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Sclerosis multiplex 

Betegtájékoztató 

 

A betegségről a laikusok, de a betegséggel közvetlenül nem foglalkozó orvosok körében is 
gyakran a valóságnál sötétebb kép él: sokszor az SM-mel kapcsolatos első asszociáció a 
kerekesszék. Szerencsére ez a pesszimista nézet nem minden esetben igaz. Az SM betegek 
30-40 %-ában az SM enyhén zajlik, és a betegek 10-15 év után is csak mérsékelten 
mozgáskorlátozottak, könnyű fizikai terheléssel járó állást be tudnak tölteni. 10%-ban a 
betegség olyan enyhén zajlik, hogy akár harminc év kórtörténet után sem alakul ki 
rokkantság. Sajnos az esetek 10-20 %-ban az SM súlyos neurológiai tünetekkel jár, gyors 
lefolyású lehet, és a betegek néhány éven belül tolószékhez, ágyhoz kötötté válnak.  A 
betegek nagy részének 10-20 éves kórtörténet után vannak olyan tartós neurológiai 
maradványtünetei, ami munkavégzésben és mozgásban korlátozottságot jelenthet. Újabb 
adatok szerint betegség a várható élettartamot 5-10 évvel csökkenti, ez azonban nem 
egyértelmű.  

Történeti áttekintés 

A dán szent Lidwina (1380-1433) életrajza alapján feltételezik, hogy SM-ben szenvedhetett. 

A betegség első leírójának Augustus Frederick d’Este-t tartják, aki saját tüneteit 1822 és 1846 
közt írta le naplójában: 28 évesen egyik szemére átmenetileg elvesztette a látását, 5 évvel 
később alsó végtagi gyengeség alakult ki, később szédülés, kézügyetlenség, vizelési zavar és 
potencia zavar jelentkezett.  Bár 50 évesen tolószékbe került, betegsége ellenére optimista 
életszemlélete volt. 

1868-ban Jean Martin Charcot francia neurológus írta le az SM betegséget, és ő használta 
először kórszövettani leletben a sclerosisos plakk fogalmát.  A betegségre jellemző, szabad 
szemmel is megfigyelhető plakkok tapintása a normál agyszöveténél keményebb (sclerosis), 
az idegrendszerben sok helyen (multiplex) láthatók, innen ered a betegség neve: sclerosis 
multiplex. 

A betegség mechanizmusa 

Döntő tényező az idegsejt hosszú nyúlványait (axon) szigetelésként borító myelinhüvely 
károsodása gyulladásos folyamatok következtében. Ezt a gyulladást közvetlenül nem 
fertőző ágens (vírus, baktérium) okozza, hanem a szervezet saját immunrendszerének kóros 
működése következtében jön létre.  A myelinhüvely károsodása lassítja vagy gátolja az 
idegnyúlványokban az ingerület terjedését, a neurológiai tünetek ennek következtében 
alakulhatnak ki.  Az agyban és a gerincvelőben (közös néven központi idegrendszer) a 
károsodások számos helyen kialakulhatnak, ez az oka a változatos neurológiai tüneteknek. 
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A betegség későbbi szakaszában az idegrost (axon) is károsodik.  A jelentős axonkárosodás 
felelős a betegség későbbi szakaszában kialakuló tartós rokkantságért, és feltehetően a 
progresszióért.  

Az elmúlt évek kórszövettani vizsgálatai azt mutatják, hogy a betegek egy részében 
jelentősebb gyulladásos tényező nincs, hanem a myelint termelő oligodendrocyta sejtek 
pusztulása az elsődleges. Ennek pontos oka ismeretlen. Feltehetően a primer progresszív 
kórformáknál kell ezzel a mechanizmussal számolni, ez részben magyarázhatja azt is, hogy az 
immunmoduláns kezelés ezeknél a betegeknél hatástalan. 

Évtizedeken át elfogadott volt az a szemlélet, hogy az SM az idegrendszer fehérállományának 
betegsége. Az utóbbi évek kutatásai azt igazolják, hogy a betegség az agykérget, a 
szürkeállományt sem kíméli, és feltehetően általános jelenség; egyes kutatások szerint ez a 
betegek 40-70%-át is érintheti, és a szekunder progresszióval szorosan összefügg. Az itt zajló 
kórfolyamatot még a korszerű mágneses rezonancia vizsgálat (MRI) sem mutatja részleteiben. 
Az agykéreg sorvadása, a kamrarendszer tágulása másodlagosan jelzi a kéregállomány 
károsodását. A betegek egy részénél észlelhető memóriazavar, koncentrációs panasz, 
feledékenység, a szürkeállomány károsodására is utalhat.  

A betegség okai 

A betegség pontos oka jelenleg nem ismert. Genetikai és környezeti tényezők együttesen 
felelhetnek a betegség kialakulásáért. 

Feltehetően genetikai hajlam talaján akár egy banális vírusfertőzés indít be a szervezetben 
olyan kóros immunválaszt, mely károsítja a myelinhüvelyt.  A betegség nem öröklődik úgy, 
mint pl. a vércsoport, de a genetikai hajlam öröklődhet: így az SM-es szülő gyerekeinek 
kockázata a betegség kialakulására kissé magasabb lehet, hasonlóan, mint ahogy a magas 
vérnyomás vagy daganat gyakrabban fordul elő számos családban. Genetikai tényezők 
szerepét mutatja, hogy ugyanolyan földrajzi helyen élők közt a különböző rasszokban a 
gyakoriság jelentősen eltér. Környezeti tényezők szerepét igazolja, hogy a betegség 
földrajzilag nagy különbözőséget mutat. Jelentős a nemek közti különbség, kétszer annyi nő 
betegszik meg, mint férfi. A női nem túlsúlya az autoimmun betegségek nagy részében 
jellemző. 

Gyakoriság 

Az Egyenlítő vidékén az SM ismeretlen, mediterrán régióban gyakorisága megközelítően 
20/100 ezer, a 45. szélességi fok magasságában 60-70/100 ezer, a skandináv országokban 
100-180/100 ezer.  Magyarországon a betegek száma 6-8.000 főre becsülhető. 

Statisztikai vizsgálatok alapján életünk első 15 éve döntő lehet a környezeti tényezők 
szempontjából.  (Ahol gyermek- és serdülőkorunkat töltjük, annak a földrajzi területnek az 
SM előfordulási gyakoriságával kell számolnunk.) 

A mágneses rezonancia vizsgálat („MR”) elterjedése előtt a betegség megállapítása kizárólag 
a klinikai tünetek alapján történt, később az agyvíz (liquor) immunológiai vizsgálata segítette 
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a diagnózis felállítását. Jelenleg a klinikai tünetek és az MR vizsgálatok eredménye alapján 
állítható fel a diagnózis. Így sokkal enyhébb klinikai tünetek esetén típusos MR elváltozások 
mellett korábban diagnosztizálható a betegség, ez is hozzájárul a betegség gyakoribbá 
válásához. 

Tünetek 

A tünetek rendkívül változatosak lehetnek, leggyakoribbak a következők: 

- egyik szemen pár nap alatt kialakuló homályos látás (látóideg-gyulladás) 
- kettőslátás 
- szemmozgások zavara 
- egyensúlyzavar 
- a végtag(ok), törzs zsibbadása 
- a végtag(ok) gyengesége 
- vizelettartási és indítási zavar 
- kóros fizikai és szellemi fáradékonyság (fatigue) 

A tünetek több, mint 24 órán át folyamatosan fennállnak : a pár percig tartó végtagzsibbadás,  
tartós nyomás következtében  kialakuló végtagzsibbadás, érzéketlenség, hangyamászás érzés 
általában nem kóros jelenség. 

A diagnózis felállítása 

A diagnózishoz a következő vizsgálatok szükségesek: 

- fizikális neurológiai vizsgálat 
- képalkotó vizsgálat: koponya és gerinc MRI  
- az esetek jelentős részében az agyvíz immunológiai vizsgálata (az agyvízben olyan 

ellenanyagok kimutatása, melyek a vérben nincsenek jelen: ez jelzi a központi 
idegrendszeri gyulladást) 

- részletes szemészeti vizsgálat  

A diagnózis felállításához a beteg tünetei és a műszeres vizsgálatok alapján azt kell igazolni, 
hogy az idegrendszer több területe érintett, és ezek különböző időpontokban, azaz nem 
egyszerre alakultak ki.  Vagyis igazolni kell a betegség „térbeli és időbeli terjedését”. 

Emiatt a betegség az esetek jelentős részében az első tünet jelentkezésekor még nem 
állapítható meg, ilyenkor Klinikailag izolált szindrómáról beszélünk (CIS). Ezeknél a 
betegeknél rendszeres neurológiai ellenőrzés szükséges, náluk néhány éven belül kialakulhat 
valódi sclerosis multiplex. 

Újabb jellegzetes neurológiai tünet vagy ismételt képalkotó vizsgálatnál új gócok megjelenése 
támaszthatja alá a betegség diagnózisát, ekkor Klinikailag egyértelmű SM-ről beszélünk 
(CDSM). 
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A betegek egy részénél egyéb autoimmun betegségek gyanúja is felmerülhet: ilyenkor 
részletes laboratóriumi vizsgálat, belgyógyászati, endokrinológiai, immunológiai vizsgálat is 
szükséges lehet. 

Fontos tudni, hogy az MR vizsgálat önmagában nem elégséges a betegség 
megállapításához. Gyakran előfordul, hogy más ok (pl. fejfájás) miatt történt MR vizsgálattal 
az agy fehérállományában gócokat írnak le.  Ilyenkor neurológusnak kell eldöntenie, hogy 
kóros állapotról van-e szó, és mi lehet a gócok eredete. Más betegségek is okozhatnak az SM-
es góchoz hasonló elváltozást. pl. agyi keringészavarok, egyéb immunológiai betegségek.  

A betegség formái (a betegség lefolyása alapján) 

A formák elkülönítésének a kezelés szempontjából van fontos jelentősége. 

Az idegrendszeri károsodás és a rokkantság követésére a kiterjesztett rokkantsági skálát 
használjuk, az angol rövidítés alapján ez az EDSS. 

- Fellángolásokkal és javulásokkal járó forma (relapszáló-remittáló forma, RR) 
Ez a leggyakoribb SM típus. Az állapotrosszabbodások (shubok, relapszusok) néhány nap, 
néhány hét alatt fokozatosan javulnak, a tünetek teljesen eltűnhetnek. Évek alatt azonban más 
neurológiai tünetek alakulhatnak ki, vagy a korábban megszűnt tünetek újra jelentkezhetnek. 
Ha a shubot követően teljes javulás nem következik be, maradványtünetek maradhatnak 
vissza. 

-Másodlagosan progrediáló forma (szekunder progresszív, SP) 
Úgy indul, mint a relapszáló-remittáló forma, de évek múlva a maradványtünetek lassan, 
fokozatosan tovább romlanak. Ilyenkor már heveny állapotromlások (shubok) nem 
jellemzőek. A betegeknél a progresszió során jelentős mozgáskorlátozottság alakul ki. 

- Fokozatosan, lassan romló forma (primer progresszív, PP) 
A neurológiai tünetek kezdettől fogva shubok nélkül, évek alatt fokozatosan romlanak, és 
jelentősebb javulások nem láthatók. Általában az alsó végtagi tünetek, és a járászavar áll 
előtérben. Ennek a formának a megállapításához az MR vizsgálatokon túl az agyvíz vizsgálat 
is fontos. Sajnos jelenleg nem áll rendelkezésre hatékony kezelési lehetőség. 

- Progresszív relapszáló forma 
Az előző formához hasonlóan kezdetektől megfigyelhető fokozatos romlás, de emellett az 
első időszakban shubok is észlelhetők. 

 - „Benignus SM” 
Csak 10-15 éves betegség fennállás után állapítható meg, ha a shubok enyhék és ritkák, és 
ennyi idő alatt sem alakult ki maradványtünet. 

- Malignus SM 
A shubok kezdettől súlyosak, gyorsan követik egymást, 1-2 éven belül súlyos rokkantsághoz 
vezetnek. 
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Kezelés 

Két fontos kezelési stratégiát kell elkülöníteni: az akut rosszabbodás (shub) kezelését 
(„relapszus terápia”), és az akut rosszabbodások megelőzését („immunmoduláció”). 

1. A shubok kezelése: 

Célja a tünetek javulásának meggyorsítása; a későbbi shubok jelentkezését nem akadályozza 
meg. Erre terápiaként egy gyulladásgátló hormonkezelést, szteroidot alkalmazunk 
(metilprednisolon intravénás infúzióban 3-5 napig). Akkor adjuk, ha a shubok maguktól nem 
javulnak, vagy jelentősebb funkcionális károsodást okoznak.   

2. A shubokat megelőző kezelés: 

Célja az újabb shubok kialakulásának megakadályozása az immunrendszerre ható 
(immunmoduláns) gyógyszerek tartós alkalmazásával.  

A. Elsővonalbeli szerek. A sclerosis multiplex relapszáló remittáló formájában adható, ha a 
betegnek 2 éven belül 2 shubja zajlott. 

Az első terápiákat 1996-ban vezették be Magyarországon, először a Betaferont, majd a 
Copaxone-t. Jelenleg 5 készítmény van forgalomban (Avonex, Betaferon, Copaxone, Extavia, 
Rebif): hatékonyságuk hasonló, a beadás módjában, gyakoriságában és a mellékhatások 
tekintetében vannak csak különbségek. Csak a relapszusokkal járó kórformákban igazolt a 
hatásuk. Átlagosan a betegek kb. 30 %-nál tartósan megakadályozza az újabb shubok 
kialakulását. A folyamatos, fokozatos állapotromlásért elsősorban az idegrost (axon) 
károsodása felelős, erre a gyógyszer nem hat. A kezelést a beteg mozgásteljesítménye is 
befolyásolja, súlyos mozgáskorlátozottság esetén már nem adhatók, mert nem hatnak. 

- Interferon hatóanyagú készítmények: 

Az injekciós készítmények egyik része interferon hatóanyagú. Ezek fő mellékhatása az 
influenza-szerű tünetek a beadás utáni órákban. 

Az Avonexet izomba kell adni heti 1 alkalommal. Jelenleg már injekciós toll van 
forgalomban, a combizmokba kell fecskendezni. A készülék nem bontható meg, kisebb adag 
beadására nincs lehetőség.  

 A Betaferon, Extavia és Rebif bőr alá adandó heti 3 alkalommal (Rebif), ill. másnaponta 
(Betaferon, Extavia). A beadást speciális eszköz segíti. Testszerte 8 területre adható (felkar, 
comb, has, fartáj). Beállításkor az adag fokozatos emelését javasoljuk 3-4 hét alatt a teljes 
dózisig (ez a titrálás) a mellékhatások csökkentése érdekében. 

- Aminosavak keveréke: 

 A Copaxone-t (glatiramer acetát) naponta, bőr alá kell adni. Lázas mellékhatása nincs, helyi 
érzékenység, ill. a beadások helyén a bőr sorvadása alakulhat ki. 
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B. Másodvonalbeli szerek: Akkor adhatóak, ha az elsővonalbeli, immunmoduláns injekciós 
kezelés ellenére is a betegség aktivitására utaló jelek észlelhetők (szteroid kezelést igénylő 
shubok, koponya MR vizsgálattal kontasztanyagot halmozó, új góc). Alkalmazhatók olyan 
betegeknél is, akik korábbi kezelésben még nem részesültek, de a betegség nagyon aktív 
lefolyású, és kezdettől súlyos klinikai tünetekkel jár.  

Másodvonalbeli szereket csak külön kijelölt SM centrumok adhatnak. 

- Tysabri (natalizumab): 2010. óta adható Magyarországon kiemelt társadalombiztosítási 
támogatással. Egyetlen specifikus molekulát gátló antitest („biológiai terápia”), mely 
meggátolja a betegség szempontjából fontos immunsejtek központi idegrendszerbe jutását. A 
relapszusok számát 68%-kal, a progressziót 42%-kal csökkenti. A betegek a kezelést 
havonta 1 infúzióban kapják, fél napos ambuláns megfigyelés keretében. 

Alkalmazását szigorú kivizsgálási protokoll előzi meg. A gyógyszer ritka, de súlyos 
szövődménye egy agyvelőgyulladás, a progresszív multifokális leukoenkefalopátia (PML). 
Két évnél rövidebb kezelés esetén a PML kockázata kb. 0,5 ezrelék (6000-ből kb. 3 betegnél), 
két éven túli kezelésnél azonban már 5 ezrelék (1000-ből 5 betegnél). A PML-t a JC vírus 
reaktiválódása okozza immunhiányos állapotokban: a népesség kb. fele fertőzött, de ép 
immunrendszer esetén nem okoz idegrendszeri betegséget; a betegség mechanizmusa hasonló 
az ajak herpeszhez, ahol a szervezetben folyamatosan jelenlévő vírus csak akkor okozza az 
ajak hólyagos kiütését, ha az immunrendszer valamilyen ok miatt átmenetileg kevésbé 
működik. A Tysabri kezelés nem befolyásolja az immunrendszer működését, de az 
immunsejtek belépését gátolja az agyba: ez fontos az SM terápia szempontjából, de csökkenti 
a JC vírus elleni immunválaszt. A PML a központi idegrendszer többgócú, súlyos 
demyelinizációjával jár, kezelés nélkül halálos kimenetelű. Ez a kockázat értelemszerűen 
akkor áll fenn, ha a beteg a JC vírussal fertőzött: ezt a vírus ellen termelt antitest 
kimutatásával igazolják. A Tysabri kezelés előtt és folyamán, ha a JC vírus antitest pozitív 
(azaz a kockázat fennáll), a beteg ennek ismeretében dönthet a kezelésről. A gyógyszer shub 
megelőző hatása lényegesen jobb az elsővonalas immunmoduláns szereknél, ezek viszont a 
betegek nagy részénél sok éven át biztonságosan adhatók. Így érthető, hogy csak a valóban 
indokolt esetekben lehet váltani a hatásosabb gyógyszerre. 

 - Gilenya (fingolimod): 2011. óta törzskönyvezett Magyarországon, és 2014. február óta 
adható kiemelt támogatással. 

A fingolimod-foszfát gátolja az immunsejtek nyirokcsomókból való kilépését a vérbe. Ezáltal 
az autoimmun sejtek száma is csökken, és a vérből kevesebb autoimmun sejt lép be a 
központi idegrendszerbe. Vagyis egy lépéssel a Tysabri előtt hat. Azzal ellentétben azonban, 
mivel az immunsejtek száma a vérben is csökken, hatással van a szervezet 
immunvédekezésére. A relapszusok gyakoriságát 54%-kal, a progressziót 30%-kal 
csökkenti.  

A terápiának szintén lehetnek súlyos, nemkívánatos mellékhatásai. A pulzusszám átmeneti 
csökkenése, szívritmuszavarok lehetősége miatt csak kórházi megfigyelés,  EKG, vérnyomás 
ellenőrzés mellett állítható be.  
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Rendszeres vérkép és májfunkció ellenőrzést igényel, a fehérvérsejtszámot számot draszti-
kusan csökkentheti, és fokozza a herpesvírus fertőzések kockázatát. Ezért a kezelés beállítása 
előtt vizsgálatok szükségesek. Hosszú távon jelentkező esetleges mellékhatásai még nem 
ismertek. Adagolása egyszerű, naponta egy kapszula. 

 

C. Magyarországon törzskönyvezett, OEP támogatással még nem rendelkező 
készítmények 

Az utóbbi években számos új gyógyszerrel folynak klinikai vizsgálatok, ezek 
hatásmechanizmusa eltérő, többségük immunmoduláns, vagy immunszuppresszív hatású. 
Több készítményt már az európai és amerikai hatóságok elfogadtak az SM kezelésére, és 
várhatón Magyarországon is hamarosan forgalomba kerülnek. 

- Tecfidera (dimethyl-fumarát, BG-12): orvosi célból először pikkelysömör kezelésére 
használtak hasonló készítményt. Pikkelysömörös SM betegek kezelése során észlelték 
Németországban, hogy az SM betegségben is kedvező változás állt be. Gyulladáscsökkentő és 
neuroprotektív hatással rendelkezik, és feltehetően a szervezet spontán regenerációs készségét 
fokozza. A relapszusok gyakoriságát 49%-kal, a progressziót feltehetően 38%-kal 
csökkenti. Fő mellékhatása átmeneti kipirulás, hasmenés, hányinger, hasi fájdalom, mely a 
betegek kb. egyharmadában jelentkezik a kezelés kezdetén. Az amerikai és európai hatóságok 
az SM elsővonalbeli kezeléseként elfogadták. Adagolása egyszerű, naponta 2 kapszula. A 
kezelés első hetében a betegek a későbbi dózis felét kapják a mellékhatások csökkentése 
céljából. 

D. Törzskönyvvel még nem rendelkező új terápiás lehetőségek, melyek közül néhány 
törzskönyvezése elkövetkező években várható: 

(A törzskönyvezés nem jelent automatikusan társadalombiztosítási, OEP támogatást.) 

- Lemtrada (alemtuzumab): Elsőként leukémia kezelésére használták. A keringő 
immunsejtek számát csökkenti. A relapszusok gyakoriságát 49-55%-kal, a progressziót 
feltehetően 42%-kal csökkenti. Ritkán súlyos mellékhatást tapasztaltak, mely elsősorban 
egyéb autoimmun betegségek jelentkezése (pajzsmirigygyulladás, a vérlemezkeszám 
csökkenése, vesebetegség). Adagolása rendkívül egyszerű: évente egy alkalommal 5 napos 
infúziós kezelés. A kezelést azonban bonyolítja a gyakori, havonta szükséges vérvizsgálat 
éveken át. Az európai hatóság az SM elsővonalas kezelésére elfogadta, az amerikai hatóság 
döntése folyamatban van. 

- Aubagio (teriflunomid): az aktivált immunsejtek egy részét gátolja. A relapszusok 
gyakoriságát 31%-kal, a progressziót 30%-kal csökkenti. A fertőzések kockázatát 
fokozza, hasmenést, májkárosodást okozhat. A terhesség szigorúan kerülendő, hatékony 
fogamzásgátlás szükséges, mert a magzatot károsítja. Adagolása egyszerű, naponta 1 tabletta, 
azonban 2 hetente labor kontroll szükséges. Az amerikai es európai hatóságok az SM 
elsővonalas kezelésére elfogadták. 
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- Laquinimod: az idegrendszerben csökkenti a demyelinizációt, de hat az az 
immunrendszerre is. A relapszusok számára kevésbé hat 23%-kal csökkenti, de a tartós 
progresszióra kifejtett hatását kifejezetten jónak látták a gyógyszervizsgálatokban. 
Adagolása egyszerű, napi 1 kapszula. Egyelőre nem észleltek súlyos mellékhatást, így később 
biztonságos elsővonalbeli terápiának várják. 

- Anti-lingo: kísérleti fázisban levő szer, mely elősegítheti a remyelinizációt, a myelin 
újraképződését. Az első gyógyszer, mely nem az immunrendszer működését befolyásolja, 
hanem a myelin újraképződését segíti. Látóideg gyulladás esetén folytak vele klinikai 
vizsgálatok. Egyelőre kevés mellékhatást észleltek. 

Az új gyógyszerekkel kapcsolatos közös hátrány, hogy hosszú távú tapasztalat nincs velük. 
Erre jó példa a Cladribine. Az egy eredetileg leukémia kezelésre használt immunszuppresszív 
gyógyszert 2010-ben a sclerosis multiplex kezelésére is törzskönyveztek Ausztráliában és 
Oroszországban. A relapszusok gyakoriságot 58%-kal csökkentette. Elsővonalas tablettás 
készítmény volt, 2011-re várták európai törzskönyvezését. A kísérleti szakban néhány esetben 
daganatos betegséget észleltek, emiatt visszavonták. 

E. Immunszuppresszív gyógyszerek: 

Leginkább az immunmoduláns szerek bevezetése előtt használták (Imuran, Mitoxantron), a 
progresszív betegségekben megkísérelhetők. A mitoxantron hatékonyságára vannak adatok, 
de súlyos és gyakori mellékhatása az évekkel később jelentkező leukemia. 

F. Egyéb terápiás lehetőségek: 

- Őssejt  terápia  (Prof. Illés Zsolt alapján): Az őssejtek olyan sejtjeink, melyek bizonyos 
körülmények között specializált sejtté képesek átalakulni: pl. immunsejt vagy myelint 
(velőshüvely) termelő oligodendrocyta jön létre. A sclerosis multiplex szempontjából két 
őssejt érdemes megfontolásra: 1. A csontvelőben termelődő, majd a vérbe is kijutó őssejtek, 
melyekből az immunrendszer sejtjei képződnek. E sejtekből a kóros immunrendszer helyett 
egy új, helyesen működő immunrendszer létrehozására van lehetőség. Az őssejteket a 
csontvelőből vagy vérből ki kell nyerni, majd szaporítást követően visszaadhatók. Ez nem 
különbözik a leukémiás betegeknél alkalmazott átültetésektől. Az átültetés előtt a teljes 
immunrendszert gyógyszeresen tönkreteszik. Ebben az időszakban egy egészséges ember 
számára tüneteket sem okozó, banális fertőzés a beteg halálát okozhatja. Az átültetés jelenleg 
is kb. 2-3 %-ban halálos. Ez a fajta őssejt transzplantáció a betegek egy nagyon kis 
csoportjában jön szóba, akiknél a nagyon aktív, komoly tünetekkel járó relapszusokat az 
immunmodulánsok nem befolyásolják. 2. További lehetőség olyan őssejtek átültetése, 
melyekből a központi idegrendszer olyan új sejtjei jönnek létre, melyek az SM során 
károsodtak; a velőshüvelyt termelő oligodendrocyta és az idegsejtek. A központi 
idegrendszeri őssejtekkel zajló átültetések kísérleti stádiumban vannak. A fő gondok a 
következők. Az őssejtek hogyan juttathatók át a vér-agygáton a központi idegrendszerbe; és 
ha átjutnak, megtelepszenek-e? Ha megtelepszenek, átalakulnak-e speciális sejtekké?  
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További veszély, hogy az őssejtekből daganatok alakulhatnak ki. Végül, ha a sejteket károsító 
folyamatok változatlanul működnek (pl. kóros immunválasz), az újonnan keletkezett, 
megtelepedett sejtek végül ugyanúgy elpusztulhatnak. 3. Egy újabb lehetőség az ú.n. 
mesenchymalis őssejtek alkalmazása, mellyel klinikai kísérletek is zajlanak. A problémakör 
azonban hasonló a fentiekhez. 

Elsősorban Kelet-Európában és a Távol-Keleten őssejt transzplantációkat kínálnak SM 
betegeknek.  Nem ismert, milyen sejteket adnak be: korrektül nyerik-e ki a csontvelői vagy 
vér őssejteket, vagy egyszerűen teljes vérsejteket adnak vissza, mely értelmetlen, hiszen az 
őssejtek száma elenyésző a vérben. E kórházakban nem történik meg a régi immunrendszer 
elpusztítása a költségek miatt: ekkor szintén értelmetlen bármilyen átültetés, hiszen a cél 
éppen a régi, autoimmun sejtek kiirtása. Hiába adnak be bármilyen sejtet, ha a régi, kóros 
folyamatok ugyanúgy működnek. Központi idegrendszeri őssejteket csak kutatói 
laboratóriumokban állítanak elő, ezért ilyen átültetéssel kecsegtetés valószínűleg hamis.  
A vérből nyert sejtek beadása a liquorba értelmetlen, elpusztulnak. 

G. Krónikus cerebrospinalis vénás elégtelenség, nyaki vénás szűkületek tágításának 
kérdése (CCSVI): 

Az utóbbi években feltételezett új elmélet szerint SM betegeknél az agyból nem megfelelő a 
vénás vér elvezetése a nyaki véna (vena jugularis) szűkülete miatt, és a kórosan lassult vénás 
agyi vérelvezetés miatt az agykamrák körüli területeken vaslerakódás indítja be az agyban 
zajló gyulladásos folyamatot. Ballonos tágítással kezelik a feltételezett szűkületet. 

A feltételezéssel szembeni legfontosabb ellenérv: A kezelés hatásosságának alapja a betegek 
egyéni beszámolóira épült. 2013-ban azonban két jól tervezett, nagyszámú beteggel zajló 
klinikai vizsgálat nem talált összefüggést sclerosis multiplex-szel. Az egyik olasz, országos 
vizsgálat 35 SM centrum bevonásával 1165 SM beteget és 602 kontrollt vizsgált (CoSMo 
tanulmány). A másik, kanadai vizsgálat 100 beteg bevonásával zajlott. Számos egyéb, kisebb 
vizsgálat szintén nem tudta megerősíteni ezt az elméletet. 

Szintén az elmélet ellen szól, hogy olyan keringési betegségekben, melyeknél a vénás 
visszaáramlás tartósan akadályozott, nem alakulnak ki az SM tünetei. (pl. krónikus jobb 
szívfél-elégtelenség), és vaslerakódással járó agyi betegségek tünetei nem egyeznek meg a 
sclerosis multiplexes betegek klinikumával. 

3. Tüneti kezelések: 

Gyógyszeres terápiák: 

- Fokozott izomtónus, izommerevség esetén izomlazítók adása javasolt (pl. Baclofen, 
Sirdalud, Mydeton). Ide tartozik egy új terápiás lehetőség, a Fampyra (fampridin), mely az 
előzőeknél hatékonyabb, de sokkal drágább, és Magyarországon társadalombiztosítási 
támogatással nem rendelkezik. Az ideg ingerület vezetését serkenti, így javítja a neurológiai 
működést.  
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A járás teljesítményt javítja, de csak a szedés tartamában hat, és a shubokra, a betegség 
lefolyására nincs hatása. Alkalmazási előirat szerint EDSS: 4-7 közti rokkantsági fok esetén 
adható. A betegeket a kezelés előtt és a kezelés alatt is fokozatosan tesztelni kell: amennyiben 
nem hat 2 hetes kezelés alatt, nincs értelme az adásának. Napi két tabletta alkalmazását 
jelenti, havi költsége jelenleg 200 Euro. 

- Vizelettartási vagy indítási panasz esetén a hólyag izomtónusát befolyásoló szerek (pl. 
Ditropan, Uroxal) adhatók. Mivel a panaszok és tünetek egy része a hólyagizomzat fokozott 
tónusával függ össze (hasonlóan az alsó végtagok izommerevségéhez), az esetek egy részében 
az izomlazítók is kedvezően hatnak. 

- Pszichés tünetek, panaszok esetén nyugtatók, feszültségoldók, hangulatjavítók adása is 
szükséges lehet. 

- Kóros fáradékonyság esetén fontos a háttér tisztázása (pl. alváshiány a gyakori éjszakai 
vizelés miatt, éjszakai izomgörcsök). Bizonyos antidepresszánsok, amantadin segíthet. 
Modafinil, acteil-L-karnitin hatása nem egyértelmű. 

- Neuropathiás fájdalom esetén bizonyos antidepresszánsok (pl. amitriptilin), anti-
epileptikumok (pl.gabapentin, pregabalin) adhatók. 

Nem gyógyszeres kezelések: 

Gyógytorna, egyensúlygyakorlatok, masszázs, fizioterápiák. 

A pszichés tünetek javításához stresszoldó tréningek, pszichoterápiák lehetnek hasznosak. 

Mozgáskorlátozottság esetén gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatással 
írhatók (bot, keret, rollátor, kerekes szék, kapaszkodók, WC-magasító, zuhanyszék).  

 

Néhány fontos kérdés, információ a betegséggel kapcsolatban 

- Az utóbbi évtizedben nagyszámú beteg kórtörténetének elemzése alapján bizonyítottá vált 
(szemben a korábbi évtizedekben uralkodó felfogással), hogy a terhességnek és a szülésnek 
nincs negatív hatása az SM lefolyására. Legújabb vizsgálatok arra is utalnak, hogy a terhesség 
alatt a shubok száma csökken, az MRI eltérések mérséklődnek. A hormonális 
fogamzásgátlásnak nincs negatív hatása.  

- Gyermekvállalás esetén az immunmoduláns kezelést fel kell függeszteni. Az alkalmazott 
kezeléstől függően kell a gyermekvállalást tervezni a felfüggesztést követően (pl. 
teriflunomidnál fontos, az interferon terápiáknál nem). Szülést követően a szoptatás 
abbahagyása után célszerű a korábbi készítményre visszaállni.  

- Kerülni kell a testhőmérséklet emelkedését okozó helyzeteket, állapotokat. (pl. szauna, tűző 
napon tartózkodás, forró vizes fürdők). Láz esetén fontos a hatékony, gyors lázcsillapítás. 
Testhőmérséklet emelkedésekor romlik az idegrost ingerületvezetési sebessége, így a korábbi 
tünetek átmenetileg romolhatnak. Ezt nem tekintjük valódi shubnak. 
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- Védőoltások, pl. influenza elleni oltás adható. Szteroid adása után pár hétig ill. 
immunmoduláns kezeléskor az élő vírus vakcinák adása nem javasolt (varicella, kanyaró-
mumps-rubeola). 

- A kóros fáradékonyság, a fatigue már akkor is kifejezett lehet, amikor a betegnek még 
nyilvánvaló idegrendszeri kiesési tünetei nincsenek. Fontos a háttér tisztázása (gyógyszer 
mellékhatás, éjszakai panaszok, tünetek, depresszió, stb.). A kóros fáradékonyságot a 
mindennapi terhelés és fizikoterápiás kezelések tervezésekor, a beteg munkaképességének 
megítélésekor hangsúlyozottan figyelembe kell venni.  

- A hosszú távú követéses vizsgálatok során az utóbbi évek statisztikái azt mutatják, nem 
mindegy, hogy a betegség melyik szakaszában kezdődik az immunmoduláns kezelés. 
Bizonyított, hogy a korai kezelés hosszú távon jobb életminőség kilátást, ill. lassúbb romlást 
eredményezhet. 

- D-vitamin szerepe: immunmoduláns hatása van. Gyerekkori alacsony D-vitamin szint a 
betegség egyik rizikófaktora, de nem egyértelmű a D-vitaminpótlás szükségessége SM 
betegekben. A skandináv országokban alkalmazzák. 

Mediterrán diéta 

- többszörösen telítetlen zsírsavakban gazdag, rostdús mediterrán jellegű diéta előnyös lehet, 
emésztésre kedvező a hatása.  

Mediterrán diéta szempontjai: 

- bőséges zöldség és gyümölcs, tej 

- barnarizs, durumbúza, teljes kiőrlésű lisztek 

- olivaolaj használata napraforgóolaj helyett 

- zsírok ne haladják meg a kalóriabevitel 30%-át  

- omega-3 zsírsavakban gazdag tengeri halak 

- flavonoidokban gazdag vörösbor 

- magas rosttartalmú ételek segítik az emésztést, lassítják a szénhidrát feszívódást, kevésbé 
emelik a vércukorszintet. 

- A linolénsav csökkentheti a betegség progresszióját. Linolensavban gazdag ételek: halolaj, 
kukorica, szójaolaj, Ligetszépe olaj 

 
Összeállította:  Dr. Nagy Zsuzsanna Ágnes 
Lektorálta:  Prof. Dr. Illés Zsolt 
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