rezultatele au
sugerat un salt în activitatea bolii, ca urmare a înlå-
turårii blocadei de alfa 4 integrin.

Rezultatele încurajatoare ale acestui trial au condus
la un altul de fazå II multicentric randomizat placebo
dublu orb controlat pe o perioadå mai lungå de
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tratament (21). Pacien¡ii cu S.M. recurent-remisivå
sau S.M. secundar progresivå au primit fie placebo,
fie una sau douå doze de natalizumab, pe o perioadå
de tratament de 6 luni. Leziunile RMN cu cre¿tere
de gadolinium din creier au servit ca primå måsurå-
toare a rezultatului ¿i au fost semnificativ reduse cu
aproximativ 90%. Rezultatul secundar de acutizare,
pe perioada tratamentului, s-a îmbunåtå¡it în compa-
ra¡ie cu placebo. Unii autori afirmå cå rezultatele au
fost superioare chiar interferonilor beta (6). Se aflå
în faza de terminare douå studii de fazå III (AFFIRM
¿i SENTINEL) pentru demonstrarea efectului acestui
medicament. Studiul AFFIRM a administrat 300 mgr
natalizumab o datå la 4 såptåmâni la 600 pacien¡i cu
S.M., iar studiul SENTINEL a urmårit la 1200 pa-
cien¡i cu S.M. efectul natalizumab asociat cu Avo-
nex. S-au apreciat leziunile RMN cu ¿i fårå contrast,
progresia handicapurilor, rata puseelor ¿i starea de
bine a pacien¡ilor. Administrarea preparatului se face
intravenos o datå pe lunå, singur sau în combina¡ie
cu Avonex, în formele de S.M. recurent-remisivå,
iar beneficiile constau în scåderea numårului de pusee
¿i a numårului de noi leziuni RMN captate de gado-
linium. Tratamentul este singur ¿i bine tolerat. Cele
mai comune efecte secundare au fost dureri de cap,
artralgii ¿i ståri de vomå. Apari¡ia de infec¡ii a fost
similarå la cei care au luat Antegren ¿i la cei cu
placebo (22).

Tot din clasa anticorpilor monoclonali fac parte
alentuzumab – Campath (anticorp monoclonal anti-
limfocite T) ¿i rituxumab – Ritoxan (anticorp mono-
clonal antilimfocite B), care aflå în studii clinice ¿i
RMN. Alentuzumab – Campath 1H ¿i Ritoxumabul
– Ritoxan epuizeazå limfocitele T ¿i B, monocitele ¿i
macrofagele. În studiul cu Campath 1H s-a raportat o
descre¿tere semnificativå a leziunilor RMN cu cre¿tere
de gadolinium pe parcursul celor 18 luni, care au ur-
mat tratamentului (23). Studiul a mai reflectat cå 1/3
dintre pacien¡ii ce au primit tratament cu alentuzumab
au dezvoltat tiroiditå autoimunå Graves.

Un alt agent care ac¡ioneazå la nivelul barierei
hemato-cerebrale este Minocyclina. Minocyclina este
un derivat semisintetic al tetraciclinei, fiind bine tolerat
în administrare oralå. Are numeroase efecte imune
care amelioreazå S.M. Matrix metaloproteinazele
(MMPs) se produc ca urmare a inflama¡iei ¿i contribuie
la degradarea membranei bazale. Acest pas este nece-
sar în dezvoltarea S.M. pentru transmiterea limfocitelor
T activate prin bariera hemato-cerebralå. Minocyclina
inhibå MMPs oprind astfel transmigrarea limfocitelor
T. De asemenea, minocyclina inhibå activarea de sin-
tezå a oxidului nitric, a factorului de necrozå tumoralå,
inhibå proliferarea microglialå induså de glutamat ¿i
are efect asupra celulelor T1 helper ¿i T2 helper, care

sunt deviate imun (24). Tratamentul cu minocyclinå
scade severitatea clinicå ¿i patologicå a EAE prin
inhibi¡ia inflama¡iei sistemului nervos central, demie-
linizårii ¿i activitå¡ii microgliale (25).

Fosfodiesterazele (PDE) sunt o familie de enzime
care degradeazå adenozina intracelularå 3', 5' ciclic
monofosfat (CAMP) sau guanozina 3', 5' ciclic mo-
nofosfat (26). Existå 11 familii de PDE, din care 3 ¿i 4
sunt predominant exprimate în celulele imune ¿i de
asemenea în creier. Inhibitorii de PDE 4 au proprietå¡i
imunomodulatorii complexe, incluzând inhibi¡ia proli-
ferårii celulei T antigen, reglând în jos citokinele Th1

¿i sporind produc¡ia de citokine Th2. Aceste efecte
imunomodulatorii au fost demonstrate la oameni ¿i
au aråtat predilec¡ia pentru o trecere de la Th1 la Th2.
În modelele EAE inhibitorii PDE 4 au ameliorat boala.
Sunt în desfå¿urare studii asupra inhibitorilor PDE 4,
Rolipram ¿i Mesopram în S.M.

Solbutamolul suprimå EAE. Studiile ini¡iale asu-
pra pacien¡ilor cu S.M. sugereazå cå solbutamolul
poate induce o trecere spre un model Th2 de citokinå
în celulele periferice sangvine mononucleare (27).
Se cerceteazå efectele sale imunologice în S.M.

În imunoterapie prezintå interes inhibitorii de 3
hidroxi-3 metilglutaxil coenzimå A reductaza (HMG-
CoA), adicå statinele, în studii ce aråtau cå pacien¡ii
care au primit o statinå în timpul transplantului car-
diac, au avut o descre¿tere a ratei de rejec¡ie, care nu
se atribuia schimbårilor în nivelul de colesterol. S-a
demonstrat apoi cå statinele influen¡eazå favorabil
EAE la ¿obolani, prin mai multe mecanisme diferite.
Atorvastatina a ameliorat S.M. ¿i a indus o trecere a
celulelor Tautoreactive de la Th1 citokine la Th2

citokine (28). În plus, atorvastatina are efecte asupra
celulelor antigene, cu inhibarea moleculelor costimu-
latorii. Statinele au ¿i efect benefic în S.M. prin inhi-
barea producerii de mediatori neurotoxici, ca factorul
de necrozå tisularå ¿i a sintezei de oxid nitric, precum
¿i efecte la nivelul barierei hemato-cerebrale (29, 30,
31).

În modelul virus Theiler al demielinizårii infla-
matoare s-a aråtat cå unele imunoglobuline intrave-
noase promoveazå remielinizarea, ar îmbunåtå¡i defici-
tul motor ¿i nevrita opticå (32, 33). O ipotezå este cå
imunoglobulinele i.v. pot avea efecte opuse, în func¡ie
de stadiul inflama¡ie-remisie sau activare.

Linomidul este un compus care a fost la început
conceput prin screening pentru compu¿ii antiinfla-
matorii nonsteroidieni lega¡i chimic. S-a aflat cå
agentul avea proprietå¡i multiple imunomodulatoare
pentru ameliorarea EAE. Agentul a intrat într-un trial
de fazå III ca terapie imunomodulatorie generalå.
Acest trial a fost rapid oprit datoritå toxicitå¡ii cardio-
pulmonare, pancreatice ¿i efecte secundare ca: artral-
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gia, mialgia ¿i edem periferic. Totu¿i, se afirmå cå
linomidul este un imunomodulator ce prezintå un grad
de eficacitate în S.M. progresivå, dar induce un grad
crescut de infarct miocardic. Laquinimodul a fost
ob¡inut prin modificarea linomidului ¿i se crede cå ar
fi mai pu¡in toxic ca acesta (22, 34).

La fel ca ¿i metotrexatul, leflunomidul este un
inhibitor de sintezå de pirimidinå, care are proprietå¡i
imunosupresoare ¿i antiproliferative în bolile auto-
imune. Trialurile de fazå III au aråtat, deocamdatå,
eficacitate în artrita reumatoidå.

Hormonii lega¡i de sarcinå au generat interes ca
terapie poten¡ialå în S.M. Existå o reducere semnifi-
cativå a ratei acutizårii în timpul sarcinii, mai ales în
al III-lea trimestru. Un studiu multicentric a eviden¡iat
o scådere cu 70% a puseelor S.M., în ultimul trimestru
de sarcinå. Examinårile RMN eviden¡iazå reducerea
leziunilor gadolinium pozitive cu 70%. Dupå na¿tere
cre¿te frecven¡a puseelor cu 85%. Estriolul este un
estrogen produs de componenta fetalå a placentei.
Administrarea de estriol în modelele EAE a demonstrat
ameliorarea bolii (35). Estriolul poate avea multiple
efecte ce conduc la imunomodulare. S-a efectuat un
trial de folosire a estriolului la femei neînsårcinate cu
S.M. recurent-remisivå ¿i S.M. progresiv-secundarå
(36). La pacien¡ii cu S.M. recurent-remisivå, dar nu la
cei cu S.M. progresiv-secundarå s-a observat o scådere
apreciabilå a leziunilor RMN gadolinium. Numårul ¿i
volumul leziunilor au crescut în faza post tratament,
dar au scåzut, iar în faza de netratament. De asemenea,
la pacien¡ii trata¡i cu estriol a scåzut interferonul gama,
în celulele periferice sangvine mononucleare. Doza
eficientå de estriol ar putea fi de 8 mg zilnic per os.

Încuraja¡i de unele succese în terapia hormonalå a
S.M., tot mai mul¡i cercetåtori studiazå efectele tuturor
hormonilor sexuali asupra S.M. Rezultatele ob¡inute
s-ar putea sintetiza astfel: estrogenii au rol în prolife-
rarea specificå antigenicå a celulelor T, altereazå matu-
ra¡ia ¿i diferen¡ierea macrofagelor, atenueazå råspun-
surile de tip hipersensibilitate a celulelor Th1, scad
factorul de necrozå tumoralå ¿i scad proliferarea ce-
lulelor killer în måduva osoaså; progesteronul cau-
zeazå degranularea mastocitelor, favorizeazå ac¡iunea
citokinelor Th2, inhibå la popolizaharidele care induc
formarea oxidului de azot (NO) în microglie ¿i scade
factorul de necrozå tumoralå; testosteronul scade
precursorii limfocitelor B, cre¿te råspunsul la cor-
ticosteroizi ¿i modificå råspunsul imun la antigenele
mielinice. Se våd deci, efectele bune ale terapiei hor-
monale, dar trebuie ¿tiut cå aceste efecte sunt înso¡ite
de cre¿terea riscului cancerului ovarian, de sân ¿i
prostatå.

Trebuie amintit aici ¿i influen¡a terapiei cu gluco-
corticoizi în puls, ca tratament cronic, indiferent de

frecven¡a recåderilor. Aceastå terapie regulatå repre-
zintå o metodå aflatå în curs de evaluare ¿i sunt indicii
cå ar putea fi o terapie utilå în tratamentul pe termen
lung al S.M. În forma de S.M. progresiv-secundarå,
metilprednisolonul administrat intravenos lunar ar
ameliora modest progresia invaliditå¡ii (22).

O abordare mai drasticå a imunoterapiei în S.M. este
transplantul de celule de måduvå hematopeicå, care a
generat un mare interes ca terapie poten¡ialå în S.M.
Tratamentul poate fi împår¡it în douå stadii. În primul
existå protocoluri variabile pentru mobilizarea de celule
ale måduvei hematopeice, ca factor stimulator ale seriei
granulocitare. Acesta este urmat de tratamentul imuno-
ablativ, care tinde så elimine un råspuns imun patologic.
Protocolul pentru imunoabla¡ie este variabil, dar scopul
general este epuizarea måduvei osoase ¿i a celulelor
sangvine mononucleare periferice. Al doilea stadiu
salveazå pacientul, furnizându-i celule hematopoetice
precursoare, care vor reconstitui sistemul imun ¿i care
trebuie så fie tolerante la autoantigenii ¡intå. Datoritå
mortalitå¡ii relativ ridicate ¿i morbiditå¡ii de la donatori
cu ¡esut potrivit sau transplantelor alogenice, testele
folosesc de obicei celule autologe, care sunt colectate
în timpul mobilizårii. Ideea este de a elimina toate celu-
lele T autoreactive ¿i de a rea¿eza sistemul imunitar.
Presupunerea este cå celulele stem autologe nu vor
reconstitui un sistem imun întrerupt ¿i autoreactiv, cum
a fost cazul înainte de transplant.

Rezultatele recente sunt promi¡åtoare ¿i sugereazå
cå inflama¡ia este abrogatå prin acest procedeu, a¿a
cum s-a demonstrat prin reducerea apreciabilå a noilor
leziuni cu cre¿tere de godolinium dupå transplant.
Totu¿i, se pare cå faza progresivå a bolii la pacien¡ii
mai avansa¡i e mai pu¡in influen¡atå sau chiar deloc,
de aceastå procedurå.

Cel pu¡in trei grupuri diferite de cercetåtori studiazå
ca ¿i tratament în S.M. gravå, transplantul de måduvå
osoaså. Ei prelucreazå celule stem autologe de la pa-
cien¡ii cu S.M. ¿i trateazå apoi bolnavul prin chimio-
terapie ¿i iradiere totalå limfoidå, pentru a abla sistemul
imunitar bolnav. Dupå aceasta, celulele stem sunt
injectate bolnavului, pentru a reconstitui un sistem
imunitar sånåtos.

Mycofenolatul poate fi folosit numai în studiu,
la pacien¡ii supu¿i transplantului medular (22).

Pentru tratamentul episoadelor acute severe de
demielinizare la pacien¡ii fårå invalidare anterioarå
poate fi folositå plasmafereza. Uneori poate fi folositå
cu succes, în cazuri individuale, la pacien¡ii afla¡i sub
o terapie cu un imunomodulator, care fac un nou
puseu ¿i nu råspund la corticoterapie (22).

În nevrita opticå retrobulbarå se practicå în studii
transplantul de oligodeutrocite activate. Nu sunt încå
date sigure despre eficacitatea acestui tratament.
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Microchimerismul sau schimbarea unor celule ma-
terne ¿i fetale este un tratament care se discutå la timpul
viitor. De asemenea, tot la viitor se discutå despre
terapiile genetice. Este vorba de transferul unor gene
care codificå proteinele antiinflamatorii sau transferul
unor gene care împiedicå recunoa¿terea ca antigene
a PMB ¿i MOG.

Liganzii receptorilor activatori de proliferare a
peroxizomei (PPARLiganzi) sunt receptori nucleari
de hormoni, care regleazå diferen¡ele dintre adipocite
¿i transcrierea de gene. Realizeazå o deviere imunå ¿i
limfocitele T activate produc mai mul¡i factori antiin-
flamatori decât proinflamatori. Liganzi PPAR orali se
administreazå ¿i pentru tratamentul diabetului. Au ac-
¡iuni multiple: efecte împotriva inflama¡iei microgliale,
inhibå celulele T ¿i sporesc expresia genelor mielinice
(37). Pioglitazona ca ¿i liganzic previne sau reduce
agravarea EAE.

Antagoni¿tii receptorilor glutamat se folosesc în
tratamentul S.M. Excitotoxicitatea glutamatului este un
mecanism de distrugere în S.M. S-a raportat cå riluzolul
scade atrofierea måduvei cervicale cu leziunile hipo-
dense T1 la pacien¡ii cu S.M. primar-progresivå (38).
Deriva¡ii de cannabis sativa (marijuana) prin ac¡iuni la
nivelul receptorilor centrali determinå scåderea hiper-
toniei, ameliorarea durerilor, tulburårilor de echilibru,
tremorului ¿i au efect favorabil asupra func¡iilor cogni-
tive ¿i afective.

Sunt în discu¡ii ¿i experimente, multiple strategii
de reparare a sistemului nervos central. Aceste strategii
constau în administrarea de factori de cre¿tere neuro-
nalå, care împiedicå degenerarea axonalå, stimuleazå
regenerarea tecii de mielinå, împiedicå distrugerea
oligodentrocitelor. Ace¿ti factori neurotrofici se ad-
ministreazå pentru a sprijini remielinizarea, pentru a
proba ¿i restaura neuronii ¿i oligodentrocitele ¿i pentru
a proteja ¿i regenera axonii. Atât factorul ciliar cât ¿i
factorul leucemic inhibitor pot diminua EAE. Ca ¿i

stimulatori ai imunitå¡ii pot fi administra¡i antioxidan¡i
ca vitamine din grupul B, vitamina E, vitamina C,
coenzima Q10 ¿i vitamina D.

Inexisten¡a S.M. la ecuator se poate explica prin
faptul cå iradierea solarå este permanentå ¿i intenså,
ceea ce duce la o mare cantitate de vitamina D în
organism, care protejeazå popula¡ia fa¡å de S.M. Preva-
len¡a micå a S.M. în Groenlanda se explicå prin con-
sumul mare de pe¿te bogat în vitamina D.

Femeile care ingerå zilnic 400 u.i. vitamina D
(sau mai mult) au risc cu 40% mai scåzut så dezvolte
S.M. decât cele care nu au acest supliment. Vitamina
D este eficientå numai dacå se administreazå pe
lângå în alimente ¿i în suplimente medicamentoase.

Deficien¡a de vitamina D3 cre¿te susceptibilitatea
la EAE. Aceasta este complet prevenitå prin admi-
nistrarea de 1,25-dihydroxyvitamin D3. De asemenea,
dupå apari¡ia primelor semne, administrarea de vita-
mina D3 determinå încetinirea ¿i dispari¡ia semnelor
clinice (39).

Administrarea zilnicå timp de 2 ani a calciului în
dozå de 16 mg/kg/zi, magneziului 10 mg/kg/zi ¿i a
vitaminei D, 125 micrograme/zi, scade numårul de
pusee în S.M.

Mecanismele posibile sunt: inhibarea limfocitelor
T helper, a producerii de citokine inflamatorii, cre¿-
terea citokinelor antiinflamatorii, ac¡iunea antiproli-
ferativå în limfocite ¿i reducerea de IL-2m RNA în
mononuclearele din sângele periferic (40).

În încheiere mai amintim unele tratamente în studii
cum ar fi: albuterolul (solbutamol), anticorpi mono-
clonali anti-CTLA4, antagonist de receptor al IL-1
recombinat (anakinra), anticorpi monoclonali neutra-
lizan¡i anti-IL12, anticorpi monoclonali anti-CD20
(rituximab), imunizarea cu celule T cu receptor V,
transplant de celule Schwann, azithromycin ¿i rifam-
pin, valacyclovir ¿i riluzole (7). Rezultatele acestor
studii sunt în curs de apari¡ie.
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