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Pomysł: 
Obecnie istnieje wiele dowodów na udział procesów zapalnych w czasie przebiegu SLA 
(stwardnienie zanikowe boczne - sclerosis lateralis amyotrophica). Wciąż jednak trwa dyskusja nad 
rolą tego procesu w patologii choroby. Jest pewne, że takie elementy jak zaktywowany mikroglej i 
infiltracja komórek zapalnych, są obserwowane w rdzeniu kręgowym i pniu mózgu zarówno osób 
chorujących jak i w modelach zwierzęcych choroby 1-7. Wiadomo, że elementy te mogą wytwarzać 
liczne związki, które mają potencjał, aby zniszczyć neurony motoryczne. Istnieją jednak przesłanki 
wskazujące, że procesy zapalne mogą pełnić różne role na różnym etapie choroby. Na przykład 
wykazano, że pewne elementy powiązane ze stanem zapalnym mogą zapewniać neuroochronę dla 
komórek nerwowych 8. Aktywacja tych konkretnych części systemu może potencjalnie spowolnić 
postępy SLA. Związkiem, który mógłby to umożliwić może być interleukina 2 (IL-2), która należy 
do grupy cytokin i jest stosowana w terapii niektórych nowotworów 9.  
 
Mechanizm działania: 
Badania nad procesami zapalnymi w SLA wykazały, że z ich rola neuroochronna jest powiązana z 
komórkami T. Dotyczy to przede wszystkim komórek T regulatorowych (Treg) i T pomocniczych 2 
(Th2) 10-13. Mechanizm ich działania w ochronie neuronów najprawdopodobniej polega na 
hamowaniu i przeciwdziałaniu szkodliwym procesom zapalnym. Ta obserwacja zdaje się być 
potwierdzona zarówno przez badania na pacjentach, jak i modelach zwierzęcych, gdyż w pierwszej, 
wolno postępującej fazie choroby następuje zwiększenie ilości limfocytów, zwłaszcza Treg. Ich 
liczba spada jednak wraz z postępem choroby 8, 10, 14.  
Główną rolą interleukiny 2 jest aktywacja i stymulowanie wzrostu komórek T, choć może ona 
również oddziaływać na inne elementy układu odpornościowego. Przy czym może stymulować 
zarówno procesy pro-, jak i antyzapalne 8-9. W początkowych stadiach choroby nie zauważono 
znaczących zmian w stężeniu tej interleukiny u pacjentów cierpiących na SLA 15-16. Jednak w 
późniejszym stadium poziom IL-2 spadł znacząco 8. Potencjalnie obniżenie poziomu tego związku 
może więc prowadzić do zaburzenia równowagi w różnych podtypach komórek T. Może to 
ostatecznie skutkować wytworzeniem się stanu, gdzie system immunologiczny zaczyna atakować 
własny organizm 17-18.  Uzupełnienie tej cząsteczki potencjalnie może pomóc pacjentom i 
spowolnić chorobę. 
 
Próby kliniczne: 
Obecnie trwa próba kliniczna z IL-2 na pacjentach z SLA. Do badania nie są już przyjmowani 
kolejny uczestnicy. Eksperyment ma się zakończyć w czerwcu 2016 roku. Ochotnicy zostali 
podzieleni na trzy grupy: przyjmujących IL-2 w dawkach 1 lub 2 MIU (MIU - milli international 
unit - jednostka międzynarodowa mili używana do określenia ilości i aktywności niektórych 
związków) lub placebo. W sumie przewidziano 15 dawek przyjmowanych w 3 seriach po 5 
zastrzyków, aplikowanych w ciągu następujących po sobie dni. Aplikacja leku ma trwać 3 miesiące, 
po których nastąpi okres obserwacji, gdzie odnotuje się zmiany w cytologii krwi i niektórych 
biomarkerach 19. 
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