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Abstract
Background : Antibody against myelin oligodendrocyte glycoprotein is associated with various central
nervous system demyelination especially patient with clinical diagnosis of neuromyelitis optica spectrum
disorder (NMO-SD) or certain CNS demyelinating disease but negative for anti-aquaporin-4. We present a
pediatric patient with clinically diagnosed with long segments transverse myelitis with positive anti-MOG
antibody.
Findings : An eleven-year-old patient presented with weakness on both legs and decreased sensation below
T6 level. Magnetic resonance imaging of spine revealed intramedullary hypersignal intensity of spinal cord
from C5 to T11 level with skipped lesion at T12 to conus medullaris. Serology studies were negative for
oligoclonal band and anti-aquaporin-4 but positive for anti-MOG. Patient was treated with intravenous pulse
methylprednisolone for five days and partially recovered.
Conclusion : Anti-MOG antibody may be suspected in patient who clinically presented with NMO-SD but
negative for aquaporin-4 antibody and oligoclonal band.
Keyword : anti-MOG, transverse myelitis, neuromyelitis optica, Devic disease, longitudinal extended
transverse myelitis, LETM, NMO, NMO-SD.
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(รายงานผูป้ ่ วย)

รายงานผูป้ ่ วยเด็กมาด้วย transverse myelitis และตรวจพบ anti-MOG antibody
นพ.กฤตวิทย์ อนุโรจน์ พบ., วว.กุมารเวชศาสตร์, วว.กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
รพ.สรรพสิทธิประสงค์, จว.อุบลราชธานี

บทคัดย่อ
บทนํ า : Antibody ต่อ Myelin oligodendrocy glycoprotein (anti-MOG) สามารถพบได้ในโรคกลุม่ CNS demyelination หลายโรค โดยเฉพาะผูป้ ่ วยทีได้รบั การวินิจฉัยทางคลินิกว่าป่ วยด้วยโรค neuromyelitis optica spectrum disorder
(NMOSD) แต่ตรวจไม่พบ antibody ต่อ aqyaoitrub-4 (anti-AQP4) รายงานนี กล่าวถึงผู ป้ ่ วยทีมาด้วย transverse
myelitis ทีเป็ นขนาดยาว และตรวจพบ anti-MOG จาก serum
ผลการศึกษา : ผูป้ ่ วยเด็กอายุ ปี มาพบแพทย์ดว้ ยอาการขาอ่อนแรงทังสองข้างและสูญเสียความรูส้ กึ ตังแต่ระดับ T6 ลงไป
ผลการตรวจ MRI spine พบว่ามีสญั ญาณภาพผิดปกติตงแต่
ั ระดับ C5 ถึง T11 รอยโรคข ้ามระดับ T12 ไปและมีรอยโรคที
conus medullaris ผลการตรวจไม่พบ oligoclonal band และ anti-AQP4 แต่ตรวจพบ anti-MOG ผู ป้ ่ วยได้รบั
การรักษาโดยให้ intravenous pulse methylprednisolone เป็ นเวลา วัน ภายหลังเริมกลับมาเดินได้
สรุป : อาจสงสัยผูป้ ่ วยว่าป่ วยจาก anti-MOG ในผูป้ ่ วยทีมีอาการเข้าได้รบั NMOSD แต่ตรวจไม่พบ oligoclonal band และ
anti-AQP4
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ตารางที แนวทางการส่งตรวจหา anti-MOG
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1. Monophasic or relapsing acute optic neuritis, myelitis, brainstem encephalitis, encephalitis, or any
combination thereof,
and
2. Radiological or, only in patients with a history of optic neuritis, electrophysiological (VEP)
findings compatible with CNS demyelination,
and
3. at least one of the following findings:
MRI
- Longitudinally extensive spinal cord lesion (?3 VS, contiguous) on MRI (so-called LETM)
- Longitudinally extensive spinal cord atrophy (?3 VS, contiguous) on MRI in patients with a
history compatible with acute myelitis
- Conus medullaris lesions, especially if present at onset
- Longitudinally extensive optic nerve lesion (e.g., >1/2 of the length of the pre-chiasmal optic
nerve, T2 or T1/Gd)d
- Perioptic Gd enhancement during acute ON
- Normal supratentorial MRI in patients with acute ON, myelitis and/or brainstem encephalitis
- Brain MRI abnormal but no lesion adjacent to a lateral ventricle that is ovoid/round or associated
with an inferior temporal lobe lesion and no Dawson’s finger-type or juxtacortical U fiber
lesion (Matthews-Jurynczyk criteria)
- Large, confluent T2 brain lesions suggestive of ADEM
Fundoscopy
- Prominent papilledema/papillitis/optic disc swelling during acute ON
CSF
- Neutrophilic CSF pleocytosis or CSF WCC >?50/?l
- No CSF-restricted OCB as detected by IEF at first or any follow-up examinationi (applies to
continental European patients only)
Histopathology
- Primary demyelination with intralesional complement and IgG deposits
- Previous diagnosis of “pattern II MS”
Clinical findings
- Simultaneous bilateral acute ON
- Unusually high ON frequency or disease mainly characterized by recurrent ON
- Particularly severe visual deficit/blindness in one or both eyes during or after acute ON
- Particularly severe or frequent episodes of acute myelitis or brainstem encephalitis
- Permanent sphincter and/or erectile disorder after myelitis
- Patients diagnosed with “ADEM”, “recurrent ADEM”, “multiphasic ADEM” or “ADEM-ON”
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- Acute respiratory insufficiency, disturbance of consciousness, behavioral changes, or epileptic
seizures (radiological signs of demyelination required)
- Disease started within 4 days to ~?4 weeks after vaccination
- Otherwise unexplained intractable nausea and vomiting or intractable hiccups (compatible with
area postrema syndrome)
- Co-existing teratoma or NMDAR encephalitis
อธิบายคําย่อ VEP=visual evoked potential, CNS=central nervous system, VS=vertebral segment, MRI=magnetic
resonance imaging, LETM=longitudinal extended transverse myelitis, ON=optic neuritis, ADEM=acute
disseminated encephalomyelitis,
การช่ วยวินิ จฉั ยอี กวิธี หนึ งคื อการฉายภาพทาง
รังสี (radioimaging) โดยการฉายภาพทางรังสีตอ้ งทําโดยวิธี
magnetic resonance imaging (MRI) รอยโรคนันมักขึนกับ
ตําแหน่งความผิดปกติทตรวจพบทางคลิ
ี
นิก เช่นหากมี optic
neuritis มักพบว่ามีสญั ญาณภาพผิดปกติที optic nerve
แต่มกั จะเป็ นเฉพาะส่วนหน้าของ optic nerve ไม่ลกึ เข้าไปถึง
optic chiasm ซึงแตกต่างกับผูป้ ่ วยทีตรวจพบ anti-AQP4
สําหรับภาพ MRI ของสมอง ส่วนใหญ่มกั ปกติ แต่อาจตรวจ
เจอความผิดปกติเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น small abnormal
signal intensity ได้(13) หรือในบางรายอาจมีลกั ษณะ demyelination อย่ างชัดเจนในลักษณะที เรียกว่ า Dawson’s
fingers ก็ได้ หากตรวจพบว่ามีรอยโรคที thalamus หรือ
pons อาจนึกถึง anti-MOG ได้มากกว่า ส่วนในไขสันหลังนัน
อาจพบลักษณะคล ้ายกับ transverse myelitis แต่มรี อยโรค
ขนาดยาวเรียกว่า longitudinally extensive transverse
myelitis (LETM) ซึงยิงสนับสนุ นการวินิจ ฉัยว่าโรคนันน่า
จะเกิดจาก anti-MOG(14)
การรักษาผูป้ ่ วยทีตรวจพบ anti-MOG นันนิยมให้
การรักษาเช่ นเดียวกับกลุ่ มโรค immune related CNS
disorder อืน ๆ ได้แก่ การให้ intravenous pulse methylprednisolone, inravenous immunoglobulin การทํา
plasma exchange(15) และการให้ยา cyclophosphamide(16)
สําหรับการรักษาระยะยาวนันยังไม่มขี ้อสรุปทีชัดเจนเนืองจาก
ผู ป้ ่ วยทีตรวจพบ anti-MOG นันมีโอกาสกลับเป็ นซําค่ อน
ข้างน้อย อย่างไรก็ตามมีผู ้แนะนําว่าควรให้ยากดภูมคิ มุ ้ กันเป็ น
เวลาอย่างน้อย เดือน เช่น corticosteroid, azathioprine,
mycophenolate mofetil และ rituximab(14,17)

แผนภูมทิ ี แสดงแนวทางการรักษาโรคทีป่ วยจาก
anti-MOG (MOG associated disease)

รายงานผูป้ ่ วย
ผู ป้ ่ วยเด็กชายอายุ ปี มาด้วยขาอ่ อนแรงทัง
สองข้างมา สัปดาห์ โดย วันก่อนมาโรงพยาบาลเริมมี
อาการชานํามาก่อน ต่อมาเดินไม่ ได้ ร่ วมกับกลันปัสสาวะ
อุจ จาระไม่ ไ ด้จึ งมาโรงพยาบาล ปฏิ เสธโรคประจําตัวหรื อ
เจ็บป่ วยนํามาก่อนในช่วงนี ตรวจร่างกายพบสัญญาณชีพปกติ
ตรวจทางระบบประสาททีผิดปกติพบว่ามี decreased sensation below T6 level, Motor power ตังแต่ L2 ได้ grade
II ทังสองข้างเท่ากัน ส่วน deep tendon reflex ไม่พบว่ามี
hyporeflexia ตรวจทวารหนักพบว่ามี loose sphincter tone
ไม่มตี ามัว ผลการตรวจร่างกายเข้าได้กบั spinal cord lesion
จึงได้ทาํ การส่งตรวจ MRI spine แสดงดังรูปที และ
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รูปที แสดง hypersignal T2W จากระดับ C4 จนถึง
conus medullaris โดยมี skipped lesion ที T12
ร่วมกับ mild diffuse cord enlargement
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ผลการตรวจ MRI spine พบว่ามี hypersignal
T2W lesion with heterogeneous patchy enhancement
ของ spinal cord ตังแต่ระดับ C4 ถึง T11 และมี skip
lesion ที T12 เข้าได้กบั longitudinal extended transverse myelitis (LETM) จึงทําการเจาะนําไขสันหลังตรวจ
เพือดู CSF profile และตรวจหา oligoclonal band ร่วมกับ
เจาะเลือดเพือหา antibody ต่อ neuromyelitis optica spectrum disorder (NMO-SD) และโรคอืนทีใกล้เคียง ร่วมกับ
ส่งตรวจตาและ MRI brain เพิมเติม
ผลการตรวจนําไขสันหลังพบว่ามีเซลล์เม็ดเลือด
ขาวจํานวน เซลล์ต่อไมโครลิตร และมีโปรตีน มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลติ ร ผลการตรวจนําไขสันหลังเบืองต้นเข้าได้กับ transverse myelitis จึงให้การรักษาโดยการให้ intravenous
pulse methylprednisolone เป็ นเวลา วันร่วมกับให้ทํา
กายภาพบําบัด ภายหลังผู ้ป่ วยเริมขยับขาได้และเริมเกาะเดินได้
จึงให้กลับไปทํากายภาพบําบัดใกล้บ้านและให้ยา prednisolone กลับไปรับประทานต่อ ผลการตรวจตาไม่พบว่ามี optic
neuritis
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการณ์เพิ มเติมพบว่า
ตรวจไม่พบ oligoclonal band และไม่พบ anti-AQP4
แต่ตรวจพบ anti-MOG ส่ วนผลการตรวจ MRI brain
นันไม่พบความผิดปกติเพิมเติมและไม่เข ้ากับ optic neuritis
จาก MRI สุดท้ายผู ป้ ่ วยได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ น isolated
transverse myelitis จาก anti-MOG

สรุป

รูปที แสดง intramedullary hypersignal intensity
ทีระดับ C6

โรคกลุม่ CNS demyelination นันมีหลายชนิด
ด้วยกัน โรคกลุ่มทีเชือว่าเกิดจาก autoimmune disease
ทีพบว่ามี antibody แล ้วชัดเจนในปัจจุบนั ได้แก่ anti-AQP4
ในโรค neuromyelitis optica spectrum disorder
(NMOSD) และ anti-MOG สําหรับ MOG associated
disease (MOGAD) ซึงถือว่าเป็นโรคกลุม่ ใหม่ทพบ
ี antibody
เฉพาะต่อโรคได้ไม่ นานนัก ผู ป้ ่ วยทีป่ วยจาก anti-MOG
มักพบภาวะ demyelination ทีรุนแรงกว่าจาก anti-AQP4
กล่ าวคื อนอกจากจะมาด้วย transverse myelitis และ
optic neuritis แล ้ว สามารถเป็ น acute disseminated
encephalomyelitis (ADEM) และในบางรายอาจมาด้วย
อาการคล ้ายกับ multiple sclerosis ได้ดว้ ย
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เมือทําการวินิจฉัยผูป้ ่ วยทีป่ วยจาก MOG associated disease (MOGAD) ได้แล ว้ จากผลการตรวจหา
antibody จะทําการรักษาเช่นเดียวกับโรคกลุม่ CNS demyelination อืน ๆ โดยการรักษาเบืองต้นนิยมให้เป็ น intravenous pulse methylprednisolone แต่หากรักษาแล ้วไม่ดขี นึ
อาจให ้เป็ น intravenous immunoglobulin (IVIG) หรือทํา
plasma exchange ส่วนในระยะยาวอาจให้ยากดภูมิ เช่น
prednisolone, azathioprine หรือ mycophenolate mefotil
เป็ นเวลาอย่างน้อย เดือน
กล่าวโดยสรุปคือ ผูป้ ่ วยทีมาด้วยอาการทางคลินิค
คลา้ ยกับ neuromyelitis optica spectrum disorder
(NMOSD) แต่ตรวจไม่พบ anti-AQP4 antibody อาจ
พิจารณาส่งตรวจหา anti-MOG จาก serum โดยเฉพาะใน
รายทีพบ demyelination มากผิดปกติเช่น longitudinal
extended transverse myelitis (ดังตารางที ) และควรให้
การรักษาโดยไวเพือลดโอกาสพิการและเสียชีวติ
อนึง เนืองจากมีการตรวจพบ antibody ทีจําเพาะ
ต่อ neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD)
และ MOG associated disease (MOGAD) แล ้วในภายหน้า
เมือมีการศึกษามากขึน อาจมีการตรวจพบ antibody ต่อโรค
กลุม่ CNS demyelinating disease อย่างเช่น antibody
ทีจําเพาะต่อโรค multiple sclerosis หรือ transverse
myelitis ก็เป็ นได้
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