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Neuromyelitis optica NMO
Zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMO, ang.
neuromyelitis optica)
Choroba autoimmunologiczna OUN o charakterze zapalno-demielinizacyjnym, która prowadzi do niszczenia
ochronnej otoczki mielinowej wokół nerwu wzrokowego i rdzenia kręgowego.
Objawy:
● zajęcia nerwów wzrokowych (ból, ubytki w polu widzenia, błyski nasilające się przy ruchach gałką oczną, utrata
wzroku),,
● zajęcia rdzenia kręgowego (niedowład kończyn dolnych lub niedowład czterokończynowy, zaburzenia funkcji
zwieraczy).
U części chorych OUN może być zajęty poza nerwem wzrokowym i rdzeniem kręgowym lub pniem mózgu.

Współwystępują wtedy:
● zaburzenia czynności podwzgórza, encefalopatia ze splątaniem, upośledzenie funkcji poznawczych.
Choroba Devica we wczesnych stadiach przypomina stwardnienie rozsiane (SM, łac. sclerosis multiplex).

NMO a NMOSD
NMOSD (NMO spectrum disorders)- choroby ze spektrum NMO
Typowa lokalizacja procesu zapalno- demielinizacyjnego w NMO to rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe.

Obecnie uważa się, że schorzenie to może być rozpoznawane przy spełnieniu określonych kryteriów, nawet przy
niespecyficznych objawach klinicznych:
● izolowane nawracające zapalenie rdzenia kręgowego lub nerwu wzrokowego,
● obecność innych niż oczno-rdzeniowych objawów.

Dlatego wyróżnia się grupę chorób z kręgu NMO tzw. NMOSD.

Kryteria rozpoznania NMO
Kryteria rozpoznania NMO z 2006 roku*
Spełnienie dwóch kryteriów głównych i dwóch z trzech kryteriów pomocniczych.

Kryteria główne:
● zapalenie rdzenia kręgowego,
● zapalenie nerwu wzrokowego.

Kryteria pomocnicze:
● zmiany w rezonansie magnetycznym na początku choroby nie obejmują mózgu, w rdzeniu kręgowym rozciągają
się zaś na długości co najmniej 3 segmentów,
● obecność przeciwciał przeciwko akwaporynie 4 – NMO-IgG,
● brak prążków oligoklonalnych w badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego (mogą się zdarzać u 15-30% chorych, ale
ich obecność jest przejściowa).
*Wingerchuk DM i wsp. Revised diagnostic criteria for neuromyelitis optica. Neurology 2006; 66: 1485-1489.

Nowe kryteria rozpoznania
Nowe kryteria rozpoznania NMO z 2015 roku*
Wprowadzono nowe pojęcie – NMOSD (NMO spectrum disorders), które poszerza spektrum NMO o tzw.:
● NMO bez obecności przeciwciał przeciwko akwaporynie 4,
● NMO z nieznanym statusem przeciwciał przeciwko akwaporynie 4.

*Wingerchuk DM i wsp. International consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum disorders. Neurology 2015; 85: 177-189.

Nowe kryteria rozpoznania NMOSD
NMOSD z przeciwciałami anty-AQP4
1. Co najmniej 1 podstawowy objaw kliniczny:
 zapalenie nerwów wzrokowych,
 ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego (LETM),
 objawy zajęcia pola najdalszego („area postrema” ): nudności, wymioty, czkawka,
 ostry zespół uszkodzenia pnia mózgu,

 objawowa narkolepsja lub ostry zespół uszkodzenia międzymózgowia z typowymi dla NMOSD zmianami w MRI,
 objawy uszkodzenia mózgu z typowymi dla NMOSD zmianami w MRI mózgowia.
2. Obecne przeciwciała przeciwko AQP4 (rekomendowany cell- based assay)
3. Wykluczenie innych chorób.

Nowe kryteria rozpoznania
NMOSD bez przeciwciał anty-AQP4
1. Co najmniej 2 podstawowe objawy kliniczne i spełnienie wszystkich poniższych warunków:
● co najmniej 1 podstawową cechą kliniczną musi być zapalenie nerwów wzrokowych, ostre poprzeczne zapalenie
rdzenia kręgowego (LETM) lub zespół uszkodzenia pola najdalszego („area postrema”),
● rozsianie w przestrzeni (2 lub więcej różnych głównych objawów klinicznych),
● spełnienie dodatkowych kryteriów w badaniu MRI, jeśli dotyczy.

2. Negatywny wynik testu przeciwciał przeciwko AQP4 oznaczane najbardziej czułymi metodami lub brak
możliwości wykonania takiego testu.
3. Wykluczenie innych chorób.

Przeciwciała anty-MOG
Rozpoznanie NMO u pacjentów bez obecności przeciwciał anty-AQP4
Rozpoznanie NMO wśród pacjentów z obecnością przeciwciał anty-AQP4 nie stanowi dużego problemu. Większym
wyzwaniem wydaje się rozpoznanie NMO u pacjentów bez obecności przeciwciał anty-AQP4.
Wśród części AQP4-negatywnych pacjentów potwierdza się obecność przeciwciał przeciwko glikoproteinie
związanej z mieliną oligodendrocytów (anty-MOG).
Wczesne oznaczenie i różnicowanie przeciwciał anty-MOG i anty-AQP4 u pacjentów z podejrzeniem NMOSD i SM
może mieć kluczowe znaczenie w postawieniu trafnej diagnozy i wdrożeniu odpowiedniego leczenia.

Przeciwciała anty-MOG
Występowanie:
● pacjenci z NMOSD bez obecności przeciwciał AQP4 (21,1%),
● pacjenci z NMOSD z obecnością przeciwciał AQP4 (7,4%),
● dzieci z ostrym rozsianym zapaleniem mózgu i rdzenia (rzadko, najczęściej przejściowo),
● dzieci z SM we wczesnym stadium (rzadko),
● pacjenci z zapaleniem mózgu związanym z przeciwciałami anty-NMDAR (rzadko).

Sato, Douglas Kazutoshi, et al. "Distinction between MOG antibody-positive and AQP4 antibody-positive NMO spectrum disorders."
Neurology 82.6 (2014): 474-481.
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Przeciwciała anty-MOG
Zapalenie mózgu i rdzenia związane z przeciwciałami anty-MOG, choroba
anty- MOG
● zapalenie mózgu i rdzenia związane z MOG-IgG (MOG- EM,
MOG-IgG-associated encephalomyelitis)/ osobną jednostką
chorobową (?)
● różnicowanie od klasycznego SM i od AQP4-pozytywnego NMOSD
● obecność przeciwciał anty-MOG zazwyczaj wiąże się z lepszym
rokowaniem, rzadszymi nawrotami i szybszą reakcją na leczenie
pierwszego rzutu w porównaniu do obecności przeciwciał antyAQP4*

*Reindl, Markus, et al. "Myelin oligodendrocyte glycoprotein antibodies: how clinically useful are they?." Current opinion in neurology 30.3 (2017): 295-301
Jurynczyk, Maciej, et al. "Clinical presentation and prognosis in MOG-antibody disease: a UK study." Brain 140.12 (2017): 3128-3138.
Hacohen, Yael, and Jacqueline Palace. "Time to separate MOG-Ab-associated disease from AQP4-Ab-positive neuromyelitis optica spectrum disorder." (2018):
947-948.

Przeciwciała anty-MOG
Kogo i jak badać?
● wskazanie do badania przeciwciał anty-MOG u pacjentów z ostrą demielinizacją OUN, prawdopodobnie o
etiologii autoimmunologicznej,

● jednofazowe lub nawracające ostre zapalenie nerwów wzrokowych, zapalenie rdzenia kręgowego, zapalenie
pnia mózgu, zapalenie mózgu lub dowolną ich kombinację,
● wyniki badań elektrofizjologicznych lub radiologicznych (tylko u pacjentów z zapaleniem nerwu wzrokowego w
wywiadzie) jak w chorobie demielinizacyjnej OUN,
● co najmniej jedno z następujących kryteriów:

Przeciwciała anty-MOG
Kogo i jak badać?

Przeciwciała anty-MOG
Jak badać?
Typ testu
● testy komórkowe (IIFT np. cell-based assays/ FACS): zalecane (obecnie złoty standard); z wykorzystaniem
ludzkiego MOG pełnej długości jako docelowego antygenu; zaleca się stosowanie przeciwciał drugorzędowych
specyficznych dla regionu Fc (lub IgG1)
Rodzaj materiału do badania
● zalecaną próbką z wyboru jest surowica; oznaczenie w PMR zwykle nie jest wymagane
Klasy immunoglobulin

● zaleca się testowanie przeciwciał anty-MOG w klasie IgG

Jarius, S., et al. "MOG encephalomyelitis: international recommendations on diagnosis and antibody testing." Journal of neuroinflammation
15.1 (2018): 134.
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Stwardnienie rozsiane (SM, ang. multiple sclerosis)
Przewlekła zapalno-demielinizacyjna choroba OUN o nieznanej etiologii
Najczęstsze objawy początkowe to:
1. Zaburzenia czucia w obrębie ≥1 kończyny (33%)
2. Zaburzenia równowagi i chodu (18%)
3. Utrata wzroku w jednym oku (17%)

4. Podwójne widzenie (13%)
5. Postępujące osłabienie (10%)
6. Ostre zapalenie rdzenia kręgowego (6%)
7. Objaw Lhermitte’a (3%)
8. Zaburzenia czucia w obrębie twarzy (3%)
9. Dolegliwości bólowe o różnym umiejscowieniu (2%)
Piotr, Gajewski, et al. "Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2018." (2018).

Kryteria rozpoznania stwardnienia rozsianego
Kryteria McDonalda 2010*
Objawy kliniczne
● w oparciu o rozszerzoną skalę stanu niesprawności (EDSS, Expanded Disability Status Scale)
Standardowe obrazowanie MRI (MRI, magnetic resonance imaging)
● stosowane także do oceny skuteczności leczenia, monitorowania postępu choroby oraz prognozowania,
● prognozowanie wystąpienia SM u pacjentów z zespołem izolowanych objawów klinicznych.

Badanie płynu mózgowo– rdzeniowego (PMR)
● badanie ogólne,
● synteza immunoglobulin w obrębie OUN,
● obecność prążków oligoklonalnych,

● ocena przepuszczalności bariery krew-mózg.
*Polman, Chris H., et al. "Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2010 revisions to the McDonald criteria." Annals of neurology 69.2 (2011): 292-302.

Kryteria rozpoznania stwardnienia rozsianego
Aktualizacja kryteriów McDonalda z 2017*
● Rezygnacja z różnicowania zmian objawowych i bezobjawowych w celu wykazania rozsiania przestrzennego
i czasowego
● Rozszerzenie kryteriów rozsiania przestrzennego o zmiany w korze mózgowej
● Możliwość wykorzystania dodatniego wyniku analizy prążków oligoklonalnych jako wskaźnika pozwalającego
na spełnienie kryteriów rozsiania czasowego u pacjenta z typowymi objawami izolowanego zespołu klinicznego
● Prawdopodobna postać stwardnienia rozsianego (rzutowo-remisyjna, pierwotnie postępująca, wtórnie
postępująca) powinna być ustalana jak najszybciej podczas postawienia rozpoznania

● Zaleca się, aby u każdego pacjenta z podejrzeniem stwardnienia rozsianego, rozważyć diagnostykę w
kierunku NMOSD

*Thompson, Alan J., et al. "Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria." The Lancet Neurology 17.2 (2018): 162-173.

Plan prezentacji
1

Choroba Devica

2

Stwardnienie rozsiane

3

Diagnostyka laboratoryjna różnicująca NMO od SM
AQP4, MOG, Flotylina

4

Oferta EUROIMMUN

Różnicowanie NMOSD od SM
Różnicowanie
● Chociaż zapalenie w NMOSD może także dotknąć mózg, to zmiany są inne niż w przypadku SM pod względem
struktury i rozmieszczenia
● NMOSD w porównaniu do SM dużo częściej współistnieje z innymi chorobami autoimmunizacyjnymi
● NMOSD oraz SM wymagają zupełnie odmiennego leczenia, które może zaostrzyć NMOSD
● Przebieg nieleczonej NMOSD jest zdecydowanie gorszy niż SM

● Prawidłowa diagnostyka różnicowa jest kluczowa we wczesnym doborze właściwej terapii

Istotną cechą odróżniającą NMOSD od SM jest występowanie w surowicy pacjentów przeciwciał klasy IgG
przeciwko akwaporynie 4 (AQP4)

Kryteria a różnicowanie NMOSD od SM
Kryteria diagnostyczne SM i kryteria diagnostyczne NMOSD
● w dużym stopniu odróżniają SM od NMOSD
● trudności w przypadku pacjentów seronegatywnych wobec anty- AQP4

Zaleca się, aby u pacjentów z podejrzeniem stwardnienia rozsianego, rozważyć diagnostykę w kierunku
NMOSD*
Badania serologiczne przeciwciał anty- AQP4 i przeciwciał anty- MOG należy wykonać:
 u pacjentów z podejrzeniem NMOSD
 u pacjentów obarczonych ryzykiem zachorowania na NMOSD
*Thompson, Alan J., et al. "Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria." The Lancet Neurology 17.2 (2018):
162-173.

Przeciwciała przeciwko flotylinie
Dodatkowe badanie w stwardnieniu rozsianym

● przeciwciała przeciwko heterokompleksowi flotylina 1/2 występują u 1-2% pacjentów z SM*

● przeciwciała anty-flotylina nie są obecne u pacjentów, u których wykryto inne autoprzeciwciała powiązane z
zespołami neurologicznymi oraz u zdrowych dawców krwi
● obecne u pacjentów z SM z zapaleniem nerwu wzrokowego (ON, optic neuritis)
● wykrywalne w ciągu całego przebiegu choroby
● przeciwciała anty-flotylina mogą mieć potencjalnie patogeniczną rolę w SM ze względu na występowanie
kompleksów flotyliny na powierzchni komórek nerwowych

*Hahn, S., et al. "Identification of the flotillin-1/2 heterocomplex as a target of autoantibodies in bona fide multiple sclerosis." Journal of neuroinflammation
14.1 (2017): 123.

Przeciwciała przeciwko flotylinie
Dodatkowe badanie w stwardnieniu rozsianym
● autoprzeciwciała zostały zidentyfikowane jako część projektu firmy
EUROIMMUN i szczegółowo zbadane we współpracy z czołowymi
neurologami z Niemiec*
● przeciwciała anty-flotylina identyfikowane u pacjentów z SM należą do
podklasy IgG1 aktywującej dopełniacz
● identyfikowane w surowicy i PMR

*Hahn, S., et al. "Identification of the flotillin-1/2 heterocomplex as a target of autoantibodies in bona
fide multiple sclerosis." Journal of neuroinflammation 14.1 (2017): 123.
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Diagnostyka laboratoryjna
Testy do oceny przeciwciał anty-AQP4/MOG/FLOT1/2
Testy cell-based assays (CBA): immunofluorescencja pośrednia z użyciem komórek transfekowanych

anty-AQP4
*test RUO

anty-MOG

anty-FLOT1/2*

Diagnostyka laboratoryjna
Rekomendacje zalecają zastosowanie testów typu CBA

Wingerchuk DM i wsp. International consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum disorders. Neurology 2015; 85: 177-189.

Jarius, S., et al. "MOG encephalomyelitis: international recommendations on diagnosis and antibody testing." Journal of neuroinflammation 15.1 (2018):
134.
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Mozaika NMOSD Screen 1 - NOWOŚĆ
Test IIFT z użyciem komórek transfekowanych akwaporyną 4 oraz MOG:
● Umożliwia różnicowanie NMOSD od SM
● Prosta ocena

EUROIMMUN jest jedynym producentem dostępnego w Polsce testu IIFT, służącego do oceny
przeciwciał przeciwko akwaporynie 4 i MOG w trakcie jednej inkubacji!
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Mozaika Akwaporyna 4
Test IIFT z użyciem komórek transfekowanych akwaporyną 4
● Umożliwia diagnostykę NMOSD
● Prosta ocena

EUROIMMUN jest jedynym producentem dostępnego w Polsce testu IIFT, służącego do oceny
przeciwciał przeciwko akwaporynie 4!
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Mozaika anty-MOG
Test IIFT z użyciem komórek transfekowanych białkiem MOG
● Uzupełnienie badania u pacjentów z podejrzeniem NMOSD
● Prosta ocena

Anty- MOG

Kontrola

FA 1156- 50

EUROIMMUN jest jedynym producentem dostępnego w Polsce testu IIFT, służącego do oceny
przeciwciał przeciwko MOG!
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Mozaika anty-flotylina (FLOT 1/2)* - NOWOŚĆ
Test IIFT z użyciem komórek transfekowanych heterokompleksem białek flotylina 1/2
● Dodatkowe badanie u pacjentów z SM potencjalnie podatnych na immunoterapię
● Dodatkowe badanie u pacjentów z podejrzeniem NMOSD lub SM, seronegatywnych wobec anty-AQP4 i antyMOG
● Test *RUO
Anty- flotylina

FA 1124-50

Kontrola

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Zapraszam do kontaktu

