
 

III./5.3. Sclerosis multiplex

Epidemiológia
A sclerosis multiplex (SM) a központi idegrendszer leggyakoribb
neuroimmunológiai betegsége. A krónikus betegség elsősorban a fiatal felnőtteket
érinti, leggyakrabban a 20-40 éves kor között kezdődik, jelentős mértékben
befolyásolja az életminőséget. Prevalenciája a mérsékelt égövön 30-70/100.000. A
világon kb. 2,5 millió beteg szenved SM-ben, Magyarországon 8-10.000-re tehető a
betegek száma.

Aetiológia
Az SM multifaktorialis betegség, genetikai és környezeti faktorok együttes szerepe
valószínűsíthető. Az egyenlítőtől a sarkok felé haladva a betegség prevalenciája nő;
ez a tény, valamint a migrációs tanulmányok eredményei (a fogékony életkor
-pubertás ideje- előtt lakhelyet változtatókra az új ország, míg ezen életkor után
áttelepülőkre az anyaország prevalenciaértéke lesz jellemző), a vírusinfekciók és a
relapsusok összefügése utalnak a környezeti tényezők szerepére. A genetikai
faktorok fontosságát támasztják alá a család-ill. ikervizsgálatok eredményei (SM
betegek 20%-ának van SM beteg rokona, SM concordancia monozygota ikrekben
25%, dizygotákban 5%). Mindezen tények alapján úgy tűnik, hogy több gén
együtthatása, valamint a környezeti faktorok együttesen vezetnek a betegség
kialakulásához.

Pathologia
A betegség alapja a központi idegrendszerben zajló autoimmun gyulladás,
amelynek során a periférián aktiválódó T sejtek keresztreagálnak a myelin egyes
komponenseivel. Az autoimmun gyulladás következménye a myelin károsodása, ill.
az axonok secunder degenerációja. A myelinhiányos területeket nevezzük
plakknak.

Az aktív plakkban vér-agygát zavar, perivascularis lymphocytás-plasmasejtes
infiltráció, primer segmentalis demyelinisatio észlelhető.

A krónikus plakkban az astrocyta proliferáció tartós fennállása miatt hegképződés
(sclerosis) alakul ki. A betegség folyamán kialakuló axonlaesio már az akut
gyulladásos plakkokban (a betegség korai fázisában) is kimutatható, a krónikus
degeneráció klinikai tüneteit a betegség második (secunder chronicus) fázisában
lehet észlelni. Mindamellett, hogy az SM dominálóan a fehérállomány betegsége, a
cortex érintettsége is megfigyelhető (5.ábra).

5.ábra: Sclerosis multiplex – pathologia



H: Krónikus aktív plakk. A jobb felső sarokban a hypocelluláris központi rész
látható, a bal alsó sarokban a myelinizált rostok kék színnel ábrázolódnak. A két
terület közötti határon lymphocyták, macrophagok nagy száma jelzi a zajló
demyelinisatiót.

I: A plakkon belül a neuronok szerkezete megtartott (néhány idegsejtet a nyilak
mutatnak)

J: Aktív plakk biopsziás mintából, kiterjedt CD68-pozitív macrophag infiltrációval
(barna színnel). H,I: Luxol fast blue-Nissl festés (Klüver-Barrera): sejtek lilák,
myelin kék.

J: CD68-immunhisztokémia.

Forrás: Kovács Tibor: A neuropathologia újabb eredményei: demyelinisatiós és
konformációs betegségek.In: Neuroophthalmologia. Eds.: Somlai J, Kovács T.
2011.

Az SM pathomechanizmusa nem homogén, a legutóbbi évek vizsgálatai alapján
négy altípus különíthető el. Egy betegen belül egy altípusra jellemző eltérések
láthatók minden plakkban, ezek dominálóan vagy immunológiai vagy degenerativ
folyamatot jeleznek. A különböző altípusok definiálása a későbbiekben a megfelelő,
specifikus therápia megválasztása szempontjából alapvető fontosságú lehet (6.ábra).

6.ábra: A sclerosis multiplex pathologiai altípusai

Kórlefolyás
A betegek 65-80%-a az un. relapszáló-remittáló (RR-SM) altípusba tartozik, amikor
a kórlefolyás hullámzó, rosszabbodásokkal, javulásokkal tarkított. A betegség
kezdetén, az első relapsusokat követően teljes remisszio lehetséges. A relapsus 24
órán túl fennálló neurológiai tünetekkel járó rosszabbodást jelent; amelyet legalább
egy hónapig tartó remisszió követ. A betegek nagy részénél évek, ill. egy-két
évtizeden belül kialakul a secunder chronicus lefolyásforma (SP-SM), ebben a
stádiumban a tünetek hullámzása megszűnik, lassú progresszio látható. Primer
progressziv (PP-SM) kórlefolyás figyelhető meg a betegek 10-15%-ánál. Ebben a
típusban a tünetek folyamatos rosszabbodása a jellemző. Ritka, mindössze a
betegek 5-6%-át érinti a relapszáló-progressziv kórforma (RP-SM), amikor a
progressziv betegséglefolyást relapsusok is tarkítják.

Diagnosztika
Az SM diagnózisának felállításában az ún. McDonald féle diagnosztikai
kritériumrendszert alkalmazzuk. Ezen diagnosztikai algoritmus szerint a sclerosis
multiplex diagnózisának felállításához a laesiok ill. klinikai események térbeli-
időbeli disszeminációját kell igazolni.



Az időbeli disszemináció azt jelenti, hogy két, egymástól legalább egy hónapos
időintervallummal elválasztott neurológiai tünettel járó relapsusa legyen a
betegnek. A térbeli disszemináció fogalma: két, egyértelműen elkülönült gócra
jellemző tünete legyen a betegnek, ill. a diagnosztikai kritériumrendszerben
leírtaknak megfelelő MR eltérésekkel rendelkezzék. A 2005-ben leírt (jelenleg is
használatban lévő), módosított diagnosztikai kritériumok szerint már az első
klinikai esemény után egy hónappal később elvégzett kontroll MR vizsgálat alapján
(új T2 laesio fennállása) felállítható a sclerosis multiplex diagnózisa, tehát az
időbeli disszemináció (újabb klinikai esemény nélkül) is igazolható az MR
vizsgálattal (7.ábra).

7.ábra: A McDonald féle diagnosztikai kritériumrendszer

Az eszközös vizsgálatok közül az elsőként választandó vizsgálóeljárás az MR.
Koponya-MR során a demyelinisatios gócok jellegzetes eloszlásban, a kamrák
körüli fehérállományban, juxtacorticalisan, a corpus callosumban mutatkoznak. Az
SM-es gócok T2 képeken világos, jelintensiv laesio képében jelentkeznek (8.ábra).

8.ábra: Corpus callosumban elhelyezkedő gócok (Dawson ujjak) (Dr.Barsi Péter anyagából)

T1 képeken az axonlaesiot reprezentáló un. fekete lyukak láthatók, ugyancsak T1
képeken vizsgálják a kontrasztanyag halmozást, ami acut gyulladásra utal (9.ábra,
10.ábra).



9.ábra: Axonlaesiora utaló fekete lyuk T1
képen (Dr.Barsi Péter anyagából)

10.ábra: C alakú kontrasztanyag halmozás T1 képen
(Dr.Barsi Péetr anyagából)

Kamraközeli gócok kimutatására alkalmasak a FLAIR képek. MR
spektroszkópiával vizsgálható a demyelinisatio, ill. axonpusztulás mértéke.

A kiváltott válasz vizsgálatok közül a VEP (visually evoked potential – visualis
kiváltott válasz) a látópálya igen érzékeny vizsgáló módszere, neuritis retrobulbaris
igazolásában érzékenyebb módszer az MR-nél (11.ábra, 12.ábra).

11.ábra:Visualis kiváltott válasz vizsgálat (VEP) –
negativ (mko-n azonos P100 potenciál latenciaidő)

12.ábra:Visualis kiváltott válasz vizsgálat (VEP) –
jobb oldali neuritis retrobulbaris (jobb oldalon

megnyúlt P100 potenciál latenciaidő)

A somatosensoros ill. motoros kiváltott válasz vizsgálatok subklinikus laesiok
kimutatásában, ill. a kórlefolyás előrejelzésében játszhatnak szerepet. Az SM
diagnózisa felállítható a klinikum, valamint az MR vizsgálat eredménye alapján,
ugyanakkor a diagnózist erősen alátámasztja a liquor vizsgálat eredménye is.
Sclerosis multiplex-ben a liquor sejszáma normális, legfeljebb enyhe pleiocytosis
figyelhető meg, az összfehérje érték sem emelkedett. Az emelkedett IgG index vagy
az oligoclonalis gammopathia (OGP) tekinthető positiv, a diagnózist alátámasztó
leletnek.

Tünettan
A betegség a központi idegrendszer összes pályarendszerét, elsősorban a hosszú
pályákat érinti. A n.opticus érintettség (neuritis retrobulbaris) igen gyakran első
tünet, néhány nap alatt kialakuló, szemmozgás során fellépő fájdalommal kísért
visuscsökkenés jellemzi. A sensoros pályák közül mind a somatosensoros, mind a
spinothalamikus rendszer is érintett lehet, gyakori tünet a zsibbadás, fonákérzés,
fájdalom, mélyérzészavar. Motoros tünetek közül leggyakrabban paraparesis fordul
elő, de mono-hemi- és tetraparesis is felléphet. Az agytörzs érintettsége
szemmozgászavart, internuclearis ophtalmoplegiát, trigeminus neuralgiát okozhat.
A cerebellaris tünetek változatosak, törzs-és végtagataxia, coordinációs-,
egyensúlyzavar, tremor fordulnak elő. Az autonom tünetek közül a detrusor



hyperreflexia, ill. a detrusor-spinchter dyssinergia dominál. Kóros fáradékonyság
(fatigue), cognitiv functiocsökkenés, subcorticalis dementia, depresszio színezhetik
a klinikai képet. Előfordulnak un. paroxismalis tünetek is (Lhermitte jel, trigeminus
neuralgia, dystonia, hemiataxia, stb.), amelyek hirtelen kezdődnek, fél-egy percig
tartanak, naponta több százszor is ismétlődhetnek (13.ábra).

13.ábra: A sclerosis multiplex klinikai tünetei

Kezelés
Külön kell tárgyalni a relapszusok kezelését, a tüneti-, ill. a krónikus,
immunmoduláns kezelést.

A relapsusok kezelése 3-5 napon át iv. adott nagy dózisú (napi 500-1000mg)
steroiddal (metilprednisolon) történik, ennek ellenjavallata esetén, egyes betegeknél
plazmaferesis szóbajöhet. A tüneti kezelés során a spasticitás csökkentése
baclofennel, tizanidinnel érhető el. Detrusor hyperreflexiában anticholinerg szereket
adunk, detrusor-sphincter dyssinergiában intermittáló önkatéterezés válhat
szükségessé. A fatigue kezelése amantadinnal történik. A paroxismalis tüneteket
carbamazepine, gabapentine adása mérsékelheti.

A hosszútávú immunmoduláns kezelés során interferon beta-1a (Avonex, Rebif),
interferon beta-1b (Betaferon, Extavia), glatiramere acetate (Copaxone) az elsőként
választandó, öninjekciózás formájában adható szerek. A klinikai vizsgálatok
alapján az interferon készítmények valamint a glatiramer acetat klinikai hatása
számottevően nem különbözik. Mindegyik szer adása a relapszáló-remittáló
betegségfázisban indokolt, a relapsusrátát csökkentik. Az interferon kezelés mellett
kezdetben az injectio beadását követően un. influenzaszerű mellékhatás
(hőemelkedés, láz, hidegrázás, izomfájdalom, stb.) léphet fel, ennek gyakorisága a
kezelés folyamán csökken. Súlyos depresszio ellenjavallata az interferon
kezelésnek, graviditás, laktáció során egyik immunmoduláns kezelés sem javasolt.

A natalizumab (Tysabri), - a T sejteken expresszálódó, azok migrációjában fontos
szerepet játszó integrin elleni monoklonalis antitest - gyors progressziójú
relapszáló-remittáló, ill. az interferonokra nem reagáló esetekben adható, havonta
egyszer infúzióban. Jelentős mértékben csökkenti a relapsusrátát, ill. az MR
képeken látható gócok számát. A szer alkalmazása mellett hosszabb kezelést
követően a betegek kb. 1‰-ében PML (progressziv multifokalis
leucoencephalopathia) alakulhat ki, ami a szervezetben latens formában jelenlévő
JC vírus aktiválódásának következménye. Emiatt – elsősorban a JCV ellenanyag
pozitiv betegek –szoros utánkövetése, megfelelő időközökben elvégzett klinikai ill.
MR kontroll vizsgálata szükséges.

Fontos kérdés a hosszútávú immunmoduláns kezelés elkezdésének időpontja. A
korai kezelés mellett szóló érv, hogy a mozgáskorlátozottság, a rokkantság
(disability) mértékét meghatározó degenerativ folyamatok a betegség kezdetén, a
gyulladással párhuzamosan megkezdődnek. A klinikai vizsgálatok alapján úgy



tűnik, hogy az immunmoduláns kezelés minél korábbi elkezdése a legelőnyösebb a
betegek számára.

Relapsusokkal járó progressziv SM kezelésében jön szóba a mitoxantron ,amit
három havonta infúzióban lehet adni. Alkalmazhatóságát cardiotoxicitása
korlátozhatja, rendszeres kardiológiai kontroll, ECHO vizsgálat szükséges.

A primer progressziv forma lefolyását a jelenleg forgalomban lévő szerek nem
befolyásolják.

A legújabb therápiás kutatások elsősorban a monoklonalis antitestek, a per os
adható gyógyszerek, a neuroprotectiv szerek, ill. a különböző gyógyszerek
kombinációjával végzett kezelések hatását vizsgálják.

Speciális kérdések.

Terhesség során a relapsusok gyakorisága csökken, a szülést követő első hat hónap
során azonban növekedhet a relapsus ráta. A terhesség előtt alkalmazott
immunmoduláns szerek visszaállítása javasolt ekkor. Életmódbeli tanácsként
javasolható a dehidráció, felhevülés kerülésével végzett fizikai aktivitás, a túlzott
kimerülést szinté kerülni kell. Telítetlen zsírsavakban gazdag étrend javasolt. A
testhőmérséklet emelése (szauna, forró fürdő) kerülendő, a láz csillapítása fontos.

Differenciáldiagnosztikai

szempontból azon betegségek jönnek szóba, amelyek kórlefolyása, ill. az MR
felvételeken látható eltérések hasonlítanak SM-re: egyéb autoimmun kórképek
(Sjögren, SLE, CIDP, stb.), vascularis betegségek, vasculitisek, tumor, funicularis
myelosis, stb. (14.ábra)

14.ábra: A sclerosis multiplex differenciáldiagnosztikája

Az ADEM (Acut disszeminált encephalomyelitis) ismeretlen eredetű monofázisos
betegség, de fertőzéseket, oltásokat követően is kialakulhat (postinfectiosus ill.
postvaccinatios). Ellentétben a sclerosis multiplexszel, gyermekekben gyakoribb. A
klinikai képet fejfájás, láz, epilepsziás roham, tudatzavar, személyiségváltozás
jellemzi, súlyos myelopathia is kialakulhat. A kivizsgálás során a liquorban
pleiocytosis, magasabb összfehérje érték észlelhető, az IgG index rendszerint
normális, OGP nem jellemző. Az MR vizsgálat körülírt vagy több, egybefolyó,
kontraszthalmozást mutató demyelinisatios gócot jelez. A kórkép monofázisos, a
kontrollok során a gócok teljesen eltűnhetnek. Kezelésében nagy dózisú steroid, ill.
plazmaferezis, IVIG jön szóba.

Fontos megemlíteni és jelentősége miatt részletesebben tárgyalni a neuromyelitis
optica-t (Devic betegség), amely egy-vagy kétoldali látásromlással (opticus
neuritis) , gerincvelői harántlaesio (myelitis) tüneteivel járó neuroimmunológiai
betegség. Bár előfordulnak gyermek-és időskori formák is, a leggyakoribb
betegségkezdet a harmincas évek végére tehető, tehát mintegy 10 évvel későbbre,
mint az SM indulása. Az esetek 80%-a relapszáló kórlefolyást mutat. A
diagnosztika során a gerinc MR több (minimum 3) szegmentumra terjedő



T2-hyperintenz laesiot jelez, a koponya-MR eltérések nem specifikusak. A liquor
vizsgálata során pleiocytosis, emelkedett összfehérje érték észlelhető, OGP hiánya
mellett, de az eltérések szintén nem specifikusak. A szérumból az AQP4
(aquaporin-4) agyi vízcsatornák ellen termelődő autoantitestek alátámasztják a
diagnózist.

A Devic betegség kezelésében acutan nagy dózisú steroid, ill. plazmaferezis, hosszú
távon per os steroid és azathioprin beállítása javasolt.


