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Išsėtinė sklerozė (IS) yra uždegiminė ir demielinizuojanti 
centrinės nervų sistemos liga, apimanti galvos ir nugaros 
smegenis. Mielinas yra apsauginis sluoksnis dengiantis neuronų 
aksonus, leidžiantis greitai sklisti elektriniam impulsui. Sergant 
išsėtine skleroze, paciento imuninė sistema netinkamai 
atakuoja ir ilgainiui sunaikina mielino sluoksnį, to pasekoje 
suskaidydama ryšius tarp neuronų. 

Vis dėlto, žmogaus organizmas nelinkęs palikti tuščios vietos 
ir jas automatiškai užpildo f ibroziniu, t. y., randiniu audiniu, 
kuris nepasižymi izoliacinėmis savybėmis ir elektriniai 
impulsai per jį nėra tinkamai perduodami toliau. Galiausiai 
sergantiesiems IS išsivysto įvairūs jutimo, motoriniai ir 
kognityviniai pažeidimai.
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PAGRINDINIAI TLP TERAPIJOS TIKSLAI: TLP POVEIKIAI:

IS simptomai paprastai prasideda nuo recidyvų ir remisijų, o neurologinis deficitas laikui bėgant kaupiasi su antrine progresija. Šia liga 
sergantis pacientas pirmiausia pradeda jausti nervų sistemos sutrikimus, kurie palaipsniui, ligai progresuojant, tampa labiau pastebimi. 
Kuo didesnė negalia, tuo didesnė tikimybė, kad susiformuos randinis audinys. Netinkamas imuninės sistemos veikimas turi būti 
pakoreguotas dar prieš randėjimo proceso stimuliaciją.
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SLOPINTI LĖTINĮ UŽDEGIMĄ

 IŠVENGTI ORGANŲ PAŽEIDIMO

IŠVENGTI DĖL LIGOS 
PROGRESAVIMO 
ATSIRADUSIOS NEGALIOS

SUSILPNINA AUTOREAKTIVIŲ 
T LĄSTELIŲ PROLIFERACIJĄ 

SUMAŽINTI RECIDYVŲ 
DAŽNĮ BEI POVEIKĮ

SKATINTI AUDINIŲ ATSTATYMĄ
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SUSILPNINA MIELINUI SPECIFINIŲ 
T LĄSTELIŲ AKTYVUMĄ

PALENGVINTI 
SIMPTOMUS
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SAUGU NAUDOTI

IS yra autoimuninė liga, kuri pasižymi tuo, kad imuninė sistema nesugeba atskirti savų ląstelių nuo svetimų ir dėl to duoda signalą 
imuninėms ląstelėms atakuoti ir naikinti savą audinį. Manoma, kad IS patogenezėje pagrindinį vaidmenį atlieka uždegiminės T ląstelės 
- Th1 ir Th17 limfocitai, specifiniai mielinui būdingiems antigenams. Aktyvuotos encefalitogeninės Th1 ir Th17 ląstelės įsiveržia į 
centrinę nervų sistemą ir, gamindamos uždegiminius citokinus, tokius kaip interferonas γ, navikų nekrozės faktorius α, interleukinas 
2 ir granuliocitų makrofagų kolonijas stimuliuojantis faktorius, įdarbina makrofagus, CD8+ T ląsteles ir NK ląsteles nervinio audinio 
destrukciniame procese. Be to, šios T ląstelės skatina B ląstelių atsaką, dėl kurio gaminami mielinui specifiniai antikūnai, o tai savo 
ruožtu stimuliuoja audinių naikinimą bei tai papildančius mechanizmus. 

Nustačius, kad imunizacija susilpnintomis autoreaktyviomis T ląstelėmis gali sukelti 
nuo T ląstelių priklausančių autoimuninių reakcijų slopinimą, buvo sukurtas T ląstelių 
preparatas (TLP). TLP gali veikti kaip nepageidaujamo prisitaikančio imuninio atsako 
kontrolės priemonė, pašalinanti autoreaktyvias T ląsteles. Šios ląstelės leidžia sustabdyti 
imuninės sistemos atsaką prieš nervus dengiantį izoliacijos sluoksnį – mieliną.

TLP yra gaminamas laboratorijoje, individualiai kiekvienam pacientui, iš kurio 
kraujo surenkamos T ląstelės, atsakingos už ligos progresavimą. Preparatas sukelia 
gydomąjį efektą, skatindamas formuotis imuninį atsaką prieš T ląsteles. Organizme 
atsiranda naujos T ląstelės, kurios naikina mielinui būdingas T ląsteles. Pasaulyje ši 
technologija išsėtine skleroze sergančių žmonių imuniteto reguliavimui naudojama 
jau daugiau kaip 10 metų.
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