
A sclerosis multiplex a központi idegrendszer

leggyakoribb neuroimmunológiai betegsége. Pre-

valenciája a mérsékelt égövön 30-70/100.000.

Magyarországon 7-10.000-re tehetõ a betegek

száma.

Aetiológia, patológia.

Az SM multifaktorialis betegség, genetikai és kör-

nyezeti faktorok együttes szerepe valószínûsíthe-

tõ. Az egyenlítõtõl a sarkok felé haladva a beteg-

ség prevalenciája nõ; ez a tény, valamint a migrá-

ciós tanulmányok eredményei, a vírusinfekciók és

a relapszusok összefüggése utalnak a környezeti

tényezõk szerepére. A genetikai faktorok fontos-

ságát támasztják alá a családgenetikai és ikervizs-

gálatok eredményei. Mindezen tények alapján

mondható, hogy több gén együtthatása, valamint a

környezeti faktorok együttesen vezetnek a beteg-

ség kialakulásához.

A betegség alapja a központi idegrendszerben

zajló autoimmun gyulladás, amelynek során a pe-

riférián aktiválódó T-sejtek keresztreagálnak a

myelin egyes komponenseivel. Az autoimmun

gyulladás következménye a myelin károsodása,

illetve az axonok secunder degenerációja. A mye-

linhiányos területeket nevezzük plakknak. Az ak-

tív plakkban vér-agygát zavar, perivascularis lym-

phocytás-plasmasejtes infiltráció, primer szeg-
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ÖSSZEFOGLALÁS
A sclerosis multiplex (SM) a központi idegrend-

szer leggyakoribb neuroimmunológiai betegsé-

ge. Az SM multifaktorialis betegség, genetikai

és környezeti faktorok együttes szerepe valószí-

nûsíthetõ. A betegség alapja a központi ideg-

rendszerben zajló autoimmun gyulladás, ennek

következménye a myelin károsodása, illetve az

axonok secunder degenerációja. Az SM pato-

mechanizmusa nem homogén, négy altípusa kü-

löníthetõ el. Kórlefolyás szempontjából a relap-

száló-remittáló, a secunder, illetve primer króni-

kus lefolyásformák a leggyakoribbak. A beteg-

ség a központi idegrendszer összes pályarend-

szerét, elsõsorban a hosszú pályákat érinti. Az

SM diagnózisának felállításában az ún. McDo-

nald-féle diagnosztikai kritériumrendszert alkal-

mazzuk, megfelelõ klinikai kép és az MR poziti-

vitása esetén a diagnózis felállítható. A kezelés

során elkülönítjük a relapszusok során alkalma-

zott, illetve a tüneti kezelést, valamint a hosszú

távú immunmoduláns kezelést. Differenciáldi-

agnosztikai szempontból fontos megemlíteni a

neuromyelitis opticát (Devic betegség), amely-

nek minél koraibb felismerése az SM-tõl eltérõ

kezelése miatt is fontos.

KULCSSZAVAK: sclerosis multiplex, McDonald

kritériumok, immunmoduláns kezelés

THERAPY OF MULTIPLE SCLEROSIS
Multiple sclerosis (MS) is one of the most fre-

quent neuroimmunological disorders of the cen-

tral nervous system. It is a multifactorial disease

with possible causes including genetic and envi-

ronmental factors. MS is characterized in es-

sence by an autoimmune inflammation in the

central nervous system, resulting in the damage

of the myelin sheath and the axons. There are

four pathological subtypes of the disease. Its

clinical course can either be of the relapsing-

remitting or primary and secondary progressive

type. All structures of the central nervous system

may be involved, but the longest tracts are af-

fected the most often. According to the revised

McDonald criteria, the diagnosis of MS is based

on the clinical course and the MRI findings. Its

therapy can be divided into the acute treatment of

relapses, symptomatic relief and long-term im-

munomodulatory treatment. With respect to dif-

ferential diagnosis, it is of special concern to dis-

tinguish between MS and neuromyelitis optica,

as early diagnosis and appropriate treatment of

the latter may prevent the development of severe

residual symptoms associated with this disease.

KEYWORDS:multiple sclerosis, McDonald crite-

ria, immunomodulatory treatment
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mentalis demyelinisatio észlelhetõ. A krónikus

plakkban az astrocyta proliferáció tartós fennállá-

sa miatt hegképzõdés (sclerosis) alakul ki. A be-

tegség folyamán kialakuló axonlaesio már az akut

gyulladásos plakkokban (a betegség korai fázisá-

ban) is kimutatható, a krónikus degeneráció klini-

kai tüneteit a betegség második (secunder króni-

kus) fázisában lehet észlelni. A legújabb patológi-

ai megfigyelések alapján az SM nem kizárólago-

san a fehérállomány betegsége, a cortex érintettsé-

ge is megfigyelhetõ. Az SM patomechanizmusa

nem homogén, a legutóbbi évek vizsgálatai alap-

ján négy altípus különíthetõ el. Egy betegen belül

egy altípusra jellemzõ eltérések láthatók minden

plakkban, ezek dominálóan vagy immunológiai

vagy degeneratív folyamatot jeleznek. A különbö-

zõ altípusok definiálása a késõbbiekben a megfe-

lelõ, specifikus terápia megválasztása szempont-

jából alapvetõ fontosságú lehet.

Kórlefolyás

A betegek 65-80%-a az ún. relapszáló-remittáló

(RR-SM) altípusba tartozik, amikor a kórlefolyás

hullámzó, rosszabbodásokkal, javulásokkal tarkí-

tott. A betegség kezdetén, ez elsõ relapszusokat

követõen teljes remisszió lehetséges. A relapszus

24 órán túl fennálló neurológiai tünetekkel járó

váratlan rosszabbodást jelent; amelyet legalább

egy hónapig tartó remisszió követ. A betegek nagy

részénél évek, illetve egy-két évtizeden belül ki-

alakul a secunder krónikus lefolyásforma (SP-

SM), ebben a stádiumban a tünetek hullámzása

megszûnik, lassú progresszió látható. Primer

progresszív (PP-SM) kórlefolyás figyelhetõ meg a

betegek 10-15%-ánál. Ebben a típusban a tünetek

folyamatos rosszabbodása a jellemzõ. Ritka, mind-

össze a betegek 5-6%-át érinti a relapszáló-prog-

resszív kórforma (RP-SM), amikor a progresszív

betegséglefolyást relapszusok is tarkítják.

Diagnosztika

Az SM diagnózisának felállításában az ún. McDo-

nald-féle diagnosztikai kritériumrendszert alkal-

mazzuk. Ezen diagnosztikai algoritmus szerint a

sclerosis multiplex diagnózisának felállításához a

laesiók térbeli-idõbeli disszeminációját kell iga-

zolni.

Az idõbeli disszemináció azt jelenti, hogy két,

egymástól legalább egy hónapos idõintervallum-

mal elválasztott neurológiai tünettel járó relap-

szusa legyen a betegnek. A térbeli disszemináció

fogalma: két, egyértelmûen elkülönült gócra jel-

lemzõ tünete legyen a betegnek, illetve a diag-

nosztikai kritériumrendszerben leírtaknak megfe-

lelõ MR eltérésekkel rendelkezzék. A 2005-ben

leírt (jelenleg is használatban lévõ), módosított di-

agnosztikai kritériumok szerint már az elsõ relap-

szust követõen egy hónappal elvégzett kontroll

MR vizsgálat után felállítható a sclerosis multip-

lex diagnózisa, tehát az idõbeli disszemináció is

igazolható az MR vizsgálattal.

Az eszközös vizsgálatok közül az elsõként vá-

lasztandó vizsgálóeljárás az MR. Koponya-MR

során a demyelinisatiós gócok jellegzetes elosz-

lásban, a kamrák körüli fehérállományban, juxta-

corticalisan, a corpus callosumban mutatkoznak.

Az SM-es gócok T2 képeken világos, jelintenzív

laesio képében jelentkeznek. T1 képeken az axon-

laesiót reprezentáló ún. fekete lyukak láthatók,

ugyancsak T1 képeken vizsgálják a kontraszt-

anyag halmozást, ami akut gyulladásra utal. Kam-

raközeli gócok kimutatására alkalmasak a FLAIR

képek. MR spektroszkópiával vizsgálható a de-

myelinisatio, illetve axonpusztulás mértéke.

A kiváltott válasz vizsgálatok közül a VEP (vi-

sually evoked potential – vizuális kiváltott válasz)

a látópálya igen érzékeny vizsgáló módszere, neu-

ritis retrobulbaris igazolásában érzékenyebb mód-

szer az MR-nél. A somatosensoros illetve motoros

kiváltott válasz vizsgálatok a kórlefolyás elõrejel-

zésében játszhatnak szerepet. A liquor cerebro-

spinalis vizsgálata az utóbbi idõben, a McDo-

nald-kritériumok alkalmazásával párhuzamosan

veszített jelentõségébõl. Az SM diagnózisa felál-

lítható a klinikum, valamint az MR vizsgálat ered-

ménye alapján, azonban ha ezek a feltételek nem

teljesülnek és liquor vizsgálatot végzünk, akkor

vagy az emelkedett IgG index vagy az oligoclo-

nalis gammopathia (OGP) tekinthetõ pozitív, a di-

agnózist alátámasztó leletnek.

Tünettan

A betegség a központi idegrendszer összes pálya-

rendszerét, elsõsorban a hosszú pályákat érinti. A

n. opticus érintettség (neuritis retrobulbaris) igen

gyakran elsõ tünet, néhány nap alatt kialakuló,

szemmozgásra fellépõ fájdalommal kísért visus-

csökkenés jellemzi. A sensoros pályák közül elsõ-

sorban a somatosensoros rendszer érintett, nagyon
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gyakori tünet a zsibbadás, fonákérzés, mélyérzés-

zavar, de a spinothalamikus pálya érintettsége is

észlelhetõ. Motoros tünetek közül leggyakrabban

paraparesis fordul elõ, agytörzsi tünetek közül

említendõ a gyakori internuclearis ophtalmople-

gia. A cerebellaris tünetek változatosak, törzs- és

végtagataxia, koordinációs és egyensúlyzavar,

tremor. Az autonom tünetek közül a detrusor hy-

perreflexia, illetve a detrusor-spinchter dyssinergia

dominál. Kóros fáradékonyság (fatigue), kognitív

funkciócsökkenés, subcorticalis dementia, de-

presszió színezhetik a klinikai képet. Elõfordul-

nak ún. paroxizmális tünetek is (Lhermitte jel,

trigeminus neuralgia, dystonia, hemiataxia stb.),

amelyek hirtelen kezdõdnek, fél-egy percig tarta-

nak, naponta többszázszor is ismétlõdhetnek. A

betegek állapota az ún. EDSS (Expanded Dis-

ability Status Scale) skálával mérhetõ, illetve kö-

vethetõ.

Kezelés

A relapszusok kezelése 3-5 napon át iv. adott nagy

dózisú (napi 500-1000 mg) szteroiddal (meilpred-

nisolon) történik, fulmináns, súlyos esetekben

plazmaferesis szóba jön. A tüneti kezelés során a

spasticitás csökkentése baclofennel, tizanidinnel

érhetõ el. Detrusor hyperreflexiában anticholinerg

szereket adunk, detrusor-sphincter dyssinergiában

intermittáló önkatéterezés válhat szükségessé. A

fatigue kezelése amantadinnal történik. A paro-

xizmális tüneteket carbamazepin, gabapentin adá-

sa mérsékelheti.

A hosszú távú immunmoduláns kezelés során

interferon beta-1a (Avonex, Rebif), interferon

beta-1b (Betaferon), glatiramere acetate (Copa-

xone) az elsõként választandó, öninjekciózás for-

májában adható szerek. A klinikai vizsgálatok

alapján a három interferon készítmény valamint a

glatiramer acetat klinikai hatása számottevõen

nem különbözik. Mindegyik szer adása a relap-

száló-remittáló betegségfázisban indokolt, a re-

lapszus-rátát csökkentik. Az interferon kezelés

mellett kezdetben akut injekciós influenza-szerû

mellékhatás léphet fel, gyakorisága a kezelés fo-

lyamán csökken. Súlyos depresszió ellenjavallata

az interferon kezelésnek, graviditás, laktáció so-

rán egyik immunmoduláns kezelés sem javasolt.

A natalizumab (Tysabri) – a T-sejteken expresz-

szálódó, azok migrációjában fontos szerepet ját-

szó integrin ellen kifejlesztett monoklonális anti-

test - gyors progressziójú relapszáló-remittáló, il-

letve az interferonokra nem reagáló esetekben ad-

ható, havonta egyszer infúzióban. Jelentõs mér-

tékben csökkenti a relapszus-rátát, illetve az MR

képeken látható gócok számát. A szer alkalmazá-

sa mellett néhány esetben PML (progresszív mul-

tifokális leucoencephalopathia) alakult ki, emiatt

alkalmazása megfelelõ körültekintést igényel.

Számos klinikai vizsgálat volt, illetve zajlik je-

lenleg is, ami az immunmoduláns szerek haté-

konyságát, a dózis-hatás összefüggést, valamint a

különbözõ szerek kombinációinak hatását vizs-

gálják. Fontos kérdés a hosszú távú immunmo-

duláns kezelés elkezdésének idõpontja. A korai

kezelés mellett szóló érv, hogy a mozgáskorláto-

zottság, a rokkantság (disability) mértékét megha-

tározó degeneratív folyamatok a betegség kezde-

tén, a gyulladással párhuzamosan megkezdõdnek.

A nagyszámú klinikai vizsgálat alapján úgy tûnik,

hogy már az elsõ relapszus idején, a klinikailag

izolált szindróma (CIS) jelentkezésekor elkülönít-

hetõ egy rosszabb prognózisú, magas rizikójú be-

tegcsoport (klinikai tünetek, illetve MR eltérések

alapján), akiknél az immunmoduláns kezelés el-

kezdése elõnyt jelenthet.

Relapszusokkal járó progresszív SM kezelésé-

ben jön szóba a mitoxantron (Novantrone), amit

három havonta infúzióban lehet adni. Alkalmaz-

hatóságát cardiotoxicitása korlátozhatja, rendsze-

res kardiológiai kontroll, ECHO vizsgálat szüksé-

ges. A primer progresszív forma lefolyását a je-

lenleg forgalomban lévõ szerek nem befolyásol-

ják.

A legújabb terápiás kutatások során elsõsorban

a monoklonális antitestek, a per os adható gyógy-

szeres lehetõségek, a neuroprotektív szerek hatá-

sát vizsgálják, emellett õssejt terápiával kapcsola-

tos kutatások is zajlanak.

Magyarországon a sclerosis mutiplexes bete-

gek ellátása, gondozása az SM centrumokban meg-

oldott.

Differenciáldiagnosztika

Elkülönítõ diagnosztikai szempontból azon beteg-

ségek jönnek szóba, amelyek kórlefolyása, illetve

az MR felvételeken látható eltérések hasonlítanak

SM-re: egyéb autoimmun kórképek (Sjögren, SLE,

CIDP), vascularis betegségek, vasculitisek, tu-

mor, funicularis myelosis stb. Fontos megemlíteni

a neuromyelitis opticát (Devic betegség), amely
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egy-vagy kétoldali látásromlással, gerincvelõi ha-

rántlaesio (myelitis) tüneteivel járó neuroimmu-

nológiai betegség, kiváltásában az AP-4 (aqua-

porin-4) csatornák ellen termelõdõ autoantitestek

játszanak szerepet. A diagnózis felállításában se-

gít a jellegzetes, több szegmentumra kiterjedõ ge-

rincvelõi laesio, az autoantitestek kimutatása. Ke-

zelésében akutan nagy dózisú szteroid, illetve

plazmaferezis, hosszú távon per os szteroid és

azathioprin beállítása javasolt. Megfelelõ, idõben

kezdett kezelés mellett a súlyos neurológiai tüne-

tek fennmaradása megelõzhetõ.

Speciális kérdések

Terhesség során a relapszusok gyakorisága csök-

ken, a szülést követõ elsõ hat hónap során azonban

növekedhet a relapszus-ráta. A terhesség elõtt al-

kalmazott immunmoduláns szerek visszaállítása

javasolt ekkor.
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