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PROSINEC 2011 – PANÍ A.(1985)

• Centrální paraparéza DKK hypestezie od Th5 kaudálně, sfinkterové 
obtíže (inkontinence moči i stolice), postupný rozvoj od cca 11/2011.

• Postupná progrese obtíží až do paraplegie dolních končetin.







LEDEN 2012 - POKRAČOVÁNÍ

-> podána plná dávka IvIg (5x30g) bez zjevného efektu

-> 5x1g methylprednosolonu s částečným efektem 

->  lehké zlepšení obtíží (inkontinence moči, stolice, hypestezie od 
TH 5 kaudálně, těžká paréza na PDK a středně těžká na LDK)

• během měsíců rehabilitace regrese neurologického nálezu do 
spastické paraparézy lehkého stupně



ANAMNÉZA
• RA: negativní

• OA: 

– Juvenilní revmatoidní artritida (séronegativní) od 
roku 1989.

– Recidivující uveitidy OS od roku 1997.

– Morbus Crohn od r 2007 - typ C, neagresivní.

– Autoimunitní thyreoiditida. 

– Hypogamaglobulinémie.

– Alergická rinitida.

– Polyvalentní alergie.

– St. p. serózní meningoencefalitidě (epileptické 
paroxysmy) 2008, neurologický nález t.č. v normě.



DIAGNÓZA?

• Široké panely autoimunních protilátek, vaskulitid, anti-AQP4, 
anti-MOG bez vysvětlující patologie. 

• Provedena opakovaně MR i LP bez vysvětlujícího nálezu.

• Onkoscreening negativní.

• Neurologický nález bez větší progrese. 



• MR mozku



MR MOZKU NYNÍ



9/2016

• Dle DNA analýzy byla prokázána mutace v 
genu CTLA-4 (záměna gly s arg na 146. pozici 
proteinu CTLA-4).

• Možno považovat mutaci za kauzální.



CTLA-4 (CD152)
• Negativní regulátor imunity, nezbytný pro správnou funkci regulačních T lymfocytů (zachování 

autotolerance).



CTLA-4 - MUTACE

• Mutace zahrnuje vysokou variabilitu fenotypu postihující rozličné orgánové 
autoimunity, hypogamaglobulinémii, rekurentní infekce a malignity. 

• Největší popsaná kohorta nosičů mutace čítá 133 jedinců. 

• Neúplná penetrance, pohybující se okolo 67%, neurologické postižení asi u jedné 
třetiny pacientů.

• Cca 300 pacientů v Evropě, 5 pacientů v ČR (v r. 2018) 

– v Brně 2 pacientky (další mladá pacientka – dominují plicní postižení), v Ostravě 1 pacient 
(chlapec s agresivní formou –> HSCT)

• Schwab, C, et al. Phenotype, penetrance, and treatment of 133 cytotoxic T-lymphocyte antigen 4-insufficient subjects. J Allergy Clin Immunol. 2018 
Dec;142(6):1932-1946, 2018. 



DIAGNÓZA NAŠÍ PACIENTKY

• Dysregulace imunitního systému při mutaci CTLA-4 s multiorgánovým postižením:

– Vícečetná ložisková infiltrace mozku a míchy, symptomatická epilepsie.

– Benigní intrakraniální hypertenze – st. p. zavedení zavedení V-P shuntu

– Juvenilní revmatoidní artritida séronegativní od r. 1989.

– Recidivující levostranná uveitida - parciální amauróza.

– Morbus Crohn od r 2007 - typ C, neagresivní.

– Autoimunitní thyreoiditida. 

– Oboustranná plicní infiltrace difuzně + oboustranné zvětšení plicních hilů.

– Chronická alergická rhinitida, nosní polypy.

– Chronická pansinusitida.

– Hypogamaglobulinémie.

– Polyvalentní léková alergie (tolperison, indometacin, lamotrigin, carbamazepin, levetiracetam, primidon, 
gabapentin, baclofen, valproát).



CTLA-4 - MOŽNOSTI LÉČBY?

• Abatacept - molekula CTLA4 fúzovaná s částí Fc imunoglobulinu IgG1. 
Blokuje kostimulační signál mezi antigen prezentující buňkou a T lymfocytem 
a zabraňuje aktivaci, proliferaci, diferenciaci a přežívání T lymfocytů, tlumí 
zánět (indikace: revmatoidní artritida).

• Transplantace kostní dřeně – spíše u dětí/maligních forem.



NYNÍ – PANÍ A.

• Nasazena nová léčba – Abatacept (inj., s.c.).

• Vrátila se symptomatická (strukturální) epilepsie - obtížná kompenzace pro 
polyvalentní alergii (lamotrigin, levetiracetam, karbamezepin, gabapentin, 
valproát).

• Objektivní nález:

– Spasticko-ataktická kvadruparéza lehkého stupně a těžká porucha vizu na OS, 
taktilní i termické levostranné hemihypestezie od Th10 kaudálně, chodící bez 
opory. 

• Porod 1/2017  - fyziologicky, dítě zdravé (prenatální diagnostika).



TAKE HOME MESSAGE

• Při více autoimunitách pacienta nutná mezioborová spolupráce:

– neurolog + revmatolog + imunolog + ?

• Genetická onemocnění nejsou jen doménou pediatrie.

– nejvyšší věk prvních projevů mutace CTLA-4 mutace byl 59 let



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST.


