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Összesen Előző 5 év Előző 3 év Előző 1 év Tysabri  után

100% 100% 100% 98% (67/68) 4% (3/68)



INFÚZIÓS REAKCIÓK vs. 
HYPERSENSITIVITAS

Natalizumabbal kezelt betegek
(100%)

Hypersensitivitas
(4%)

Infúziós reakciók
(24%)

Polman CH et al. N Engl J Med. 2006;354:899-910.



igen 
hatékony 

PML



terápiás elvek: támadáspont 

gyógyszer +
 pontosan ismert hatás
 szelektív
 specifikus

 alapvető molekula
 nem helyettesíthető
 fontos funkciót gátolhatunk

súlyos mellékhatás veszélye

„ellenanyag” terápiák

nagyon hatékony

Prof. Illés Zs.



 Rituximab 1:37 ITP

 MTX 1:123 AML

 Natalizumab 1:1000 PML



 Egyetlen súlyos mellékhatás a JC vírus (JCV) 
által okozott opportunista fertőzés

 A kockázatot alapvetően 3 tényező 
befolyásolja:
◦ a beteg fertőzöttsége a JC vírussal (fertőzés hiányában 

nincs PML); 
◦ a kezelés időtartama (2 évnél hosszabb vagy rövidebb); 
◦ megelőző immunszuppresszív terápia

 JC vírus teszt 2011. májustól
 Ha a teszt negatív: rizikó 1:10 000 – 100 000
 Ha a teszt pozitív: 4:10 000 ha < 2év tartam

 3:1 000 ha > 2év tartam



 a szeropozitivitás, a JCV fertőzöttség az 
európai populációban kb. 55-60%

 20+/14- (2 szerokonverzió)



 Neutralizáló antitestek jelenléte esetén abba kell 
hagyni

 Ha rosszabbodik az állapot

 saját elhatározás
 gyermek vállalás

 Mellékhatás
 Felsőlégúti hurut
 Orrfolyás
 Közti vérzés
 Szédülés, fejfájás



 Nagyon aktív relapszáló-remittáló sclerosis 
multiplex
◦ immunmoduláns kezelésre nem megfelelően reagálnak

 Betegség kezdettől gyors és súlyos lefolyású 
RRSM
◦ 2. v. több fogyatékossággal járó shub egy év alatt 

(NICE)
◦ MRI: Legalább egy Gd halmozó góc; szaporodó számú 

gócok

 =l= napról-napra egyre rosszabbul érzem magam
◦ Szekunder progresszív fázisban kipróbálását 

megkezdték!



 Visszatérhet a klinikai aktivitás

 Más típusú immunmoduláns kezelés 
folytatása
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