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Neuroimmunológiai betegségek – 
kp-i idegrendszer 

 
 

• Sclerosis multiplex 
• NMOSD, MOG-AT mediált kórképek 
• Vasculitisek 
• AT mediált encephalitisek 



Neuroimmunológiai betegségek – 
perifériás idegrendszer 

 
• Acut gyulladásos polyneuropathiák: 

Guillain-Barre syndroma, PTS 
• Krónikus gyulladásos polyneuropathiák: 

CIDP, MMN, NSVN  
• Myasthenia gravis, Lambert-Eaton 

syndroma 
• Myositis 



Sclerosis multiplex 

• 2-3 millió beteg 
• Magyarország: 8-10.000 beteg 
• A kp.ir. multifaktoriális, krónikus, 

progressziv, gyulladásos megbetegedése 
• Autoimmun mechanismus 



Prevalencia, incidencia változása 
• Klinikai kezdet: 20-40 éves korban (23 év) 
• Nő/férfi arány: 2-3:1 

 
• 1970-es évek (Kurtzke): SM prevalencia földrajzi eloszlása: 3 zóna  

• 0-5/100.000: egyenlítő körüli országokban  
• 5-30/100.000:  Dél-Európa, USA déli államai, India 
• 30-80/100.000: észak-Európa, USA északi államai, Dél-Kanada 

 

• SM epidemiológiai tanulmányok  (1990.01.01-2012.12.31. – 101 
vizsgálat) alapján:  
 

• SM becsült incidencia: 5.2 (range: 0.5–20.6) / 100,000) 
• SM becsült prevalencia: 112.0 (with a range of 5.2–335) / 100,000  
• SM átlagos tartama: 20.2 év (range: 7.6–36.2). 

    (Mario O. Melcon et al, 2014. J Neurol Sci) 



Prevalencia 

 

https://www.msif.org 



Aetiológia 
• Fogékonyság: genetikailag meghatározott  

– Család-ikervizsgálatok: 
» SM betegek 20%-ának van SM-es rokona  
» SM-es családtag esetében: 2-4% (0,1% - átlag populáció) a 

rizikó 
» MS concordancia monozygotákban: 30-35%,  
» Dizygota ikrekben: 5% 
» több mint 200 gén variáció, HLADRB1*1501 haplotípus 

• Kezdet: környezeti faktorok indukálják 
 napfény, D vitamin hiány, diéta, vírusok: EBV; 
 dohányzás, elhízás 

 
 



Patogenezis 
• Demyelinisatio – axon károsodás, pusztulás 
• Demyelinisatio - Ranvier befűződések, fesz.függő Na  

    csatornák, kondukciós blokk 
• Axonlaesio – acut gyulladásos plakkokban is! 

• Plakkok:  
– aktív:vér-agygát zavar, perivascularis (plakk közepén venula) 

lymphocytás-plasmasejtes beszűrődés, primer segmentalis demyelinisatio  
– krónikus:  asztrocyta proliferáció, sclerosis 
– Predilekciós helyek: kamrák körüli, juxtacorticalis  
      fehérállomány, n.opticus, corpus callosum, (kérgi gócok) 

 
 
 
 



Mononuclearis fagocytosis, parenchymalis és perivascularis T sejt infiltratio 

25%: oligodendrocyta apoptosis + „dying back”  oligo-
dendrogliopathia 

Pathologia 

B sejt és komplement mediált 

Egy betegen belül egy altípus jellemző az összes plakkra  



Kórlefolyás 

 
• Relapszáló-remittáló (80-85%) 

• Relapsus: 24 órán át, láz nélkül, 1 hónapos 
remisszió 

• Secunder progresszív 
• Primer progresszív (10-15%) 

 
• Benignus kórlefolyás 



Kórlefolyás 

Primer progressziv Relapszáló-remittáló Secunder progressziv 

85% 10-15% 
 



Klinikai tünetek 
• N.opticus laesio (első tünet:30%) 

 
• Sensoros tünetek (első tünet:40%) 
• Motoros tünetek 

 
• Agytörzsi, cerebellaris tünetek (szemmozgászavar, 

nystagmus, INO, ataxia, tremor, stb.) 

• Autonom tünetek (tárolási zavar (detrusor hyperreflexia):  
   incontinentia, detrusor-sphincter dyssinergia) 

• Cognitiv functiocsökkenés 
• Paroxismalis tünetek 
• Fatigue 



Diagnosztika 

• MR 
• Kiváltott válasz vizsgálatok (VEP, SEP, MEP), 

OCT 
• Liquor vizsgálat 

 
• McDonalds féle kritériumrendszer, 2017.  

 
 











  Koponya-MR, kontrasztanyag halmozás 



  Nervus opticus 



Koponya-MR  T1 

 
• T1 képeken 
• Black hole 

 
• Axonlaesio jele 

 
 



  

 A gerincvelő vastagsága 
normális vagy minimálisan 
nagyobb 

 T2 , T1  

 Átmérő  3 mm 

 < 2 szegmentum 

 A gerincvelő 
harántmetszetének csak egy 
része érintett 

MR – gerincvelői elváltozások  





Kiváltott válasz vizsgálatok 

 
• Visualis kiváltott válasz potential (VEP) 
• Somatosensoros kiváltott válasz 
• Agytörzsi kiváltott válasz 
• Motoros kiváltott válasz 



• Stimulálás: sakktábla mintaváltás,     
  nagy ill. kis kocka mérettel  

• Elvezetés: O1, Oz, O2  
• Válasz: 3 komponens  

– P100 latencia  
• Prechiasmalis lesiók 

 

VEP 



VEP: jobb oldali neuritis retrobulbaris 

P100: 104 ms P100: 124 ms 



 
• OCT = optical coherence tomography  
• Macula és a vitreoretinalis határ vizsgálatára 
• Non-invazív („UH optikai analógja”) 
• Reprodukálható, terápia követésére 

OCT 

Egészséges  
Sec.chr.progr.SM 



Liquor vizsgálat 

• Szenzitivitás: 90% 
• Rutin vizsgálat: sejtszám, öszfehérje 
• Liquor IgG emelkedés? li IgG/se IgG 

• (serumból vagy intrathecalisan termelődik) 
• Kvantitativ vizsgálat:  
 IgG index (Link index) : IgG hányados/albumin  
       hányados 
• Kvalitativ vizsgálat:  
  ELFO, isoelektromos fókuszálás, OGP 

 



SM diagnosztikai kritériumok (McDonald), 2017 

Alan J Thompson et al, The Lancet Neurology, Dec, 2017 

A McDonald kritériumrendszer nem alkalmas az SM differenciáldiagnózisára 
Alkalmas: - SM dg megállapítására / a betegség valószínűségének igazolására, tipikus,  
CIS-es betegekben ha egyéb dg-ok nem tűnnek valószínűnek 



Expanded Disability Status Scale (EDSS) 

Adapted from Kurtzke J.F. Neurology 1983; 33:1444-1452.   

Normal  
neurological 

exam 

Minimal 
disability 

Increased limitation 
in walking ability 

Need for walking assistance 

Restriction to wheelchair 
Helpless bed 

patient Death 



Kezelés 

• Relapsus 
 

• Tüneti kezelés 
 

• Krónikus immunmoduláló kezelés 



Kezelés 

• Relapsus kezelés: steroid, plazmaferezis 
• Tüneti kezelés:  

• spazmus : tizanidin, baclofen 
• autonom tünetek: detrusor hyperreflexia:   

 anticholinerg szerek (oxybutinin), tricikl.AD 
            detrusor-spinchter dyssinergia (spasmoliticum, 

    cholinerg szerek) 
• fatigue: amantadine 
• paroxismalis tünetek: carbamazepine, gabapentine, 

lamotrigin 

 



Immunmoduláló kezelés 

Első vonalbeli (?) 
• INJECTIÓK:  
• Interferon-beta (5) 
• Glatiramere acetate 

 
• PER OS SZEREK: 
• Teriflunamide 
• Dimethylfumarate 

 

Második vonalbeli (?) 
• Natalizumab 
• Fingolimod 
• Alemtuzumab 

 
• Ocrelizumab (PPSM is) 
• Mavenclad 



DMD, hatásmechanizmus 

• Interferon-beta: 
– Aktivált T sejtek számának csökkentése 
– Antiinflammatoros Th2 válasz kialakítása 
– T sejtek kp.ir-be való bejutásának gátlása 

 
• Copolymer: 

– T sejtek aktivitásának megváltoztatása a periférián, 
APC-n keresztül 

– Elősegíti a T sejtek differenciálódását a Th2 irányba → 
anti inflammatoros hatás a kp.ir-ben 

 
 



DMD, hatásmechanizmus 

Teriflunamide: leflunomide származék (RA 
 kezelés): dihydro-orotatedehydrogenase 
 (DHO-DH)-hoz kötődik → pyrimidine 
 szintézis gátlása a gyorsan osztódó sejtekben, 
 mint a T és B lymphocyták 
 

DMF: anti-inflammatoros hatás: pro-
 inflammatoros cytokinek felszabadulásának 
 gátlása 
 

 



DMD, hatásmechanizmus 

• Gilenya 
– sphingosine-1-phosphate (S1P) receptorokat modulálja 
– A lymphocyták S1P1 receptorának  internalizációja → T és B 

lympocyták nycsomókból való kilépésének gátlása 
– A keringő T memória sejtek száma csökken, többek között a IL-

17-termelő T sejteké is, több mint 90%-kal 

 
• Natalizumab 

– Gátolja a lymphocyták adhesióját az endothel membránhoz → 
csökkenti a kp.ir-be belépő aktivált T sejtek számát 

 
 
 
 

 
 



Alemtuzumab, Ocrelizumab, Cladribine 

• Alemtuzumab: CD52 ellenes szelektív monoklonális antitest;  
• A keringő B és T limfociták deplécióját okozza és akut anti-

inflammatorikus hatást fejt ki 
• Limfocita repopuláció azonnal megkezdődik és számuk  folyamatosan 

emelkedik az idő előrehaladtával 
• Ocrelizumab: recombináns humanizált anti-human monoclonalis antitest, 

szelektiv target: CD20-expresszáló B sejtek       
• CD20 (sejtfelszíni anigén): pre-B cells, mature B cells, and memory B 

cells, de nincs expresszálva a lymphoid őssejteken, a plazmasejteken, T 
sejtek nem érintettek 

• Cladribine: deoxyadenosine nucleosid analógja 
• kladribin (későbbi) foszforilációja az aktív 2-klór-dezoxi-adenozin 

(Cd-ATP) trifoszfát formává – T és B sejtek depléciója 
 
 

 
 



Immunmoduláns kezelés 

• Előny: relapsus ráta csökkentése  
• Korai kezelés, CIS kezelése 
• Escalatio – indukció kérdése 
• Kezelés kezdete, leállítása 

 



jó prognosis rossz prognosis 

Prognosztikai tényezők 

 
Ebers G. Natural history of Multiple Sclerosis in Mc Alpine’s Multiple Sclerosis. 3rd ed. London: Churchill Livingstone 1998. 

• nő • férfi 

• kezdet: RR • polysymptomás, motoros tün. 

• maradványtünet nincs • maradványtünetek 

• hosszú idő a relapsusok közt • rövid idő a relapsusok közt 

• alacsony relapsus frekvencia 
a betegség kezdetén 

• magas relapsus frekvencia a 
betegség kezdetén 

• hosszú idő EDSS 3-ig  • rövid idő EDSS 3-ig 

• fiatal életkor • idősebb kor 



Speciális kérdések 

 
• Terhesség, szülés  
• Láz, infekció (pseudorelapsus) 

• Védőoltások (influenza, hepatitis) 

• Immunmod. kezelés elkezdése, elhagyása, 
terápia váltás 



Neuromyelitis optica 
(NMO, NMOSD)  

 
 

• Gyulladással, demyelinisatioval jár 
• Tünettan: optikus neuritis (gyakran rekurráló ill. kétoldali) + 

myelitis (+ egyéb KIR tünetek) 
• Relapsus gyakori, 3 éven belül 90%-ban 
• SM-nél súlyosabb 
• Súlyos maradványtünetek:     ON: vakság,    

    myelitis: paraplegia 
• Mielőbbi kezelés fontossága 
• Gyakoriság: incidencia:0.6-1/1000000/év  

 
» (Sepúlyeda, 2017) –spanyol adat 

 

1894 



Dg-i kritériumrendszer: 1999, 2006, 2015. (Wingerchuk) 

2004: AQP4 ioncsatorna ellen termelt IgG autoantitestek 
felfedezése 

- - astrocyták perivascularis talpainak membránján  

- - intra- és extracellularis vízterek szabályozása 

látóideg és a gerincvelő hajszálereinek felszínén, illetve 
subpialisan és subependymalisan 

- - macrophag- és granulocyta-infiltráció, astrocyta-degradáció, 
 demyelinisatio, necrosis 

 

NMO, NMOSD 



NMOSD – „Core clinical characteristics” 

• 1., Opticus neuritis 
• 2., Acut myelitis 
• 3., Area postrema syndroma (csuklás vagy    

     hányinger/hányás) 
• 4., Acut agytörzsi syndroma 
• 5., Symptomás narcolepsia vagy acut diencephalon syndroma  

      (jellegzetes MR eltéréssel) 
• 6., Szimptómás féltekei szindróma (MR!) 

 
 

International consensus diagnostic criteria for NMOSD. Neurology, 2015; 85: 177–189.  



NMOSD, diagnosztikai kritériumok 

 AQP4-IgG pozitiv 
 
 

• Legalább 1 „core clinical characteristics” 
 
 
 

• Pozitiv AQP4-IgG teszt (cell-based assay) 
 

• Alternativ dignózisok kizárása 
   

 AQP4-IgG negativ /nem ismert 
 
 

• Legalább 2 „core clinical characteristics” 
• - ebből egy: ON, LETM, area postrema 
• - térbeli disszemináció teljesülése 
• - MRI kritériumk teljesülése 

 
 

• Alternativ dignózisok kizárása 
 

International consensus diagnostic criteria for NMOSD. Neurology, 2015; 85: 177–189.  



Opticus neuritis  

International consensus diagnostic criteria for NMOSD. Neurology, 2015; 85: 177–189.  

1 v. 2 oldali (gyakran) 
relative hosszú laesio: 
Orbita-chiasma távolság 
felénél hosszabb 
ON hátsó része, ill. 
chiasma érintettség 
 

Súlyosabb, mint SM-ben 
Prognózisa rosszabb (60%-ban vakság!!) 



LETM  

International consensus diagnostic criteria for NMOSD. Neurology, 2015; 85: 177–189.  

˃3 csigolya, folytonos laesio (T2 hyperintens, T1 Gad halmozás), centrális lokalizáció, oedema, cervicalis laesio 
beterjed az agytörzsbe 

Rövidebb laesio is lehet: korai / v. remisszióban készült MR, később eltűnhet ill. apróbb laesiókra oszlik, atrophiát 
okozhat 



Diagnózis: NMO, NMOSD 

• Klinikai kép 
• Serum AP4AT meghatározás 
• MR  
• Liquor:  - relapsus alatt pleiocytosis (>50/µl) lehet, vegyes 

   sejtképpel 
– neutrophil vagy eosinophil granulocyták  
– OGP a betegek kb 15%-ban mutatható ki, és 

későbbi kontrollon eltűnhet    
     (Jarius S, 2011) 
    

 



NMO + egyéb autoimmun 
betegségek 

 

• szervspecifikus autoimmunitás: hypothyreosis 19%, anaemia perniciosa 6%, 
myasthenia gravis 2%, colitis ulcerosa 2%, primer sclerotisalo cholangitis 2%, 
ITP 2% 

• Nem szervspecifikus autoimmunitás: Sjögren (SSA:8%, SSB:4%), sarcoidosis, 
APLS, SLE (ANA:53%, anti-dsDNS: 11.5%-ban +) – dg-i kritériumok ritkán 
teljesülnek 

• NMOSD (AT -) betegek 1/3-ában anti-MOG AT pozitivitás 

 

 

(Freitas, 2015) 



NMO, NMOSD, kezelés 
• Relapsus: iv steroid; plasmapheresis (5-7x)  
• Fenntartó kezelés: azathioprin / micophenolat 

mofetil (750-3000 mg/nap), / rituximab (6-8 
havonta 1000mg),  

• Eculizumab (complement gátlás), tocilizumab (IL 
rec. gátlás) 

• Kis esetszámú vizsgálatok: methotrexat, 
mitoxantron, IVIg   

• seronegativ NMOSD (relapszáló): tartós kezelés 
beállítása javasolt 
 
 



Myelin Oligodendrocyta 
Glycoprotein 

 
 

• MOG – 218 aminosavból álló myelin alkotóelem (az összes myelin 
alkotóelem kevesebb mint 0.5%-át adja) 

• Kizárólag a kp-i ir-ben expresszálódik 
• Elhelyezkedés: myelin külső felszínén ill. az oligodendrocyták plazma 

membránjának külső felszínén  
• Funkciója: ? - oligodendrocyta microtubulusok stabilizációjának 

szabályozása, -myelin és az immunrendszer közti kölcsönhatás 
szabályozása (komplementen keresztül) 

        
   (Ramanathan et al, 2016, GR dos Passos, 2018) 

 
• MOG-AT kimutatása először NMO-AT negativ NMO, ill HR-NMO 

(high risk) betegekben, ill. ADEM-ben     
     (Mader, 2011) 

                                                                        



MOG + betegek 
 

• Klinikai spektrum:  
– ADEM 
– recurráló és bilateralis ON  
– transvers myelitis (önállóan ritkább), ON+myelitis gyakoribb 

 
• Más autoimmun betegséggel való társulás ritka 
• Gyors válasz steroidra és plazmaferezisre 
• Steroid felfüggesztést követően relapsus – kezelés fenntartása!  
• Javulás: (visualis és motoros) kedvezőbb, mint az AP4+ esetekben, ritkán 

maradványtünetek (visualis, autonom) 
• CBA-t használva, a kettős pozitiv betegek aránya igen alacsony 

     GR dos Passos, Fujihara, Sato 2018,Apr 



Dysimmun neuropathiák: áttekintés 

Csak a peripheriás idegrendszert érinti Szisztémás immunológiai betegség 
részjelensége 

 
CIDP és variánsok (pl. MADSAM) 

 
Primer szisztémás vasculitisek 
(pl. PAN, ANCA-asszociált vasculitisek) 

Multifocalis motoros neuropathia  (MMN) 
 

Szekunder szisztémás vasculitisek 
(pl. infekciók, gyógyszerek) 

Nem-szisztémás vasculitises neuropathia 
(NSVN) 

Kötőszöveti betegségek 
(pl. Sjögren syndroma, SLE) 

Guillain-Barré syndroma és variánsok 
(pl. Miller Fisher syndroma, AMAN) 

Plasma sejt dyscrasiák egyes formái / 
dysproteinemiás neuropathiák 
(pl. anti-MAG neuropathia, CANOMAD) 

Parsonage-Turner syndroma 
(neuralgiás amyotrophia, idiopathiás plexitis) 

Szolid tumorokohoz tásuló paraneoplasiás 
neuropathiák / ganglionopathiák 
(pl. anti-Hu pozitív sensoros neuropathia) 

Bell paresis? Izolált szemmozgató ideg laesio? 
Vestibularis neuritis? 

Krónikus 

Acut, 
monofázisos  



Chronicus inflammatoros demyelinisatiós 
polyneuropathia (CIDP) és variánsok 

Klasszikus CIDP 

Tisztán motoros CIDP 

Tisztán sensoros CIDP (+ subklinikus motoros demyelinisatio) 
 
Multifocalis szerzett demyelinisatiós sensoros és motoros 
polyneuropathia (MADSAM, Lewis-Sumner syndroma) 



A CIDP általános jellemzői 

Autoimmun neuropathia, oka ismeretlen 

Dyck P és mtsai. Ann Neurol 1982; 11:136–141. 

EMG-vel igazolt segmentalis (inhomogén) demyelinisatio 

Kedvező válasz immunmoduláns kezelésre 

Prevalencia: 1-9 / 100 000 



15 publikált diagnosztikai kritériumrendszer 

Klasszikus CIDP: diagnosztikai  kritériumok 

EFNS / PNS (2006) diagnosztikai kritériumrendszer: 
 

 a hangsúly a klinikai és elektrofiziológiai kritériumokon van 
 szupportív kritérium pl. a liquor és a képalkotó  
 kizáró kritériumok (pl. anti-MAG antitest poz.) 
 kategóriák: definitív, valószínű és lehetséges CIDP 

Hughes RA és mtsai. Eur J Neurol 2006; 13:326-332. 



Min. 2 hónapja fennálló tünetek 

Klasszikus CIDP: klinikai tünetek 

Proximalis és distalis paresis / érzészavar 

Szimmetrikus vagy aszimmetrikus tünetek 
NEM hosszúságfüggő 

polyneuropathia 

Agyideg tünetek előfordulhatnak 

Lefolyás: 
 chronicus progresszív 
 lépcsőzetes 
 relapszáló-remittáló 



EMG: inhomogén demyelinisatio jelei ≥ 
2 motoros idegen 
 csökkent vezetési sebesség  / megnyúlt 

distalis motoros latencia / megnyúlt F 
hullám latencia 

 temporalis dispersio 
 vezetési blokk 

Klasszikus CIDP: laboratóriumi jelek 

 Nem specifikus: egyéb szerzett vagy 
ritkán herediter demyelinisatiós 
polyneuropathiákban is hasonló kép 

 Kezelésre csökken a demyelinisatio 
 Secunder axonvesztés nehezíti a 

demyelinisatio kimutatását  

Liquor: emelkedett összfehérje 
(átlag: 135 mg/dl), normális sejtszám 

UH / MRI: megnagyobbodott / kóros 
szerkezetű spinalis gyökök és peripheriás 
idegek 

Várt eltérések Nehézségek 

Csak szupportív kritérium, 85-90%-ban 
fordul elő, nem specifikus 

Csak szupportív kritérium, nem 
specifikus  



CIDP: EMG 
1 mV 5 ms

200 µV 10 ms

N.medianus  

N.tibialis posterior 

N.ulnaris 



CSA: 12.5 mm2 

CSA: 28.4 mm2 

A 
 

Art 
 

Art 
 

CSA: 45.2 mm2 

A 

CSA: 22 mm2 

A 

CSA: 39 mm2 

A 

Csukló 

Könyök 

Könyök 
felett 

Axilla 

A bal n. medianus keresztmetszeti képei 

CSA: cross-sectional area (keresztmetszeti terület), 
norm. <10-15 mm2 
A: arteria brachialis 

CIDP: Ideg ultrahang 

Dr.Arányi Zsuzsanna képei 



IVIG / szteroid / plasmapheresis: 
 randomizált, kontrollált vizsgálatok alapján egyenlő mértékben hatékonyak 
 az egyik hatástalansága nem zárja ki a másik hatástalanságát 
 a betegek kb. 80%-a reagál valamelyik kezelésre 
 egyéb: ciklofoszfamid, ciklosporin, mikofenolát mofetil, őssejt transzplantáció 

Klasszikus CIDP: kezelés 

Van den bergh PY és mtsai. J Peripher Nerv Syst 2010; 15:1-9. 

Kit kell kezelni? 
 nem minden beteg igényel kezelést 
 mérlegelendő a klinikai tünetek súlyossága versus a kezelés kockázata 
 pl. tisztán sensoros, az életminőséget jelentősen nem befolyásoló tüneteknél lehet 

várni 

Consensus ajánlás: IVIG az első választandó kezelés 



Inhomogén demyelinisatióval járó egyéb polyneuropathiák: 
CIDP differenciáldiagnózisa 

IgM monoclonalis gammopathiával járó kórképek: 
 MGUS (nem meghatározott jelentőségű monoclonalis gammopathia) 
 Myeloma multiplex (plasmocytoma) 
 POEMS syndroma (osteoscleroticus myeloma) 
 Lymphomák (pl. Waldenström-f. macroglobulinemia – lymphoplasmocytás 

lymphoma) 

Guillain-Barré syndroma: 
 CIDP az esetek kb. 18%-ában acutan indul 
 sokszor csak hosszmetszeti követéssel különíthető el 

Egyéb: 
 SLE, HIV, gyógyszerek (TNFα gátló szerek, cyclosporin, tacrolimus, 

chloroquin) 

Herediter Charcot-Marie-Tooth-f. polyneuropathia I. típus 
 a klinikai tünetek és a genetikai vizsgálat irányadó 

Legfontosabb differenciáldiagnózis: paraproteinémiával járó hematológiai 
betegségekhez társuló polyneuropathia 

 serum elfo minden CIDP gyanús esetben kötelező 


