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ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY

TERÁPIÁS MEGKÖZELÍTÉS ÉS ÚJ EVIDENCIÁK 
A NEUROMYELITIS OPTICA SPEKTRUM KEZELÉSÉBEN 

ILLÉS Zsolt1, 2  

1Pécsi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Pécs
2Department of Neurology, Odense University Hospital, University of Southern Denmark, Odense, Dánia

TREATMENT AND NEW EVIDENCES 
IN NEUROMYELITIS OPTICA SPECTRUM DISORDER 
Illés Zs, MD, PhD 
Ideggyogy Sz 2021;74(9–10):309–321.

Neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) is asso-
ciated with antibodies against AQP4 in about 80% of the
cases. In about one-fourth of seronegative cases, antibod-
ies against the MOG protein are present in the serum
(MOG-antibody associated disease, MOGAD).
This article discusses off-label azathioprine and mycophe-
nolate mofetil in the treatment of NMOSD and reviews the
evidence-based clinical aspects of B/plasma cell depletion,
antagonization of IL-6 signaling and blocking the comple-
ment pathway. The review also summarizes basic aspects
of NMOSD pregnancy focusing on treatment, and the dif-
ferent therapeutic approach in MOGAD.
In the recent two years, phase 3 clinical trials provided
class I evidence for the efficacy and safety of rituximab
(anti-CD20), inebilizumab (anti-CD19), tocilizumab (anti-
IL6R), satralizumab (anti-IL6R), and eculizumab (anti-C5)
in combination with other immunosuppressants or in
monotherapy.
The treatment approach in MOGAD is complicated by the
monophasic course in about half of the cases and by the
potential disappearance of MOG antibody. The necessity
of maintenance treatment in MOGAD should be decided
after tapered oral steroid.
Immunosuppression is recommended in NMOSD during
pregnancy and lactation, and this should be considered
for optimal selection of treatment in fertile female patients.
The new monoclonal antibodies broadened treatment
options NMOSD, and the treatment strategy of MOGAD
has become more straightforward.

Keywords: neuromyelitis optica, MOG, satralizumab,
eculizumab, rituximab, inebilizumab, tocilizumab

A neuromyelitis optica spektrum betegség (NMOSD) az
esetek körülbelül 80%-ában AQP4-ellenanyaggal társul. 
A szeronegatív betegek körülbelül negyedében a központi
idegrendszeri myelin oligodendrocyta glikoprotein (MOG)
ellen mutatható ki ellenanyag, és ez a kórkép a MOG-ellen -
anyag-asszociált betegség (MOGAD) elnevezést kapta.
Jelen közlemény áttekinti az off-label azathioprin és myco -
phenolat mofetil, valamint az evidenciákon alapuló B- és
plazmasejt-depletio, az IL-6-jelátvitel és a komplement
útvonal antagonizálás klinikai aspektusait NMOSD-ben.
Az összefoglaló tárgyalja az NMOSD-terápia terhességi
vonatkozásait, és a MOGAD – NMOSD-tôl eltérô –
kezelési megközelítését.
Az NMOSD kezelése kapcsán az utóbbi két évben több, III.
fázisú klinikai tanulmányon alapuló I. osztályú evidencia
jelent meg. A monoklonális ellenanyagokkal végzett vizs-
gálatok a rituximab (anti-CD20), az inebilizumab (anti-
CD19), a tocilizumab (anti-IL6R), a satralizumab (anti-IL6R)
és az eculizumab (anti-C5) hatékonyságát és biztonsá-
gosságát jelzik egyéb immunterápiákkal kombinálva vagy
monoterápiában. A MOGAD kezelését bonyolítja, hogy az
esetek körülbelül fele monofázisos, és a MOG ellenanyag
a betegség lefolyása során spontán vagy kezelés hatására
eltûnhet. A tartós immunszuppresszió igényét MOGAD-ban
a relapsusterápiát követô, leépített orális szteroidkezelés
után célszerû eldönteni. NMOSD-ben a fenntartó terápia
folytatása javasolt terhesség és szoptatás alatt is, és ezt az
optimális kezelés kiválasztásánál fertilis nôbetegeknél
figyelembe kell venni. Az új evidenciák terápiarezisztens
NMOSD-ben is több lehetôséget kínálnak, és a MOGAD
kezelési stratégiája is körvonalazódik.

Kulcsszavak: neuromyelitis optica, MOG, satralizumab,
eculizumab, rituximab, inebilizumab, tocilizumab
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Aneuromyelitis spektrum betegség (NMOSD) a
központi idegrendszer gyulladásos, demyelini-

satiós kórképe1. Ritka kórkép: Európában a preva-
lencia 0,7–1/100 000, kivéve Magyarországot, ahol
a prevalencia majdnem kétszeres (1,9/100 000)2, 3.
A magyar esetek 84%-a társul az agyi vízcsatorna,
az AQP4 molekula elleni specifikus ellenanyaggal2.
A betegség patomechanizmusában alapvetô szere-
pet játszik az astrocyta AQP4 molekulájához kötô-
dô, CD19+ plazmasejtek által termelt ellenanyag,
mely komplementet aktivál, és az astrocyta lysisét
okozza4, 5. Fontosak emellett a granulocyták, a gyul-
ladáskeltô IL-6 citokin, és valószínûleg a T-sejtek
is, melyek aktivációjában a CD20+ B-sejtek szere-

pe is felmerül6–8. A CD4+ Th1-sejtek ugyanakkor
szerepet játszanak az immunglobulin-osztályváltás-
ban, és a komplementet aktiváló IgG1 alosztályú
AQP4-ellenanyagok generálásában. Egy másik
CD4+ T-sejt-alcsoport, az erôsen gyulladáskeltô
Th17 sejtek aránya NMOSD-ben emelkedett, és az
IL-6 fontos a Th17 és az ellenanyag-termelô B-sejtek
érésében a vér-agy gát roncsoló hatása mellett9, 10

(1. ábra).
Az AQP4-ellenanyaggal nem rendelkezô bete-

gek körülbelül negyedében a szérumban a myelin
oligodendrocyta glikoprotein (MOG) ellen mutat-
ható ki antitest, mely az NMOSD-vel szemben nem
astrocytopathiához, hanem oligodendrocyta-laesió-

310 Illés: Terápiás megközelítés NMSOD-ben

1. ábra. Az NMOSD evidenciaalapú terápiája. Az utóbbi két évben öt monoklonális ellenanyag-terápia II/III. fázisú
vizsgálatának eredményeit publikálták, melyek az NMOSD mechanizmusának négy különbözô komponensét támad-
ják: (1) az IL-6 hatását két anti-IL6R ellenanyag antagonizálja, a satralizumab és a tocilizumab. Az IL-6 fontos az
ellenanyagot termelô plazmasejtek érésében, a gyulladáskeltô Th17 sejtek generálásában, a macrophagok aktiváló-
dásában és a vér-agy gát sérülésében. A vér-agy gát sérülés miatt gyulladáskeltô citokinek, granulocyták, NK-sejtek,
komplementkomponensek jutnak a központi idegrendszerbe, melyek hozzájárulnak a gyulladáshoz és az astrocyta-
pusztuláshoz. Ez másodlagos demyelinisatiót okoz. (2) A B-sejtek depletiója az anti-CD20 rituximabbal csökkenti az
antigénbemutatást, a T-sejtek aktivációját és a gyulladáskeltô citokinek termelését. (3) A B- és a plazmasejtek deple-
tiója az anti-CD19 inebilizumabbal az elôzôek mellett a patogén anti-AQP4 ellenanyag-termelést is redukálja. (4)
A perifériás plazmasejtek által termelt AQP4-ellenanyag az astrocyták AQP4 molekulájához kötôdik, és komplemen-
tet aktivál. A C5 komplementkomponens elleni eculizumab a gyulladáskeltô C5a és a membránattak-komponens
(MAC) keletkezésében fontos C5b képzôdését akadályozza meg. (Az ábra Biorender programmal készült.)
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hoz vezet (2. ábra). E betegség a közelmúltban a
MOGAD elnevezést kapta (MOG-antibody associ-
ated disease). A MOGAD valószínûleg kétszer gya-
koribb, mint az NMOSD, bár epidemiológiai vizs-
gálatát bonyolítja a monofázisos lefolyás az esetek
felében, és az ellenanyagok potenciális eltûnése
spontán vagy szteroidkezelést követôen11, 12.
Az NMOSD diagnózis a 2015-ös nemzetközi

(IPND) kritériumok alapján felállítható, ha a beteg-
nél ellananyag mutatható ki az AQP4 molekula el -
len, és hatból legalább egy klinikai kritérium jelen
van: a leggyakoribb az opticus neuritis, a myelitis
és az area postrema szindróma. Ha az ellenanyag
nem mutatható ki, akkor legalább egy klinikai kri-
térium szükséges a fenti há romból, és egy további a
hat klinikai kritériumból térbeli disszeminációval és
MRI-vel is támogatva (1. táblázat)13. 
MOGAD nemzetközi kritériumok korlátozottan

állnak rendelkezésre, és a Mayo Klinika által java-
solt hasonló kritériumrendszert általánosan egyelô-
re szintén nem fogadták el (1. táblázat)14.
Az NMOSD kezelése 2019. júniusig esettanul-

mányokon és konszenzusközleményeken alapult.
Az SM kezelésében alkalmazott interferon-β,
fin golimod, alemtuzumab és natalizumab NMOSD-
ben nem hatékony, sôt be tegségaktivitáshoz vezet-
het NMOSD-ben és MOGAD-ban egyaránt15. Az
NMOSD egy további terápiás aspektusa szintén
eltér az SM kezelésétôl: míg hasonlóan az SM-hez
a post partum periódus elsô trimeszterében fokozza
a relapsus kockázatát, a terhesség – az SM-mel

ellentétben – nem véd az aktivitás
ellen, és az NMOSD-t akár a betegek
20%-ában a terhesség alatt diagnoszti-
zálják16–19. Ezért a terápia foly tatása
fontos lehet terhesség és szoptatás alatt
is, így az egyes NMOSD-terápiák mag-
zatra és újszülöttre gya korolt hatása
alapvetôen be folyásolhatja a kezelési
tervet. Az NMOSD az SM-mel ellen-
tétben kö rülbelül tízszeresére fokozza
a spontán abortusz kockázatát is, mivel
az AQP4 molekula a placentában is
expresszá lódik20, 21.
A közelmúltban hat randolmizált

klinikai tanulmány adatait közölték
NMOSD-ben: öt monoklonális ellen-
anyag terápia – melyek négy külön -
bözô molekulát és három útvonalat
támadnak – nyújt elsô alkalommal I.
osztályú evidenciát az NMOSD keze-
lésében (1. és 3. ábra)22.
Az alábbiakban röviden összefogla-

lom az NMOSD terápiás lehetôségeit
elsôsorban az új, evidenciaalapú keze-

lésekre és a terhességi kérdésekre fókuszálva, és
röviden tárgyalom a MOGAD – ke vésbé egy ér -
telmû – terápiás megközelítését.

Tradicionális immunszuppresszívumok
és autológôssejt-transzplantáció (HSCT)

Az azathioprin (AZA) és a mycophenolat mofetil
(MMF) szteroiddal kombinálva vagy monoterápiá-
ban hosszú éveken át az NMOSD alapvetô terápiái
voltak. Az AZA gyógyszerelôanyag, melynek az
aktív metabolitja gátolja a purinszintézist és a lym -
phocytaproliferációt, és a DNS-replikáció zavara
miatt T- és B-sejt-apoptózishoz vezet. Retrospektív
amerikai és brazil tanulmányokban az éves relap-
susráta (ARR) 1,5-rôl 0,2-re, illetve 5-rôl 1-re csök-
kent (76% és 70% csökkenés)23–25. Az amerikai ko -
hortban azonban a betegek egyharmada abbahagyta
a kezelést mellékhatások miatt23. Fej-fej melletti II.
fázisú és nyílt vagy kohort tanulmányokban a haté-
konysága rosszabb volt az anti-CD20 rituximabnál
(RTX), az anti-IL6R tocilizumabnál és az MMF-nél
is, és a betegek az AZA-t tolerálták a legkevésbé
RTX-hoz és MMF-hoz hasonlítva: az ARR-csök -
kenés AZA mellett 40% (vs. 79% RTX és 64%
MMF), 53% (vs. 96% RTX és 83% MMF), 72%
(vs. 88% RTX és 87% MMF) volt26–31. A TANGO
II. fázisú tanulmányban az AZA-relapsuskockázat
47%, egy randomizált nyitott tanulmányban pedig
az ARR-csökkenés 50% volt27, 28. Metaanalízisben

Ideggyogy Sz 2021;74(9–10):309–321. 311

2. ábra. A MOGAD mechanizmusa. A perifériás plazmasejtek által ter-
melt MOG-ellenanyag az oligodendrocyta és a myelin MOG- (myelin
oligodendrocyta glikoprotein) proteinjével reagál, és feltehetôen
komplementaktiváció révén okozza a myelin és talán az oligodendro -
cyta laesióját. (Az ábra Biorender programmal készült.)
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az RTX hatékonyabban csökkentette az ARR-t,
mint az AZA32. Bár a placentán átlép, a magzatban
az aktív metabolitok generálásához szükséges enzi-
mek hiányoznak. Szakértôi ajánlás hangsúlyozza,
hogy több mint 2000 terhességi adat az AZA vi -
szonylagos biztonságát sugallja, de gyakoribb a ko -
raszülöttség, az alacsonyabb testsúly és az újszülött
csontvelô-szuppressziója22, 33–35. Az amerikai reu -
ma tológiai társaság (ACR) erôsen javasolja az
AZA-t terhesség alatt reumatológiai kórképekben,
és a körülményektôl függôen szoptatás alatt is, mert
az anyatejben nem vagy nagyon alacsony kon -
centrációban mutatható ki36. Az AZA céldózisa
2,5–3 mg/ttkg naponta, de legalább 6 hónapig nagy
dózisú szteroid adása is szükséges a hatékonyság
eléréséhez, majd ezt követôen 3–6 hónap alatt épít-
hetô le a szteroid37. Az NMOSD-betegek egy részé-
ben alacsony dózisú szteroid és azathioprin kombi-
náció szükséges a remisszió fenntartásához.
Az MMF szintén elôanyag, aminek az aktív me -

tabolitja, a guanozin nukleotidszintézisben és így a
lymphocytaproliferációban részt vevô inozin mo -
nofoszfát dehidrogenáz enzimet gátolja reverzibili-
sen. Retrospektív NMOSD-tanulmányokban az
ARR körülbelül 80-90%-kal javult38, 39; hatékony -
sága kohortokban és metaanalízisben a rituxi -
mabhoz (RTX) hasonló, és jobb az AZA-nál29–32.

A 25–36%-os hatástalanságráta szintén a RTX-
éhez hasonló29, 38. Retrospektív kohortanalízisben a
betegek az MFF-et tolerálták a legjobban AZA-hoz
és RTX-hoz hasonlítva, és a betegek körülbelül ne -
gyede-ötöde hagyta abba a kezelést mellékhatás
miatt32, 39, 40. Az MMF céldózisa 2000 mg naponta,
bár egy kínai tanulmány a napi 1000 mg dózist is
ha tékonynak találta38. Legalább három hónapig
szin tén szteroiddal kell kombinálni. Terhesség alatt
nem adható, mivel a major foetalis malformatio
26%, és a spontán abortusz is 45%; a tervezett kon-
cepció elôtt legalább 6 héttel le kell állítani41. Ezért
fertilis NMOSD-s nôbetegekben egyéb terápiák
részesítendôk elônyben.
Egyéb immunszuppresszívumokkal kapcsolat-

ban kevés adat áll rendelkezésre. A methotrexat
(MTX) a nukleotidszintézist gátolja. Kisszámú ko -
hortokban az ARR 1,4-rôl 0,2-re és 3,1-rôl 1,1-re
csökkent, a betegek 43%-a volt relapsusmentes42.
A mitoxantron 75%-kal csökkentette a relapsusrátát
átlagosan 41 hónap alatt 20 betegben43. A ciklofosz-
famiddal kapcsolatban ellentétes adatokat publi -
káltak, csökkent vagy változatlan aktivitással44, 45.
E három kezelés teratogén, ezért nôkben e terápiák
nem javasoltak az NMOSD kezelésére.
A HSCT ha tékonysága a kis esetszámú limitált

tanulmányban a kondicionáló terápiától függhet.

1. táblázat. NMOSD és MOGAD diagnosztikai kritériumok 

NMOSD-kritériumok, 2015 IPND13

Hat klinikai kritérium AQP4-ellenanyag van AQP4-ellenanyag nincs
egy klinikai kritérium elég kettô klinikai kritérium kell

+ egyik az elsô háromból legyen
+ megfelelô MRI-eltérés + megfelelô MRI eltérés

1. Akut opticus neuritis 1. Agyi MRI: aspecifikus vagy látóideg-eltérés
2. Akut myelitis 2. LETM vagy LETM atrófia
3. Area postrema szindróma 3. Dorsalis medulla/area postrema laesio
4. Akut agytörzsi szindróma 4. Periependimalis agytörzsi laesio
5. Narcolepsia/akut 5. Diencephalonlaesio 5. Diencephalonlaesio

diencephalon szindróma
6. Akut cerebralis szindróma 6. Tipikus agyi laesio 6. Tipikus agyi laesio

MOGAD-kritériumok, 2018 (általánosan nem elfogadott)14

Szerológiai Klinikai + MRI: demyelinisatio Egyéb diagnózis kizárt
Szérum-MOG-ellenanyag* 1. ADEM

2. Opticus neuritis vagy CRION
3. Myelitis transversa (LETM vagy 

STM)
4. Agyi vagy agytörzsi 

demyelinisatióra jellegzetes 
szindróma

5. Fentiek kombinációja

LETM: kiterjedt, ≥3 csigolyahossz laesio vagy atrófia; ADEM: akut disszeminált encephalitis; CRION: krónikus relapszáló opticus 
neuritis (szteroidfüggô); STM: rövid kiterjedésû myelitis
*sejtalapú esszével (CBA)
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A leg utóbbi, prospektív tanulmányban non-myelo-
ablatáló re zsim 12 betegnél medián 57 hónapon át
relap susmen tességet eredményezett, és a betegek
több sé gé nél az AQP4-ellenanyag is eltûnt46.

Interleukin-6-útvonal-gátlók

A gyulladáskeltô IL-6 citokin, ami az IL-6-recepto-
ron (IL-6R) keresztül hat, stimulálja a B-sejteket,
részt vesz a gyulladáskeltô Th17-sejtek és az ellen-

anyag-termelô plazmasejtek generálásában, vala-
mint hozzájárul a vér-agy gát pusztulásához, a
gyulladás propagálásához, és az AQP4-ellenanyag-
termeléshez NMOSD-ben. Az IL-6-szint a betegek
vérében és liquorában emelkedett, és korrelál az
AQP4-ellenanyag-szinttel és a betegség súlyossá-
gával (1. ábra)7, 22, 47. A tocilizumab volt az elsô
humanizált monoklonális ellenanyag az IL-6R ellen,
melyet a körülbelül 10 éve a rheumatoid arthritis, az
óriássejtes arteritis és a citokinfelszabadulás-szind-
róma kezelésére alkalmaznak részben MTX-szel

3. ábra. Monoklonális ellenanyag-terápiák az NMOSD kezelésében. Két anti-IL-6R ellenanyaggal zajlott klinikai
tanulmány. A satralizumabot hozzáadott kezelésként és monoterápiában is vizsgálták placebóval szemben a két III.
fázisú SAkura tanulmányban. Ezek eredményeként az FDA és az EMA elfogadta a satralizumabot az AQP4-ellen-
anyag-pozitív NMOSD kezelésére. A tocilizumabot a II. fázisú TANGO tanulmányban vizsgálták azathioprinnal szemben;
valamennyi beteg 12–24 hétig egyéb immunszuppresszív kezelést is kapott. A B-sejt-depletáló anti-CD20 rituximabot
a II/III. fázisú RIN-I tanulmányban vizsgálták placebóval szemben; valamennyi beteg orális szteroidkezelésben is
részesült. A B- és a plazmasejteket depletáló anti-CD19 inebilizumabot a II/III. fázisú N-MOmentum tanulmányban
vizsgálták placebóval szemben; a betegek 21 nap alatt leépített szteroidot is kaptak. Az inebilizumabot az FDA és az
EMA elfogadta az AQP4-ellenanyag-pozitív NMOSD kezelésére. A komplement C5 komponensét antagonizáló eculi-
zumabot a III. fázisú PREVENT tanulmányban vizsgálták placebóval szemben. A betegek folytatták a korábbi immun-
szuppresszív kezelést. Az FDA és az EMA elfogadta az eculizumabot az AQP4-ellenanyag-pozitív NMOSD kezelésére.
(Az ábra Biorender programmal készült.)

*Az AQP4-ellenanyag-pozitív betegek relapsuscsökkenése; # korábbi AQP4-ellenanyag-pozitivitás az anamnézisben
kötelezô volt, de beválasztáskor 11 beteg szeronegatív volt.
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kombinálva. Mellékhatásai ezért jól is -
mertek: mérsékelt lipopro tein-emel -
kedés és neutropeniakockázat48. Súlyos
infekciók a dán és svéd regiszterben a
RTX-hez képest kevésbé fordultak elô,
szemben a brit regiszterrel49, 50.
NMOSD-ben sem az FDA, sem az

EMA nem fontolta meg a tocilizumab
alkalmazását, bár kisebb japán és német
kohort tanulmányok és a TANGO vizs-
gálat hatékonyságát jelezte.
A TANGO tanulmány (3. ábra)

nyitott, többközpontú, randomizált II.
fázisú vizsgálat volt, melyben 118 kí -
nai NMOSD-beteget (IPND 2015 kri-
térium)13 követtek 90 héten át havonta
intravénásan adott tocilizumabbal (8
mg/ttkg) vagy AZT-val (2–3 mg/ttkg
naponta)51. A tocilizumabkarban a be -
tegek 85%-a, az azathioprinkarban
90%-uk volt AQP4-ellenanyag-pozi-
tív. Szinte minden beteg kapott im -
mun szuppresszív kezelést a tanulmány
elôtt, ezt a tocilizumabkarban 12 héten
belül abba kellett hagyni, míg az AZA-
karban a 24. héttôl zajlott monoterápia.
Az elsôdleges végpont, a relapsusig eltelt idô hosz-
szabb volt a tocilizumabterápia kapcsán (78,9 vs.
56,7 hét, HR 0,24, p = 0,0026). A tocilizumabbal
kezelt betegek 14%-ánál fordult elô relapsus az
AZA-betegek 47%-ával szemben, vagyis a kocká-
zatcsökkenés 76% volt (HR 0,24, p < 0,0001). A
tocilizumab a betegek 50%-ában csökkentette az
AQP4-ellenanyag-szintet, míg az AZA esetében ez
nem változott. A 24 hetes megerôsített rokkantság-
csökkenés (CDW) 78%-kal csökkent az AZA-hoz
képest. A tocilizumab hatékony volt az egyéb auto-
immun kórképekkel társuló NMOSD-ben is. Míg a
mellékhatásprofil általánosságban nem különbö-
zött, néhány mellékhatás gyakoribb volt az AZA-
kezelésnél: ALT-emelkedés (46 vs. 31%), felsô lég-
úti infekció (39 vs. 29%), húgyúti infekció (36 vs.
29%), leukopenia (39% vs. 7%), hányinger (32%
vs. 14%). Mindkét csoportban meghalt egy beteg:
myelitis miatt a tocilizumabkarban, listeriosis miatt
az AZA-karban. Pros pektív és retrospektív terhes-
ségi adatok körülbelül 300 betegnél állnak rendel-
kezésre, de a betegek közel harmadát egyéb immun-
szuppresszívumokkal is kezelték, döntôen az elsô
trimeszterben, amikor az ellenanyagok a placentán
nem jutnak még át. Az NMOSD szakértôi javaslatok
terhesség alatt súlyos NMOSD-ben és szoptatás
alatt szoros monitorozással javasolják22, 33–35, míg az
ACR fogamzásig és szoptatás alatt megfontolások-
kal javasolja reumatológiai kórképekben36.

A satralizumab egy új IL-6R ellenanyag, mely-
nek módosított szerkezete eltér a tocilizumabtól;
alacsony pH-n csökken az affinitása, ezért az endo-
szómák savas környezetében a kötôdést követôen
internalizált satralizumab disszociálódik a receptor-
tól, és nem bomlik le, hanem az Fc-receptorokhoz
kötôdve ismét kikerül a sejtbôl22, 48. A tocilizumab-
hoz képest hosszabb féléletideje megnyújtott sub -
cutan adagolást tesz lehetôvé (4. ábra).
A két III. fázisú tanulmány (3. ábra) alapján az

FDA és az EMA elfogadta a satralizumabot az
AQP4-ellenanyag-pozitív NMOSD kezelésére. A
be   tegek mindkét kettôs vak placebokontrollált
tanulmányban 120 mg satralizumabot kaptak sub -
cutan havonta (az elsô hónapban két hetente) mono-
terápiában (SAkuraStar) vagy hozzáadott, kombiná-
ciós terápiában (SAkuraSky)52, 53. A két ta nul mány -
ban összesen 188 beteget kezeltek, fiatal és idôs
beteget egyaránt (13–74 éves), és minden egyes
relapsust bizottság validált. A beválasztási diagnózis
a 2015 IPND-kritériumoknál szigorúbb, 2006 Win -
gerchuk-kritériumon alapult, ami az opticus neuritis
és a myelitis jelenlétét egyaránt megköveteli az
AQP4-ellenanyag-pozitív betegekben is. RTX-ke -
ze lés a megelôzô 6 hónapban kizáró kritérium volt,
és a beválasztás megkövetelt az elô zô évben legalább
egy relapsust mindkét tanulmányban.
A SAkuraSky vizsgálatban (3. ábra) körülbelül

a betegek fele a kezelt és a placebokarban egyaránt

314 Illés: Terápiás megközelítés NMSOD-ben

4. ábra. A tocilizumab és a satralizumab eltérô intracelluláris metaboli-
zációja és féléletideje. A tocilizumab az IL-6-receptorhoz kötôdik, ami
ennek hatására internalizálódik. Az endoszómák savas környezetében a
tocilizumab-IL6R komplex disszociálódik, és lebomlik. A satralizumab
ezzel szemben a disszociációt követôen nem bomlik le, hanem a neonata-
lis Fc-receptorhoz kötôdve kikerül a sejtbôl. Ezért féléletideje hosszabb,
és havonta subcutan injekcióként adható, szemben az infú zióban adagolt
tocilizumabbal. (Az ábra Biorender programmal készült.)
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AZA-t vagy MMF-et (szteroiddal vagy a nélkül) is
kapott, azaz a satralizumabot hozzáadott kezelés-
ként értékelték53. A kettôs vak fázist a tervezésnek
megfelelôen 26 relapsus után felfüggesztették, a
betegek nyitott fázisban folytathatták a kezelést; a
medián kezelési periódus 143 hét volt. A relapsus-
kockázat csökkenése az 55 AQP4-szeropozitív
betegben 79% volt (HR 0,21): a satralizumabbal
kezelt betegek 11%-ánál, míg a placebokarban
43%-nál jelentkeztek relapsusok. A 96. hétnél az
aktív karban a szeropozitív betegek 92%-a, a place-
bokarban 53%-uk volt relapsusmentes. A terápia
nem volt hatékony a 28 AQP4-ellenanyag-szerone-
gatív betegben, ez a teljes kezelt populációban
csökkentette a statisztikai hatékonyságot. A mellék-
hatások tekintetében nem volt különbség, és egy
beteg sem halt meg. A satralizumabterápiát 3, a pla-
cebót 10 beteg függesztette fel.
A SAkuraStar III. fázisú vizsgálatban (3. ábra) a

betegek satralizumab-monoterápiát vagy placebót
kaptak 1,5 évig a kettôs vak fázisban, majd ezt
követôen nyitott tanulmányban kezelték ôket. A 64
AQP4-ellenanyag-pozitív betegben a satralizumab-
kar 22%-ánál, a placebokar 57%-ánál jelentkezett
relapsus (74%-os csökkenés, HR: 0,26), és 96 hét
kezelés után a satralizumabbal kezelt szeropozitív
betegek 77%-a, míg a placebóval kezeltek 41%-a
volt relapsusmentes. A terápia ebben a ta nul mány -
ban sem volt hatékony a 31 AQP4-ellenanyag-
szeronegatív betegben, ez a teljes kezelt po pu lá -
cióban a statisztikai hatékonyságot itt is csök ken -
tette. A sú lyos mellékhatások aránya ha son ló volt,
és egy beteg sem halt meg.
Összefoglalva, a három II/III. fázisú tanulmány

az anti-IL6R ellenanyag (tocilizumab, satralizu-
mab) hatékonyságát jelzi AQP4-ellenanyag-pozitív
betegekben monoterápiában és kombinációban
egyaránt. A satralizumab terhességi megfontolásai
valószínûleg hasonlóak lehetnek a tocilizumabhoz,
bár satralizumabbal egyelôre nem állnak rendelke-
zésre adatok.

Komplementantagonizálás

A komplementaktiváció az NMOSD patogenezisé-
ben központi szerepet játszik: a laesiókban terminá-
lis komplementkomponensek mutathatók ki, és az
AQP4-ellenanyag patogenecitását in vivo és in
vitro modellekben a komplement markánsan növeli
(1. ábra)4, 22.
Az eculizumab humanizált monoklonális IgG2/

IgG4 ellenanyag, ami a C5 komponenst támadja,
és meggátolja a gyulladáskeltô C5a, valamint a
membránattakkomplex létrejöttében fontos C5b

képzôdését (1. és 3. ábra). Ennek következtében
csökken a perifériás adaptív és ôsi immunválasz, és
az astrocyta-laesio a központi idegrendszerben22, 54.
Az eculizumabot az FDA és az EMA elfogadta az
AQP4-ellenanyag-pozitív NMOSD kezelésére,
valamint alkalmazható paroxysmalis nocturnalis
haemoglobinuriában (PNH) és myasthenia gravis-
ban (MG) is.
A nyitott, egyéves, II. fázisú vizsgálatban 14 be -

tegbôl 12 beteg relapsusmentes volt, míg a kezelés
abbahagyása után öt betegnél fordult elô relapsus.
Egy betegnél Meningococcus-szepszis jelentke-
zett55.
A PREVENT III. fázisú, kettôs vak, placebo-

kontrollált tanulmányban 143 AQP4-ellenanyag-
pozitív beteget randomizáltak 2:1 arányban eculizu-
mab- (96 beteg, 900 mg hetente 4 hétig, majd 1200 mg
kéthetente) vagy placeboterápiára (3. ábra)56. A be -
választási kritérium itt is a Wingerchuk 2006 diag-
nosztikai kritérium volt13. A tanulmányban nagyon
aktív betegeket kezeltek, akiknél az elôzô évben
legalább két relapsus, vagy elôzô két évben leg-
alább három relapsus jelentkezett, me lyek bôl egy a
megelôzô évben történt. A betegek 76%-a folytatta
a megelôzô immunszuppresszív terápiát is. A bete-
gek körülbelül egyharmada legalább 3 hónappal
korábban abbahagyva RTX-et ka pott az eculizumab
elôtt. A kettôs vak terápiát a tervezésnek megfelelô-
en az elsô 23 relapsus után terminálták, és a betegek
nyitott tanulmányban folytatták a kezelést.
Az eculizumabbal kezelt betegek 3%-ánál, míg

a placebóval kezeltek 42%-ánál fordult elô relapsus
(94%-os kockázatcsökkenés, HR: 0,06, p < 0,001);
a monoterápiával kezelt 21 beteg egyikénél sem
jelentkezett relapsus. Az eculizumabkarban gyako-
ribb volt a felsô légúti infekció, és egy beteg, aki
AZA mellé kapott eculizumabot, meghalt pulmo-
nalis empyema miatt. A kiterjesztett nyitott és a
kettôs vak fázis közös adatait nemrég közölték: a
nyitott fázisban 72 beteg az eculizumabkarból és
33 beteg a placebokarból folytatta az eculizumab-
kezelést (119 beteg)57. A 192. hétnél a betegek
94,4%-a re lap susmentes volt, és a korábban pla -
cebo add-on terápiával kezelt betegek relapsusrá -
tája a nyitott fázisban hasonló lett a korábban is
eculizumabbal kezelt betegekéhez. A nyitott fázis-
ban a betegek 37%-a abbahagyta az eculizumab
mellett alkalmazott egyéb immunszuppresszív
kezelést. A kezelés elôtt a betegeket Menin go coc -
cus ellen vakcinálni kell.
Limitált terhességi adatok PNH-ban, atípiás hae-

molyticus uraemiás szindrómában és HELLP szind-
rómában állnak rendelkezésre22. Az újszülöttek
komp lementfunkciója valószínûleg megtartott, a
kon centráció az anyatejben is alacsony, így feltehe-
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tôen relatíve biztonságos terápia NMOSD-terhes-
ségben is22, 33.

B-sejt-depletio

A B-sejtek szerepe NMOSD-ben magába foglalja
az antigénprezentációt és így a T-sejtek aktiválását,
a citokintermelést és a CD19+ plaz masejtek/
plazmablasztok ellenanyag-termelését (1. áb ra).
A rituximab (RTX) a CD20+ sejtpopulációt dep-

letálja, ami érinti a késôi pro-B-sejtektôl a korai
plazmablasztokig a B-sejteket, valamit a T-sejtek
egy kis százalékát.
Az elmúlt 15 évben több retrospektív eset-kohort

mutatta a kezelés hatékonyságát NMOSD-ben, de
EMA- vagy FDA-javaslat nem áll rendelkezésre. A
Johns Hopkins Kórház és a Mayo Klinika 10 éves
anyagában az ARR csökkenése elérte a 88%-ot, és
ez hasonló volt egy 21 olasz centrum 127 betegében
észlelt 84%-os relapsusráta-csökkenéshez két év
ke zelés után29, 58. Hosszú távon a betegek 70%-a
relapsusmentes volt59. Retrospektív analízisekben
és egy egyéves nyitott tanulmányban szignifikán -
san hatékonyabb volt az AZA-nál, és 33%-os ha -
tás talansága is közel kétszer alacsonyabb volt
(53%)28–32. Metaanalízisek szintén az éves relapsus-
ráta csökkenését mutatták (–1,57, –1,56, –0,79)60–62.
A RTX optimális adagolása és dózisa azonban

NMOSD-ben nem egyértelmû. A legtöbb kohort-
ban a vasculitisprotokollt alkalmazzák (1000 mg 6
havonta, az elsô két hétben 1000-1000 mg-mal in -
dítva), de egyes adatok szerint a CD27+ memória-
B-sejtek monitorozásán alapuló adagolás alacso-
nyabb dózist tesz lehetôvé. A relapsus kockázata
emelkedik a memória-B-sejtek repopulációját kö -
vetôen, és a cél a 0% perifériás CD19+ B-sejt-arány
fenntartása. A relapsus kockázata szignifikánsan
nô, ha a CD19+ sejtszám 0,5%-nál magasabb (vagy
a CD27+ populáció 0,05%-nál magasabb), ezért
minimum a 0,1%-os CD19+-céltartományt célszerû
fenntartani63.
Hosszú távon a betegek 64%-ában alakul ki hy -

po gammaglobulinaemia; a visszatérô infekciókkal
társuló, 5 g/l alatti IgG havonta 0,4 g/ttkg kiegé -
szítô IVIG-kezelést igényel63, 64. VZV- és Pneu mo -
coccus-vakcinálás javasolt a hosszú távú RTX elôtt;
a 65 évesnél idôsebb betegekben VZV-vakcinálás
szükséges még akkor is, ha anti-VZV szeropozití-
vak63.
A RIN-1 randomizált, kettôs vak, III. fázisú ta -

nulmányban 38 beteget randomizáltak placebo-
vagy RTX-kezelésre (19 beteg) (3. ábra)65. A bete-
gek elôször 4 héten át heti 375 mg/m2 RTX-ot,
majd 24 és 48 hét múlva a betegek 2 hét különbség-

gel újabb 1000 mg RTX-et kaptak. Valamennyi
beteg orális szteroidterápiában is részesült. Be vá -
lasz tási kritérium volt az AQP4-elleanyag-pozitivi-
tás az anamnézisben myelitisszel vagy opticus neu-
ritisszel, de a betegek 29%-a AQP4-ellenanyag-
negatív volt a terápia kezdetén. Az RTX-szel kezelt
betegeknél nem fordult elô relapsus 72 hét alatt,
szemben a 7 relapsussal (37%) a placebokarban
(p = 0,0058).
Az inebilizumab humanizált IgG1 monoklonális

ellenanyag, ami a CD19+ B-sejteket depletálja, így
az RTX-szel ellentétben az ellenanyag-termelô
plazmasejteket is. Az FDA elfogadta az inebilizu-
mabot az AQP4-ellenanyag-pozitív NMOSD keze-
lésére, míg az EMA orphan kezelési státuszt adott
neki (1. és 3. ábra)22.
Az N-MOmentum kettôs vak, placebokontrollált

II/III. fázisú tanulmányban 230 beteget randomizál-
tak 3:1 arányban inebilizumab- vagy placebo-mo -
noterápiára (3. ábra)66. A betegek a 2006 Win ger -
chuk-kritériumot teljesítették, és 92%-uk volt
AQP4-ellenanyag-szeropozitív. A kettôs vak fázis
197 napig, vagy az NMOSD relapsusáig, vagy a be -
választás befejezéséig tartott, azt követôen a betegek
nyitott fázisba kerültek; 169 inebilizumabbal kezelt
beteg és 54 placebóval kezelt beteg fejezte be a
tanulmányt. A betegek kétharmada az inebilizumab
elôtt egyéb immunszuppressziót kapott, me lyet leg-
alább 3 hónappal korábban fel kellett függeszteni.
Emiatt a kezelés kezdetén a relapsusok minimalizá-
sára napi 20 mg prednisolont adtak, melyet 21 nap
alatt leépítettek. Az inebilizumab dó zisa összesen
600 mg volt két adagban (1. és 15 nap).
Az inebilizumab szignifikánsan csökkentette az

elsô relapsusig eltelt idôt (p < 0,0001). Az inebili-
zumabkarban a betegek 12%-ánál, a placebokarban
a betegek 39%-ánál jelentkezett relapsus (HR: 0,27,
p < 0,0001). A szeropozitív populációban a HR
0,23 volt, azaz 77%-os kocskázatcsökkenést értek
el. Szignifikánsan csökkent az EDSS-rosszabbodás
(p = 0,0049), az új MRI-laesiók száma (p = 0,0034)
és a hospitalizáció (p = 0,01)66, 67. A tanulmány
további analízise jelezte, hogy a szérum magas
GFAP-koncentrációja háromszoros kockázatot
jelentett relapsusra, és a relapsussal kapcsolt
sGFAP-emelkedés elsôsorban a placebocsoportban
fordult elô68.
A mellékhatások, súlyos mellékhatások, infek -

ciók aránya hasonló volt a két karban, malignitás
nem fordult elô. Két beteg halt meg a nyitott fázis-
ban: egy beteg inebilizumabot kapott, és 9 nappal ké -
sôbb epilepsziás rohamban halt meg. A PML le -
hetôsége felmerült, de egyértelmûen bizonyítani nem
lehetett. Hat hónap kezelés után az immunglobulin-
szint körülbelül 10%-kal csökkent, az IgM kifejezet-
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tebben, hasonlóan a RTX hatásához. Az FDA meg-
követeli az immunglobulinszint monitorozását.
A rendelkezésre álló adatok szerint az RTX fo -

kozza a koraszülöttség és a spontán abortusz koc -
kázatát, de számos beteg a tanulmányokban és
regiszterekben egyéb immunszuppresszív terápiá-
ban is ré szesült22, 33–35, 68. Limitált adat SM-ben és
NMOSD-ben is rendelkezésre áll, és az újszülöttek
potenciális, reverzibilis hematológiai abnormalitá-
sán kívül egyéb probléma nem jelentkezett. A többi
monoklonális ellenanyaghoz hasonlóan a placentán
az elsô trimeszterben nem jut át. Az ACR- és
NMOSD-szakértôi javaslat a koncepcióig és ha
szükséges, a terhesség alatt is javasolja22, 33–36. Ha a
beteg a tervezett RTX elôtti és utáni 2 hónapban,
azaz egy 4 hónapos idôtartam alatt teherbe esik, az
alkalmazott RTX az elsô trimeszterben biztonsá-
gos, és a további két trimeszter alatt csökkenti az
aktivitás kockázatát. Az ACR evidenciák alapján
javasolja az RTX adagolását szoptatás alatt, míg az
NMOSD-szakértôk kondíciókkal22, 33–36. Amennyi -
ben a beteg a 2–3. trimeszter alatt kap RTX-et, az
újszülött immunglobulin- és B-sejt-koncentrációját
ellenôrizni kell, és szükség esetén ehhez kell igazí-
tani a vakcinálását. Inebilizumabbal kapcsolatban
terhességi adatok nem állnak rendelkezésre, de a
megfontolások hasonlóak lehetnek az RTX-hez.

A MOGAD kezelése

A szeronegatív NMOSD körülbelül 25%-ában
mutatható ki MOG-ellenanyag, a klinikai spektrum
azonban tágabb, mint az NMOSD fenotípus; gya-
koribb a kétoldali papillitis, a gerincvelô distalis
részének érintettsége és fôleg gyermekekben az
ADEM-szerû klinikai kép (1. táblázat).
A MOGAD terápiája eltér az NMOSD és az SM

kezelésétôl. A betegeknek csak körülbelül a fele
relapszáló; ez, és a gyermekkori megjelenés bonyo-
lítja a fenntartó immunszuppresszív terápia kérdé-
sét. A kezelési algoritmust tovább befolyásolja az
NMOSD-nél jobb prognózis és az ellenanyag
spontán vagy terápiára történô eltûnése.
Egy a közelmúltban közölt nemzetközi felmérés

tükrözte a heterogén megközelítést, a neurológusok
és gyermekneurológusok közötti különbséget71. A
felmérés azt is jelezte, hogy felnôtt betegeknél elsô
vonalas fenntartó kezelésként az AZA és az MMF a
leggyakoribb, második vonalban pedig az RTX71.
Újabb adatok azonban megkérdôjelezik az RTX
optimális hatékonyságát MOGAD-ban, mert 101
relapszáló betegnél a relapsusráta csökkenése csak
37% volt, és 2 év kezelés után csak a betegek 33%-a
maradt relapsusmentes72. Többközpontú, retrospek-

tív, 70 beteget bevonó tanulmányban a relapsus-
arány 74% volt MMF-nél (ARR 0,67), 61% RTX-
nál (ARR 0,59), 59% AZA-nál (ARR 0,2) és 20%
IVIG-nél (ARR 0), míg az SM-terápiával kezelt 9 be -
teg mindegyikénél relapsus jelentkezett (ARR 1,5)73.
Az SM-terápiák ineffektivitását a dán kohort is ki -
mutatta15. Kis kohortok alapján az anti-IL-6R tocili -
zumab hatékony lehet relapszáló vagy egyéb keze-
lésre rosszul reagáló MOGAD-ban is74, 75.
A MOGAD további jellegzetessége a szteroidra

adott gyors és hatékony válasz, esetenként a szte -
roidfüggôség (CRION)76. Ezért a MOGAD-relap-
sust 3–5 napig naponta adott 500–1000 mg methyl-
prednisolonnal érdemes kezelni, illetve súlyos, nem
reagáló relapsusban PE is alkalmazható. Míg
NMOSD-ben a PE + szteroid kombináció haté -
konyabb a szteroid-monoterápiával szemben77, 78,
erre MOGAD-ban nincs adat. A relapsus lökésterá-
piája után az egyre inkább elfogadott protokoll orá-
lis szteroidot javasol 3–6 hónap alatt leépítve, majd
ezt követôen, amennyiben szükséges, megfontolha-
tó a fenti immunszuppresszívumok beállítása: pél-
dául ha a betegnek újabb relapsusa jelentkezett
vagy súlyos volt a relapsusa maradvány tü ne -
tekkel79, 80.
A MOG-ellenanyag eltûnhet a szteroidkezelés

vagy akár a hosszú immunszuppresszió alatt, ezért
érdemes évente tesztelni; tartós negativitás esetén a
terápia leállítható. Provokáló faktor azonban, pél -
dául vakcinálás ismét szerokonverziót eredményez-
het (nem publikált saját eset, SARS-CoV-2-vakcina
után).

Összefoglalás

A tradicionális orális immunszuppresszánsok közül
az AZA és az MMF az elsôsorban alkalmazott
NMOSD-terápia. E kezelések off-label terápiák, és
az evidenciákon alapuló monoklonális ellenanyag-
terápiákkal szemben kevésbé szelektívek, lassab-
ban hatnak, és a kezelés kezdetén szteroidkombiná-
ciót igényelnek. Az AZA-t a nyílt, randomizált II.
fázisú TANGO tanulmányban hasonlították az IL-
6R-ellenanyag tocilizumabhoz, és egy nyílt iráni
tanulmányban az RTX-hez, ezekben a hatékony -
sága alacsonyabb volt28. Emellett metaanalízis- és
kohorttanulmányok azt sugallják, hogy az AZA
kevésbé hatékony, mint az RTX, míg az MMF haté-
konysága az RTX-éhez hasonló; a betegek legke-
vésbé az AZA-t és leginkább az MMF-et tolerál-
ják29–32. Ugyanakkor bármelyik irányú váltás haté-
kony lehet, akár RTX-rôl AZA-ra is29.
Az új II/III. fázisú tanulmányok elsô alkalommal

nyújtanak lehetôséget evidenciaalapú kezelésre
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NMOSD-ben, mivel az eddig alkalmazott kezelések
(például AZA, MMF, RTX) off-label terápiák. Az
FDA elfogadta az eculizumabot (anti-C5), a satralizu-
mabot (anti-IL6R) és az inebilizumabot (anti-CD19)
az AQP4-ellenanyag-pozitív NMOSD kezelésére,
míg az EMA elfogadta az eculizumabot, a satralizu-
mabot, és orphan státuszt adott az inebilizumabnak.
Az IL-6 (satralizumab) és a komplement útvonal
(eculizumab) blokkolása új terápiás stratégiát is jelent
a hagyományos immunszuppresszánsok és a már
alkalmazott off-label RTX (B-sejt-depletálás) mellett.
A klinikai tanulmányok tervezése azonban

különbözô, így az új monoklonális ellenanyagok
relatív hatékonysága nem hasonlítható össze. Az
összes tanulmány time-to-event volt, azaz meghatá-
rozott relapsusszám elérésig tervezték, de más volt
a szeronegatív betegek aránya vagy kizárása (eculi-
zumab), a megelôzô és társuló kezelés, a diagnosz-
tikai és aktivitási kritérium a beválasztáskor. A sat-
ralizumab- és inebilizumab-tanulmányokban relap-
susbizottság értékelt minden egyes relapsust a ta -
nulmány kezdetétôl, míg az eculizumabtanulmány-
ban a bizottságot a tanulmány közben vezették be.
Figyelembe véve az NMOSD ritkaságát és a haté-
kony terápiák közötti statisztikai különbség leméré-
séhez szükséges nagy betegszámot, fej-fej melletti
tanulmányok tervezése valószínûtlen.
Bár a betegek közel kétharmada az új ellen-

anyag-terápiák elôtt egyéb immunszuppresszív
kezelésben részesült, az NMOSD szakértôi panelek
javasolják az új monoklonális ellenanyag-terápiá-
kat elsô vonalban is22, 71. Míg csak a TANGO tanul-
mány hasonlította össze a tocilizumabot (anti-
IL6R) azathioprinnal, a többi tanulmányban a hoz-
záadott ellenanyag-terápiák (satralizumab, eculizu-
mab) hatékonyabbak voltak kombinációban, mint a
placebokombináció, így valószínûleg második vo -
nalban is jól alkalmazhatók. Ugyanakkor az anti-
CD20 RTX, az anti-CD19 inebilizumab és az anti-
IL6R satralizumab monoterápiában is hasonlóan
ha tékony volt. A legaktívabb betegeket az eculizu-
mab PREVENT tanulmányban kezelték, a satrali-
zumab SAkuraSky vizsgálatba 18 év alatti betege-
ket is bevontak 12 éves korig, és a szigorúbb Win -
gerchuk-kritériumokat a PREVENT (eculizumab),
N-MOmentum (inebilizumab) és SAkura (satrali-
zumab) tanulmányokban alkalmazták.
Az AQP4-ellenanyag-szeronegatív betegekben

az új ellenanyag-terápiák hatása limitált, és sem az
FDA, sem az EMA nem javasolja ezeket: a satrali-
zumab a két SAkura-tanulmányban e betegeknél
nem volt hatásos, az eculizumabot nem vizsgálták,
és az inebilizumabot csak nagyon kisszámú beteg-
ben próbálták. Továbbá, míg az AQP4-ellenanyag-
szeronegatív betegeket valószínûleg inkább kezelik

AZA-val és MMF-fel, mint RTX-szel, a szerostá-
tusz önmagában nem befolyásolta a hagyományos
immunszuppresszánsokra adott választ29, 81.
A különbözô ellenanyag-terápiák mellékhatás-

profilja kissé különbözik. Az eculizumab alkalma-
zása elôtt a betegeket Meningococcus ellen vakci-
nálni kell. Tartós anti-CD20-terápiák elôtt VZV- és
Pneumococcus-vakcinálás szükséges. Az inebilizu-
mab a korábbi SM-tanulmányban jobban csökken-
tette az immunglobulinszintet, mint az RTX. A sat-
ralizumab neutropeniát okozhat.
A neutralizáló ellenanyagok kialakulása az új

humanizált ellenanyag-terápiáknál valószínûleg
minimális, az inebilizumabnál 3% volt. A kiméra
RTX-nél az SM-betegek egyharmadában alakultak
ki anti-RTX ellenanyagok, de ezek klinikai hatása
nem egyértelmû. Az eculizumab, az RTX és va ló -
színûleg az inebilizumab csökkenti a vakcinák haté-
konyságát.
Az ellenanyag-terápiák adagolása is különbözik.

Az eculizumab (anti-C5) kéthetente történô intravé-
nás adagolása szükséges és fontos, mivel a komple-
mentszint gyorsan rendezôdik a terápia kihagyása
esetén. Ez kifejezett kooperációt igényel a beteg és
az orvos részérôl. A satralizumab havonta adagol-
ható subcutan injekcióban, ami kényelmes a beteg
számára. Szintén könnyen, az RTX-hez hasonló sé -
ma szerint adható az inebilizumab.
A klasszikus immunszuppresszánsok terhesség

alatt nem adhatók az AZA kivételével; kötelezô az
MTX- és a ciklofoszfamidleállítás a tervezett ter-
hesség elôtt legalább 3 hónappal, az MMF leállítá-
sa legalább 6 héttel elôtte. Ezért e kezelések nem
javasoltak fogamzóképes NMOSD-s nôbetegekben.
Az új ellenanyag-terápiák e vonatkozásban is új
stratégiát jelenthetnek, mivel az elsô trimeszterben
a placentán nem jutnak át. A legismertebb és leg-
biztonságosabb közülük jelenleg az RTX, de a
többi terápia relatív biztonságossága is valószínû.
A MOGAD terápiája az NMOSD-tôl eltérô, és

orális szteroid „bridge” javasolt a tartós immun-
szuppresszió eldöntése elôtt. Az optimális protokoll
megállapítása további nemzetközi vizsgálatokat és
regiszteradatokat igényel. Klinikai tanulmányok
szervezése MOGAD betegekkel is zajlik, de a mo -
no fázisos lefolyás és az ellenanyagok eltûnése
bonyolítja a terápia kérdését.

NYILATKOZAT
A szerzô tagja volt a SAkuraStar és SAkuraSky III.
fázisú klinikai vizsgálatok relapsusbizottságának,
és részt vett a satralizumab EMA-véleményezésének
folyamatában. A közlemény megírását a Roche tá -
mogatta, de a tartalmat nem befolyásolta, az a szer-
zô véleményét tükrözi.
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