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FARMACEUTICKÁ KOMPOZÍCIA NA LIEČBU ROZTRÚSENEJ SKLERÓZY
Opis

[0001]

Predmetom predloženého vynálezu je farmaceutická kompozícia na použitie

pri liečbe roztrúsenej sklerózy (MS) vo forme určenej na topické podávanie.
[0002]

Myelínové proteíny sú zložkami myelínu, látky tvoriacej puzdro okolo

axiálnych vlákien v nervovom systéme. Patogenéza MS je založená na degradácii myelínu
spôsobenej aktivitou autoreaktívnych lymfocytov proti antigénom obsiahnutým v
peptidoch myelínových proteínov. Patentový spis č. 204536 opisuje použitie jediného
antigénu vo forme myelínového bázického proteínu morčiat (GPMBP) na prevenciu a
liečenie roztrúsenej sklerózy.
[0003]

Maciej Jurynczyk et al. „Immune regulation of multiple sclerosis by

transdermally applied myelin peptides“, Annals of Neurology, zv. 68, č. 5, 2010, Agata
Walczak et al. „Clinical and MRI Assessment of Transdermally Applied Myelin Peptides
in MS Patients“, Neurology, zv. 76, 2011 a WO 2009/093143 opisujú kompozíciu zloženú
z peptidov vybraných zo skupiny zahŕňajúcej: peptid z myelínového bázického proteínu MBP, sekvenciu ľudského proteínu dostupnú v GeneBank pod kat. číslom: CAG46717;
GI: 49456793), peptid z myelínového glykoproteínu oligendendrocytov - MOG, sekvenciu
ľudského proteínu dostupnú v GenBank pod kat. číslom: CAQ08215; GI: 168984894), ako
aj peptid z ľudského proteolipidového proteínu - PLP, sekvenciu ľudského proteínu
dostupnú od GenBank pod kat. číslom: NP_001122306; GI: 192449447) na použitie pri
liečbe roztrúsenej sklerózy vo forme určenej na topické podávanie.
[0004]

Pod pojmom peptid z myelínového bázického proteínu je potrebné rozumieť

peptid obsahujúci najmenej 5 aminokyselín z oblasti medzi aminokyselinami 88 a 102
tohto proteínu, výhodne vykazujúcej aspoň 80% homológiu s oblasťou medzi
aminokyselinami 88 a 102 ľudského myelínového bázického proteínu, obzvlášť výhodne
to môže byť MBP peptid so sekvenciou H2N - VHF FKN IVT PRT PPP - COOH (Sekv.
ID č. 1).
[0005]

Pod pojmom peptid odvodený z myelínového proteínu a oligodendrocytov

je potrebné rozumieť peptid obsahujúci najmenej 5 aminokyselín z oblasti medzi
aminokyselinami 34 a 54 tohto proteínu, výhodne vykazujúcej aspoň 80% homológiu s
oblasťou medzi aminokyselinami 34 a 54 ľudského myelínového bázického proteínu,
obzvlášť výhodne to môže byť MOG peptid so sekvenciou: H2N - MEV GWY RSP FSR
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VVH LYR NGK - COOH (Sekv. ID č. 2).
[0006]

Pod pojmom peptid odvodený z proteolipidového proteínu je potrebné

rozumieť peptid obsahujúci najmenej 5 aminokyselín z oblasti medzi aminokyselinami 140
a 152 tohto proteínu, výhodne vykazujúcej aspoň 80% homológiu s oblasťou medzi
aminokyselinami 140 a 152 ľudského myelínového bázického proteínu, obzvlášť výhodne
to môže byť PLP peptid so sekvenciou: H2N - HSL GKW LGH PDK F - COOH (Sekv. ID
č. 3).
[0007]

Žiaden z dokumentov patriacich k doterajšiemu stavu techniky však

neopisuje možnosť dosiahnuť zníženie rýchlosti progresie roztrúsenej sklerózy v priebehu
roka nasledujúceho po ukončení liečby.
[0008]

Predmetom

predloženého

vynálezu

je

farmaceutická

kompozícia

pozostávajúca z: MBP peptidu so Sekv. ID č. 1, MOG peptidu so Sekv. ID č. 2, ako aj PLP
peptidu so Sekv. ID č. 3 na použitie na liečenie roztrúsenej sklerózy topickým podaním,
pričom uvedené podávanie znižuje rýchlosť progresie ochorenia v priebehu roka
nasledujúceho po ukončení liečby.
[0009]

Výhodne je kompozícia podľa predloženého vynálezu užitočná aspoň v

jednom z nasledujúcich použití:

-

znižovanie ARR pacienta,

-

znižovanie rýchlosti vývinu neurologického poškodenia,

-

znižovanie počtu novo pozorovaných zmien meraných pomocou magnetickej
rezonancie,

-

znižovanie objemu novo pozorovaných zmien meraných pomocou magnetickej
rezonancie,

-

znižovanie rýchlosti progresie ochorenia v priebehu roku nasledujúceho po ukončení
liečby, pričom znižovanie rýchlosti progresie je výhodne založené na znižovaní počtu
metastáz alebo na znižovaní progresie zhoršenej pohyblivosti.

[0010]

Vo výhodnom uskutočnení sa každý z uvedených peptidov používa v dávke

od 1 mg do 10 mg.
[0011]

Neočakávane sa zistilo, že topické podávanie kompozície podľa

predloženého vynálezu vyvoláva pozitívny účinok vo forme znižovania alebo inhibície
vývoja MS, indukovaním stavu imunotolerancie voči použitým peptidom, čo znižuje alebo
eliminuje autoreaktívnu lymfocytovú aktivitu.
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[0012]

Neočakávane sa tiež zistilo, že požadovaný liečebný účinok sa zachováva aj

po ukončení podávania prípravku. Neočakávane sme medzi osobami, ktoré už predtým
dostávali kompozíciu podľa predloženého vynálezu, v priebehu roka po ukončení terapie
pozorovali výrazné zníženie rýchlosti progresie ochorenia, spočívajúce najmä v znížení
počtu exacerbácií, ako aj v znížení progresie motorického poškodenia.
[0013]

Vyššie uvedené účinky boli potvrdené použitím klinických štúdií

uskutočnených na skupine pacientov s relapsujúcou-remitujúcou roztrúsenou sklerózou.
Obrázok 1 znázorňuje graf ukazujúci úroveň proliferácie lymfocytov ako mieru s
použitím mitotického indexu.
Obrázok 2 znázorňuje graf preukazujúci produkciu interleukínu 10
Obrázok 3 znázorňuje údaje preukazujúce frekvenciu výskytu exacerbácií ochorenia
roztrúsenej sklerózy
Obrázok 4 znázorňuje analýzu rýchlosti progresie neurologického poškodenia na
stupnici EDSS.

[0014]

Tabuľka 1 obsahuje údaje týkajúce sa výslednej MRI analýzy mozgu.

Príklad 1.

[0015]

Pripravili sme ekvimolárny roztok zmesi MBP peptidu (Sekv. ID č. 1),

MOG (Sekv. ID č. 2) a PLP (Sekv. č. 3), vodný roztok fyziologického soľného roztoku,
ktorý sa naniesol na vnútorný povrch adhezívneho obväzu. Na podanie peptidového
roztoku na pokožku sme použili 3M adhezívne hypoalergénne obväzy s veľkosťou 3 cm x
5 cm. Roztok obsahujúci peptidovú zmes sa naniesol na absorpčnú časť obväzu
vyrezaného zo zvyšku a potom sa pritlačil na kožu a nalepil sa naň ďalší kompletný obväz.
[0016]

Obväzy sa aplikovali v oblasti pravého ramena. Po dobu prvých 4 týždňov

sa obväzy menili štyrikrát (starý sa odstránil a nový sa aplikoval v rovnakej oblasti), vždy
raz za týždeň, a potom každý mesiac až do konca 12. mesiaca.
[0017]

Štúdia sa vykonala na skupine 30 pacientov s relapsujúcou-remitujúcou

roztrúsenou sklerózou (RRMS), s MS diagnózou na základe McDonaldovho kritéria.
Kritériá zaradenia boli: vek od 18 do 55 rokov, jednoznačná diagnóza RRMS na základe
McDonaldových kritérií (20), stupeň dysfunkcie na stupnici EDSS od 0 do 5,5 a jedna
alebo viac exacerbácií v predchádzajúcom roku. Pacienti boli vylúčení zo štúdie, ak boli v
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predchádzajúcom mesiaci liečení steroidmi, alebo ak boli v predchádzajúcich 3 mesiacoch
liečení interferónom beta alebo glitteriér acetátom, alebo ak boli niekedy liečení
mitoxantrónom, cyklofosfamidom alebo natalizumabom. Štúdia zahŕňala 22 žien a 8
mužov vo veku 36,9 ± 8,0 rokov. Priemerná doba trvania MS bola 8,3 ± 6,4 roka. Celá
štúdia a všetky postupy boli schválené Etickým výborom Lekárskej univerzity v Lodži a
všetci pacienti poskytli písomný súhlas so štúdiou.
[0018]

-

Pacienti boli rozdelení (randomizovaní) do troch skupín:

Šestnástim pacientom sa podávala zmes peptidov, každý v koncentrácii 1 mg, vo
forme topického podania na bočnej strane ramena a miesto podania sa prekrylo
adhezívnym obväzom.

-

Štyrom pacientom sa podávala zmes MBP peptidu 88-102, MOG 34-54 a PLP 140152, každý v koncentrácii 10 mg, vo forme topického podania na bočnej strane ramena
a miesto sa prekrylo adhezívnym obväzom.

[0019]

V obidvoch prípadoch sa myelínové peptidy rozpustili vo fyziologickom

soľnom roztoku a aplikovali sa topicky vo forme adhezívneho obväzu v oblasti pravého
ramena. - Desiatim pacientom sa podal obväz nasýtený fyziologickým soľným roztokom
(placebo).
[0020]

V prvom mesiaci liečby pacienti dostávali peptidovú zmes alebo placebo

každých 7 dní a počas nasledujúcich 11 mesiacov raz mesačne. Počas liečby sa pacienti
podrobili pravidelným neurologickým vyšetreniam, výskyt exacerbácií sa zaznamenával a
stav pacientov sa hodnotil podľa Kurtzkeho stupnice neurologického poškodenia
(rozšírená stupnica stavu postihnutia (Expanded Disability Status Scale) - EDSS). Každé 3
mesiace sme uskutočnili zobrazovanie hlavy pacientov pomocou magnetickej rezonancie
(MRI), pričom sme vyhodnotili počet a objem zmien v sekvencii T2, ako aj počet a objem
zmien po podaní gadolínu v sekvencii T1 (Gd+).

Magnetická rezonancia

[0021]

Pri rezonančných štúdiách s intravenóznym kontrastovaním sa používal

snímač 1,5 Tesla Siemens Avanto Plus. Štúdie sa uskutočňovali počas návštevy s
vyšetrením a opakovali sa každé tri mesiace po dobu jedného roka u každého pacienta. Na
zobrazenia hustoty protónov a zobrazenia T2 sme použili sekvencie „fast spin echo“ (TR)
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2200-3000 ms, echo časy (TE) 15-50/80-120 ms, echo trvanie 4-6 ms, hrúbku vrstvy 3 mm
a 44 spojených vrstiev. Na zistenie zmien sme pacientom intravenózne podali gadolín v
koncentrácii

0,1

mmol/kg

a uskutočnili

sme

zobrazenie

mozgu

pomocou

T1

(TR600-650 ms, TE 10-20ms) s rovnakou geometriou vrstvy. Zobrazovanie sa uskutočnilo
5 minút po podaní gadolínu. Pacienti sa zakaždým umiestnili podľa línie spájajúcej
najprednejšiu a najnižšiu časť corpus callosum. Premiestnenie sa vykonalo v súlade s
aktuálnymi

odporúčaniami.

Identifikáciu

zmien

viazania

gadolínu

(Gd+),

hyperintenzívnych T2 zmien a hypointenzívnych T1 zmien uskutočnili dvaja skúsení
výskumní pracovníci. Spočítaval sa celkový počet zmien Gd+ a počet nových zmien Gd+,
ako aj počet nových zmien T2 a T1. Zmeny Gd+ a nové zmeny T2 a T1 sú markermi
zápalovej zmeny. Objem zmien T2 je mierou celkového poškodenia CNS počas progresie
ochorenia. Zistené zmeny sa zaznamenali skúseným neurorádiológom s využitím
semikvantitatívnej metódy segmentácie a vypočítali sa automaticky. Ošetrujúci neurológ a
osoby, ktoré uskutočňovali neurologickú štúdiu, nemali prístup k výsledkom rezonančných
vyšetrení.
Výsledky predstavujúce základ pre hodnotenie účinnosti liečby
[0022]

Hlavným výsledkom na základe hodnotenia účinnosti liečby bolo

vyhodnotenie akumulovaného počtu aktívnych zmien Gd+ na pacienta a na jedno snímanie
získané z každého vyšetrenia v priebehu štúdie. Ďalšie výsledky použité pri hodnotení
účinnosti liečby boli: akumulovaný počet nových zmien T2 počas všetkých snímaní
uskutočnených počas všetkých vyšetrení počas celého roka štúdie (v mesiacoch 3, 6, 9 a
12), rozdiel v objeme zmien v sekvenciách T2 a T1 medzi začiatkom a koncom štúdie.
Klinické výsledky sa použili ako dodatočné parametre na hodnotenie účinnosti liečby.
Jednalo sa o ročný index relapsu-remisie (ARR), podiel pacientov bez relapsov ochorenia
v priebehu roka štúdie, ako aj o zmeny v skóre na stupnici neurologického poškodenia
(EDSS) a podiel pacientov, ktorí vykazovali progresie poškodenia na stupnici EDSS medzi
začiatkom a koncom štúdie.
Štatistická analýza

[0023]

Analýza sa uskutočňovala na porovnávacích výsledkoch dvoch skupín, a to

skupiny s placebom a skupiny, ktorá dostávala zmes peptidov po 1 mg, alebo skupiny
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s placebom a kombinovanej skupiny s myelínovými peptidmi po 1 mg a 10 mg. Štatistická
analýza sa uskutočnila pomocou balíka SPSS (verzia 14.0). Normálna distribúcia
výsledkov sa vyhodnocovala použitím Kolmogorovovho-Smirnovho testu. Výsledky
rezonancie sa analyzovali použitím Mann-Whitneyho U testu. Úroveň štatistickej
významnosti bola 0,05.

Výsledky

Demografické údaje

[0024]

Z 30 pacientov, ktorí sa zúčastnili štúdie, bolo 10 pacientov náhodne

priradených do skupiny s placebom, 16 do skupiny pacientov, ktorí dostávali zmes
myelínových peptidov v koncentrácii po 1 mg a 4 dostávali zmes peptidov v koncentrácii
po 10 mg.
Bezpečnosť a tolerancia
[0025]

Najčastejším vedľajším účinkom bola lokálna kožná reakcia v mieste

podania topického adhezívneho obväzu. Mierne začervenanie a svrbenie sa vyskytlo u
20 % (4/20) pacientov, ktorí dostávali topické myelínové peptidy. Medzi skupinami neboli
pozorované žiadne rozdiely, pokiaľ ide o výskyt takých vedľajších účinkov, ako sú
infekcie horných dýchacích ciest (n = 2) alebo slzenie očí (n = 1). Nevyskytli sa žiadne
prípady závažných nežiaducich účinkov. Laboratórne vyšetrenia krvi a moču, vykonávané
počas celej štúdie, nepreukázali významné odchýlky.
Výsledky magnetickej rezonancie

[0026]

Tieto výsledky sú uvedené v tabuľke 1.
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Tabuľka 1. Porovnanie výsledkov pomocou MRI

Parametre MRI

P placebo

1 mg

cnGd+ na pacienta na snímok (+/- SD)

0,0255 (0,01) 0,0085
(0,01)
3
Priemerný objem cnGd(+) (+/- SD) na pacienta [mm ] 13,38 (53,59) 8,4
(16,2)
Akumulovaný počet nových zmien v T2 sekvencii na 2,4 (0,9)
0,75
pacienta (+/- SD)
(0,25)
1925,72
-845,4
Zmena objemu zmien v T2 sekvencii na pacienta [mm3]
(3142,6)
(3734,4)
Zmena objemu zmien v T1 sekvencii na pacienta [mm3]

1237,5
(1869,4)

-220,4
(936,0)

10 mg

p*

0,0341
0,015
(0,03)
23,98
0,7
(53,59)
1,25 (0,27) 0,09
1265,1
(2055,2)
-63,2
(1544,8)

0,01
0,01

cnGd+ = akumulovaný počet zmien Gd+
(+/- SD) = štandardná odchýlka
Všetky analýzy boli vykonané s použitím Mann-Whitneyho U testu
* hodnota p pre porovnanie medzi skupinou s 1 mg a placebom. Liečba topickým podaním zmesi
myelínových peptidov v koncentrácii po 1 mg spôsobila zníženie výskytu Gd+ zmien o 66,5 % na
pacienta na jedno snímanie v porovnaní so skupinou s placebom (0,0085 vs. 0,0255). Tento rozdiel bol
štatisticky významný (p = 0,015). Hlavný výsledok, ktorý sa má použiť na vyhodnotenie účinnosti liečby,
dosiahol štatistickú významnosť (tabuľka 1). Výhodný účinok liečby topickým použitím peptidov sa tiež
potvrdil použitím zvyšných výsledkov rezonančného zobrazovania. Objem Gd+ v skupinách liečených
myelínovými peptidmi bol menší ako v skupine s placebom (8,4 mm3 vs. 13,38 mm3, P = 0,07). Počet
nových zmien T2 v skupinách liečených myelínovými peptidmi bol 3-krát menší ako v skupine s
placebom (0,75 vs. 2,4, p = 0,09). Objem zmien v sekvencii T2 po 12 mesiacoch liečby sa znížil v
porovnaní s nástupom liečby v skupine liečenej myelínovými peptidmi o 19,7 % (3450,4 vs.
4295,8 mm3), zatiaľ čo v skupine s placebom sa zvýšil objem T2 zmien o 25,4 % (7580,5 vs.
9506,2 mm3, p = 0,01). Podobne bol objem zmien v sekvencii T1 v skupine liečenej myelínovými
peptidmi znížený o 14,1 % v porovnaní so začiatkom štúdie, zatiaľ čo v skupine s placebom sa objem
zmien T1 zvýšil o 61,2 % (p = 0,01 ).

Klinické výsledky

[0027]

V skupine pacientov liečených zmesou myelínových peptidov v

koncentrácii po 1 mg bol index ARR 0,43 (7/16), zatiaľ čo v placebovej skupine bol ARR
1,4 (14/10, p = 0,007). ARR v kombinovaných skupinách ošetrovaných zmesou
myelínových peptidov v koncentrácii po 1 mg a 10 mg bol ARR 0,4. Podiel pacientov bez
relapsov v priebehu roka štúdie bol významne vyšší v skupine liečenej myelínovými
peptidmi, 62 % (10/16), než v skupine s placebom, 10 % (1/10, p = 0,0498). Počas ročného
obdobia liečby v skupine liečenej myelínovými peptidmi 81 % (13/16) pacientov
nevykazovalo progresiu poškodenia, zatiaľ čo v skupine s placebom zostalo iba 30 %
(3/10) pacientov bez progresie poškodenia (p = 0,08). V kombinovaných skupinách,
liečených zmesou myelínových peptidov v koncentrácii po 1 mg a 10 mg, sa 20 %
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pacientov zhoršilo na stupnici EDSS (4/20), zatiaľ čo v skupine s placebom sa zhoršilo
70 % pacientov (7/10 ) (p = 0,16).

Závery

[0028]

Výsledky klinickej štúdie ukázali, že použitie zmesi peptidov MBP, MOG a

PLP vedie k indukcii stavu imunologickej tolerancie meranej zníženou proliferáciou
lymfocytov izolovaných z liečených pacientov vo vzťahu k týmto peptidom (Obr. 1), ako
aj k zvýšenej produkcii interleukínu 10 (Obr. 2). Navyše sme pozorovali výskyt jedinečnej
novej populácie buniek, pravdepodobne tolerogénnych dendritických buniek v
lymfatických uzlinách pacientov liečených myelínovými peptidmi.
Pacienti liečení myelínovými peptidmi v koncentrácii 1 mg počas ročnej liečby mali o
65 % nižšiu frekvenciu relapsov (Obr. 3). Počas ročného obdobia liečby bolo percento
pacientov bez relapsu v skupine s 1 mg 62 %, 75 % v skupine s 10 mg a v skupine s
placebom to bolo 10 %. Pokiaľ ide o rýchlosť progresie neurologického poškodenia
meranú na stupnici EDSS, zistili sme, že u pacientov liečených zmesou peptidov v
koncentrácii 1 mg sa znižuje rýchlosť progresie poškodenia, pričom zmena v priemernom
EDSS skóre bola + 0,08, v porovnaní so zvýšením skóre EDSS v skupine s placebom o
0,75 (Obr. 4). V skupine pacientov liečených peptidom v koncentrácii 1 mg bolo percento
pacientov bez progresie 81 %, v skupine s 10 mg to bolo 75 % a v skupine s placebom
30 %.
[0029]

Pokiaľ ide o analýzu zobrazovania mozgu pomocou magnetickej rezonancie

(MRI), zistilo sa, že pacienti liečení zmesou MBP, MOG a PLP peptidov v koncentrácii
1 mg v priebehu jedného roka mali významne menej aktívnych zmien meraných viazaním
gadolínu (Gd+). Priemerný akumulovaný počet zmien Gd(+) v liečených skupinách na
pacienta a na snímok bol 0,0085, zatiaľ čo v skupine s placebom to bolo 0,0255. U
pacientov liečených peptidom v koncentrácii 1 mg došlo tiež k zníženiu počtu nových
zmien v sekvencii T2 v porovnaní so skupinou s placebom, ako aj k objemu zmien v
sekvencii T2 a objemu zmien v sekvencii T1 (Tabuľka 1).
[0030]

Výsledky štúdie s topickým podaním troch myelínových peptidov, MBP,

MOG a PLP, neočakávane vykazovali signifikantný redukčný účinok na aktivitu
ochorenia, meraný rezonančnými parametrami u pacientov s relapsujúcou-remitujúcou
roztrúsenou sklerózou. Dávka peptidu použitá v koncentrácii 1 mg bola účinnejšia. Avšak
malá veľkosť vzorky (n = 4) skupiny ošetrovanej vyššou dávkou, 10 mg každého peptidu,
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neumožňuje priame porovnanie obidvoch dávok. Z tohto dôvodu vykonaná analýza
účinnosti porovnávala v prvom rade skupinu ošetrenú s koncentráciou 1 mg každého
peptidu verzus placebovú skupinu, alebo kombinované skupiny liečené obidvomi dávkami
zmesi peptidov versus placebovú skupinu. Znížená aktivita choroby v rezonančnej analýze
súvisí predovšetkým so znížením počtu aktívnych zmien väzby gadolínu Gd+ v skupine
liečenej peptidovou zmesou v koncentrácii po 1 mg v porovnaní s placebovou skupinou
(p = 0,015), ako aj s negatívnym rastom objemu zmien v sekvencii T2 (p = 0,01) a T1
(p = 0,01) medzi začiatkom a koncom štúdie v skupine liečenej peptidovou zmesou v
koncentrácii 1 mg. V skupine s placebom sme v súlade s údajmi týkajúcimi sa
prirodzeného priebehu roztrúsenej sklerózy pozorovali nárast objemu zmien v oboch
sekvenciách. Zostávajúce rezonančné parametre tiež vykazovali silný trend v prospech
liečenia zmesou myelínových peptidov. Silný účinok zníženia počtu zmien Gd+ naznačuje,
že

topická

terapia

myelínovými

peptidmi

indukuje

zvýšenie

nepriepustnosti

hematoencefalickej bariéry a zníženie tvorby nových zápalových miest v mozgu.
Negatívny rast objemu zmien v sekvencii T1 naznačuje, že topická terapia myelínovými
peptidmi tiež znižuje tvorbu fixných patologických zmien v mozgu pacientov. Účinok
peptidovej terapie bol výrazne zrejmý po 6 mesiacoch liečby, čo sa prejavilo zníženým
počtom akumulovaných zmien Gd+ po tomto období.
[0031]

Vzhľadom na krátke trvanie štúdie, jeden rok, treba zdôrazniť, že pacienti

liečení topicky zmesou myelínových peptidov mali signifikantne nižší ročný index relapsu
ako skupina s placebom. Podobne bol počet pacientov bez relapsov počas liečby výrazne
vyšší u skupiny pacientov liečených myelínovými peptidmi v porovnaní s placebom. Naša
štúdia zahŕňala pacientov s vysokou aktivitou ochorenia, v období pred štúdiom bol ročný
index relapsov 1,1 v skupine liečenej peptidovou zmesou v koncentrácii po 1 mg a 1,2 v
skupine s placebom. Počas štúdie zostal ročný index relapsov v skupine s placebom
vysoký, 1,4, zatiaľ čo v skupine liečenej myelínovými peptidmi v koncentrácii 1 mg sa
znížil o 69,3 % a v kombinovaných skupinách obidvoch koncentrácií peptidov 1 mg a
10 mg o 71,5 % v porovnaní s placebovou skupinou. Okrem toho v obidvoch skupinách
liečených zmesou myelínových peptidov významne vyšší počet pacientov nevykazoval
žiadnu progresiu ohľadne poškodenia.
[0032]

Obidve použité dávky myelínových peptidov vykazovali výborný

bezpečnostný profil. Nepozorovali sa žiadne závažné vedľajšie účinky. Len slabá lokálna
kožná reakcia sa vyskytla u niektorých pacientov topicky liečených peptidmi. Tieto
symptómy nevyžadovali žiadnu liečbu a samé vymizli. Pri vykonávaných laboratórnych
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analýzach sa nepreukázali odchýlky v hematológii ani v chémii krvi.
[0033]

Preukázalo sa, že použitie dermálnych náplastí s myelínovými peptidmi

vedie k vzniku imuno-tolerancie k týmto peptidom. Zároveň sa ukázalo, že myelínové
peptidy používajú lokálne indukovanú aktiváciu Langerhansových dendritických buniek v
mieste použitia a tiež indukujú tvorbu jedinečnej populácie granulárnych dendritických
buniek v lokálnych lymfatických uzlinách. V periférnej časti imunologického systému
vedie topické použitie myelínových peptidov k zvýšenému počtu regulačných buniek Tr1,
ktoré produkujú interleukín 10, k zníženiu proliferácie v odpovedi na použité peptidy a k
zníženiu syntézy interferónu gama a TGF-beta. Rezonančné a klinické výsledky
demonštrujú neočakávanú účinnosť topickej dávky zmesi myelínových peptidov pri terapii
relapsujúcej-remitujúcej roztrúsenej sklerózy. Toto je obzvlášť dôležité vo svetle
predchádzajúcich štúdií antigénovo špecifickej terapie roztrúsenej sklerózy, pričom
existuje nesúlad medzi výsledkami týkajúcimi sa možnosti indukcie imuno-tolerancie a
nedostatkom klinických a rezonančných účinkov.
[0034]

Celkovo možno, vzhľadom na klinickú účinnosť a vynikajúci bezpečnostný

profil zdokumentovaný v tejto štúdii s použitím topického podávania troch myelínových
peptidov: MBP, MOG a PLP konštatovať, že ide o veľmi sľubnú metódu z hľadiska liečby
relapsujúcej-remitujúcej, ako aj iných foriem roztrúsenej sklerózy. Konkrétne tento typ
antigénovo špecifickej terapie ponúka veľmi presný imunologický zásah eliminujúci
autoimunitné mechanizmy proti myelínovým peptidom pri zachovaní ostatných funkcií
imunitného systému zodpovedného za imunitnú ochranu organizmu.
[0035]

Farmaceutická kompozícia používaná na liečenie roztrúsenej sklerózy (MS)

sa podáva topicky vo forme náplasti (adhezívneho obväzu). Hoci sa dávka farmaceutickej
kompozície podľa predloženého vynálezu môže líšiť v závislosti od stavu ochorenia, je
dôležité vybrať vhodné dávky. Napríklad možno použiť množstvo v rozmedzí od 1 do
10 mg/pacient od okamihu, kedy sa objavia klinické príznaky, až do ich remisie, spolu s
inou podpornou liečbou počas obdobia remisie. Avšak farmaceutická kompozícia na
liečenie roztrúsenej sklerózy podľa predloženého vynálezu nie je obmedzená na takéto
dávky.
Príklad 2. Oddialené účinky liečby zmesou troch myelínových peptidov u pacientov s
relapsujúcou-remitujúcou formou roztrúsenej sklerózy.

[0036]

Všetci pacienti, ktorí ukončili ročné obdobie zaslepených klinických testov,
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sa potom pravidelne monitorovali v nasledujúcom roku v otvorených podmienkach.
Pacienti boli vyšetrovaní neurologicky pomocou hodnotenia EDSS v trojmesačných
intervaloch jediným neurológom. Počas obdobia nasledujúceho po ukončení zaslepenej
štúdie sme zaregistrovali všetky exacerbácie ochorenia spĺňajúce kritériá relapsu.
A. Aktivita relapsu počas otvoreného pozorovania po zaslepenej štúdii.
[0037]

Zoskupili sme 16 pacientov, ktorí počas štúdie topicky dostávali zmes

myelínových peptidov po 1 mg. Počas obdobia jedného roka po ukončení štúdie sa
vyskytli 3 relapsy, 3/16. ARR pre túto skupinu bol teda 0,187. Všetky relapsy mali strednú
intenzitu a boli liečené intravenóznym metylprednizolónom.
[0038]

Z 10 pacientov, ktorí dostávali placebo počas zaslepenej štúdie, sa počas

roka nasledujúceho po ukončení štúdie vyskytli tri exacerbácie, ktoré spĺňali kritériá
relapsu, 3/10. ARR v skupine s placebom bol teda 0,3.
[0039]

V skupine 4 pacientov, ktorí topicky dostávali zmes peptidov po 10 mg v

zaslepenej štúdii, došlo k jednému relapsu, ¼, a teda ARR v tejto skupine bol 0,25.
[0040]

Porovnanie

ročných

indexov

relapsov

počas

ročného

otvoreného

pozorovania po zaslepenej štúdii ukázalo, že v skupine liečenej zmesou myelínových
peptidov v dávke 1 mg bol ARR výrazne nižší ako v skupine pacientov dostávajúcich
placebo počas zaslepenej fázy. V skupine pacientov liečených v zaslepenej fáze zmesou
peptidov v dávke 10 mg bol ARR počas otvoreného pozorovania po ukončení liečby len
mierne nižší ako u pacientov, ktorí dostávali placebo. Avšak táto skupina bola veľmi malá,
iba 4 pacienti, a ročný ARR bola významne zvýšený jediným relapsom, ktorý sa vyskytol
v tejto skupine.
B. Progresia poškodenia počas obdobia otvoreného pozorovania po ukončení zaslepenej
štúdie.

[0041]

V skupine 16 pacientov, ktorí počas zaslepenej štúdie dostávali topicky

1 mg zmesi myelínových peptidov, počas jedného roka po skončení štúdie došlo k
zhoršeniu poškodenia meraného stupnicou EDSS u 2 pacientov za 3-mesačné obdobie,
2/16. V oboch prípadoch sa skóre EDSS zvýšilo o 0,5 bodu. V celej skupine 16 pacientov,
liečených počas zaslepenej fázy zmesou peptidov v dávke 1 mg, bolo priemerné zvýšenie
skóre EDSS v roku nasledujúcom po štúdii 0,0625.
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[0042]

Zo skupiny 10 pacientov, ktorí dostávali placebo počas zaslepenej fázy, v

roku nasledujúcom po ukončení štúdie, bolo u 3 pacientov potvrdené zhoršenie poškodenia
počas 3-mesačného obdobia, stanovené na stupnici EDSS, 3/10. Jednotlivé zvýšenia skóre
EDSS boli +0,5 bodu, +1,0 bodu a +1,0 bodu. V skupine pacientov, ktorí dostávali placebo
počas zaslepenej fázy, bola priemerná hodnota EDSS 0,25.
[0043]

V skupine 4 pacientov, ktorí topicky dostávali peptidovú zmes po 10 mg,

počas roka nasledujúceho po ukončení štúdie došlo k jedinému potvrdenému zhoršeniu,
ktoré bolo zistené pomocou EDSS skóre 1,5 bodu. Priemerné zvýšenie skóre EDSS v tejto
skupine bolo teda 0,375.
[0044]

Porovnaním progresie poškodenia meraného pomocou stupnice EDSS počas

obdobia ročného otvoreného pozorovania sa ukázalo, že v skupine liečenej zmesou
myelínových peptidov v dávke 1 mg boli počet pacientov so stabilnou progresiou
poškodenia, ako aj priemerné zvýšenie skóre EDSS, významne nižšie ako v skupine
pacientov, ktorí dostávali placebo v zaslepenej fáze. V skupine pacientov liečených
v zaslepenej fáze zmesou peptidov v dávke 10 mg boli počet pacientov s trvalým
zhoršením stavu a priemerné zvýšenie skóre EDSS počas otvoreného pozorovania po
ukončení štúdie porovnateľné s hodnotami u pacientov, ktorí predtým dostávali placebo.
Avšak táto skupina bola veľmi malá, iba 4 pacienti, a ročná progresia poškodenia bola
silne ovplyvnená jedným pacientom s relapsom.
[0045]

Na zhrnutie výsledkov oddialenej liečby, zistených v priebehu roka

nasledujúceho po ukončení podávania prípravku, je potrebné konštatovať, že u pacientov,
ktorí dostali prípravok podľa tohto vynálezu, sa neočakávane pozorovala znížená rýchlosť
progresie ochorenia počas roka nasledujúceho po ukončení liečby. Pozorovanými prejavmi
tohto účinku sú znížený počet relapsov, ako aj znížená progresia motorického poškodenia.
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Patentové nároky

1.

Farmaceutická kompozícia pozostávajúca z: MBP peptidu so Sekv. ID č. 1, MOG
peptidu so Sekv. ID č. 2, ako aj PLP peptidu so Sekv. ID č. 3 na použitie na liečenie
roztrúsenej sklerózy topickým podaním, pričom uvedené podávanie znižuje rýchlosť
progresie ochorenia v priebehu roka nasledujúceho po ukončení liečby.

2.

Farmaceutická kompozícia na použitie podľa nároku 1, kde uvedené podávanie
znižuje u pacientov ročnú mieru relapsu (ARR).

3.

Farmaceutická kompozícia podľa nároku 1, kde uvedené podávanie znižuje rýchlosť
rozvoja neurologického poškodenia.

4.

Farmaceutická kompozícia na použitie podľa nároku 1, kde uvedené podávanie
znižuje počet nových zmien pozorovaných u pacientov meraných pomocou
magnetickej rezonancie.

5.

Farmaceutická kompozícia na použitie podľa nároku 1, kde uvedené podávanie
znižuje objem nových zmien pozorovaných u pacientov meraných pomocou
magnetickej rezonancie.

6.

Farmaceutická kompozícia na použitie podľa nároku 1, kde zníženie rýchlosti
progresie ochorenia je založené na znížení počtu relapsov.

7.

Farmaceutická kompozícia na použitie podľa nároku 1, kde zníženie rýchlosti
progresie ochorenia je založené na znížení progresie motorického poškodenia.

