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Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis� multiplex, SM) jest
narządowoswoistąchorobąautoimmunologiczną–naj
częstsząchorobąneurologicznąuosóbponiżej40.roku

życia,prowadzącądo trwałego inwalidztwa.Szczytzachoro
wańprzypadapomiędzy20.a30.rokiemżycia,awięcwczasie

pełnejaktywnościrodzinnej,zawodowejispołecznejchorych.
Uwiększości pacjentów (8590%)wokresie pierwszych lat
od zachorowania przebiegSM tookresy rzutów, po których
następuje całkowita lub częściowa remisja objawów.W dal
szym okresie choroba przechodzi często w postać wtórnie
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Streszczenie 
Stwardnienierozsiane(łac.sclerosis�multiplex,SM)jestautoimmunologicznąchorobąukładunerwowegoprowadzącą
donieodwracalnegokalectwa.ObecnieordynowanaterapiawSMobejmujeleczenieostregorzutuchoroby,stosowanie
lekówimmunomodulującychwpływającychnanaturalnyprzebiegschorzeniaorazlekówobjawowycheliminującychlub
zmniejszającychdodatkoweobjawytowarzyszącestwardnieniurozsianemu.Wleczeniurzutuchorobystosujesięstery
doterapię.Standardowyschematpodawaniato500lub1000mgmetyloprednizolonuprzez3lub5dni.Doleczeniaim
munomodulującegozostałyzaaprobowanepreparatyinterferonubeta(IFN),octanglatirameru(GA),natalizumaboraz
mitoksantron.Wszystkietepreparatyistotniezmniejszająaktywnośćchoroby(mniejszaczęstośćrzutów,dłuższeokresy 
międzyrzutami,mniejszaliczbazmianwbadaniuMRI)orazopóźniająpowstawanieniesprawnościuchorych.Najwięk
sząskutecznośćIFNwykazanouchorychzpostaciąrzutoworemisyjnąprzyrozpoczęciuleczeniawnajwcześniejszym
okresiechoroby.Natalizumabjestlekiemdrugiegorzutu,zalecanymwprzypadkunieskutecznościleczeniaIFNlubGA,
szczególniewSMzczęstymirzutamichoroby.Podobnezastosowaniemamitoksantron,rekomendowanydoleczenia
pacjentówzszybkopostępującąniesprawnościąiczęstymirzutamiorazwpostaciwtórniepostępującej.Innelekiimmu
nosupresyjneniemająrejestracjidostosowaniawSM,ponadtoograniczeniemterapiiimmunosupresyjnychsąpoważ
nedziałanianiepożądane.Wleczeniuobjawowymstosujesiępreparatyzmniejszającespastyczność,ból,zmęczenie,za
burzeniawoddawaniumoczu,depresjęczyzaburzeniapoznawcze.

Słowakluczowe:stwardnienierozsiane,leczenierzutu,terapiaimmunomodulująca,terapiaimmunosupresyjna,lecze
nieobjawowe

Summary 
Multiplesclerosis(MS)isanautoimmunediseaseofthenervoussystemleadingtoirreversibledisability.Thecurrently
usedtherapiesinMSincludetreatmentofrelapse,diseasemodifyingtherapiesandsymptomatictherapy.Steroidtreat
mentisusedfortherapyofrelapse.Fordiseasemodifyingtherapiesthreedifferentinterferonbetaproducts(IFN),glat
irameracetate(GA),natalizumabandmitoxantroneareapproved.Allthoseagentssignificantlyreducediseaseactivity
anddelaytheincreaseofdisabilityinrelapsingremittingMS.ThehighestefficacyforIFNwasshowninaveryearly
phaseofdisease.NatalizumabrepresentsthesecondlinetherapyandisusedfortheineffectivenessofIFNorGAtreat
ment,inparticularintheMSwithfrequentrelapses.Mitoxantroneisapprovedforreducingneurologicdisabilityand/or
thefrequencyofclinicalrelapsesinpatientswithworseningrelapsingremittingorsecondaryprogressiveMS.Sympto
matictreatmentincludesspasticity,pain,fatigue,bladderdysfunction,depressionandcognitiveimpairmenttherapies.

Keywords:multiplesclerosis,treatmentofrelapse,immunomodulatorytherapy,immunosuppressivetherapy,symptom
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lubdomięśniowo.Najczęściejpodajesiępreparatydeksameta
zonu lubprednizonu.Badaniaoceniające skuteczność lecze
niawzależnościoddrogipodanialekuwykazałybardzodobrą
reakcję na steroidy podawane doustnie, zbliżoną do uzyska
nychprzypodawaniui.v.Zewzględunapodobnąskuteczność,
ajednocześniemniejszykosztterapiiiwiększąwygodępacjen
taniektórzyautorzysugerująwyłącznepodawaniesteroidów
doustniewleczeniurzutuSM.Przeciwwskazaniemdostoso
waniasteroidów jestwspółistnienieaktywnej infekcji,niewła
ściwieleczonejcukrzycyorazpsychozylubposterydowychre
akcjipsychotycznychwwywiadzie.
Wprzypadkuciężkiegorzutuibrakupoprawypostandardo
wymleczeniuzalecanejestnastępującepostępowanie:
1.Jeżelipo2tygodniachodzakończeniuleczeniaMPnieob
serwujesięwyraźnejpoprawy,należypowtórzyćpodawanie
MPi.v.Jeślitomożliwe–wwiększejdawce(do2gMPprzez
5dni);

2.Jeżelipo2tygodniachodzakończeniapodawaniadrugiego
cykluMPnadalniemapoprawy,należyzastosowaćplazma
ferezę.Najlepiej35cyklico2dni;

3.Jeżeli w pierwszych dniach leczenia stwierdza się wyraź
nepogarszaniestanuneurologicznegomimozastosowania
MP,możnarozważaćprzerwaniepodawaniaMP,wykonanie
plazmaferezy,anastępniepodanieMPwpełnejdawce.

Wpraktycedoleczeniarzutówośrednimnasileniu,którenie
wymagająhospitalizacjichorego,stosujesięsteroidypodawa
nedoustnie.Wleczeniuciężkichzaostrzeń,połączonychzle
czeniemszpitalnym,ordynujesięMPiwdrażapostępowanie
przedstawionepowyżej.Podstawowązasadąjest jaknajszyb
szerozpoczęcieleczeniarzutu.Należyjednakpamiętać,żenie
powinnosiępowtarzaćkuracjikilkarazywroku;leczenieste
roidamijestwskazanewczasiezaostrzeń.Niecelowejestpoda
waniemałychdaweksteroidówwsposóbciągłyczywpostaci
„prewencyjnych”kuracjiorazstosowaniekortykoidówucho
rychwpostępującejfaziechoroby,zdużymzaawansowaniem
niesprawności(1,2).

lECzENiEWPłyWAjąCENANAtURAlNy
PRzEBiEgCHOROBy

PRZEBIEG Z RZUTAMI I REMIsJAMI

Lekami,dlaktórychprzeprowadzonowiarygodnebadaniakli
niczneiktórezostałyzaaprobowanedoleczeniaSM,sąprepa
raty interferonubeta,octanglatirameru,natalizumab imito
ksantron.Obecniestosujesiękilkapreparatówinterferonubeta
(IFNβ): rekombinowany interferon β1a (Avonex), rekom
binowany interferon β1b(Betaferon,Betaseron)inaturalny 
interferon β1a(Rebif).MechanizmdziałaniaIFNβjestzło
żonyiniedokońcapoznany.Lektenhamujepierwotnąimmu
nizacjęlimfocytówTnaobwodzieiwtórnąwOUN,obniżaich
aktywność,proliferacjęiwpływanaposzczególnesubpopula
cjelimfocytówT,zwiększającilośćlimfocytówsupresorowych
CD8+.PowodujespadeksyntezyTNFα,IFNγ,NOimeta
loproteinaz–czynnikównajbardziejzaangażowanychwpro
cesie demielinizacji. Zatem najistotniejszą rolą IFNβ jest

postępującą, w której występuje stałe, systematyczne pogar
szaniesięstanuneurologicznego.Około10%chorychmapo
staćpierwotniepostępującą,wktórejpogarszaniestanuneu
rologicznego występuje od początku choroby. W rezultacie
kumulowania się nawracających bądź postępujących uszko
dzeńukładunerwowegonastępujestopniowenarastanieinwa
lidztwa,zmieniajączupełnieżyciepacjenta.Obecniestosowa
naterapiawSMobejmuje:
•leczenieostregorzutuchoroby;
•stosowanie leków immunomodulujących wpływających na
naturalnyprzebiegchoroby;

•stosowanielekówobjawowycheliminującychlubzmniejsza
jącychdodatkoweobjawytowarzyszącechorobie.

lECzENiERzUtUWSM

Zarzutchorobyuważasięwystąpienielubnasilenieobiektyw
nych (przedmiotowych), ogniskowych objawów neurologicz
nych,któretrwajądłużejniż24godziny.Ostrerzutynarastają
zazwyczaj w ciągu kilku dni, osiągając maksymalne natęże
niewciągumniejwięcejjednegotygodnia.Pojawieniesięrzu
tówjestzwiązanezpowstaniemnowychogniskdemielinizacji
zlokalizowanychwmózgulubrdzeniukręgowym.Wbadaniu
metodą rezonansumagnetycznego (MRI) z podaniem środ
kakontrastowego–gadoliny,zmianyteulegająwzmocnieniu,
co przemawia za obecnością procesu zapalnego.U chorych
naSMmogą równieżpojawiać się krótkotrwałe,odwracalne
objawyneurologiczne,któreniewiążąsięznowymiogniskami
demielinizacji.Określa się jemianempseudorzutów lub rzu
tów rzekomych.Najczęściej są to symptomy pojawiające się
pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak tempera
tura(np.gorącakąpiel,upały), infekcjeczydysregulacjame
taboliczna. Rozpoznanie pseudorzutów ma duże znaczenie
zpunktuwidzeniaklinicznego,ponieważtacychorzyniepo
winnibyć leczenikortykosteroidami,którenapodstawie licz
nychbadańklinicznychieksperymentalnychuznanesązalek
zwyboruwleczeniuostrychrzutów.Efektterapeutycznykor
tykosteroidów jest prawdopodobnie związany z różnorodny
mimechanizmamiprowadzącymidozmniejszeniazapalenia,
poprawyprzewodzeniawneuronach,jakrównieżodwracania
zmianwobrębiebarierykrewmózg.WbadaniachMRIkorty
kosteroidyzmniejszałyczastrwaniaistopieńwzmocnieniaga
dolinąogniskdemielinizacjiibyłotozwiązanezestabilizacją
stanuklinicznego.
Powszechnieprzyjętymsposobemleczeniaostregorzutucho
robyjeststosowaniemetyloprednizolonu(MP)(SoluMedrol)
wdawce5001000mgdziennie,dożylnie(i.v.)przez3do5dni,
wzależnościodciężkościrzutu.Lekpodajesięwpostaciwle
wu kroplowegow 500ml soli fizjologicznejw ciągu 12 go
dzin,najlepiejwgodzinachporannych,abyzapobiecbezsen
ności.Jednocześniezkortykosteroidaminależypodawaćpotas
wceluuniknięciahipokaliemii.Doustne,stopniowezmniejsza
niedawkisterydównazakończeniekuracjijestopcjonalne–nie
ma wiarygodnych dowodów na większą skuteczność takie
gopostępowania.AlternatywądladożylnegopodawaniaMP
jeststosowanieekwiwalentnychterapiisteroidowychdoustnie
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uwiększościpacjentównieodnotowanorzutu(67%vs41%),
aprogresjęchorobyobserwowanou17%chorychleczonych
wporównaniuz29%pacjentówotrzymującychplacebo.Lek
został zaaprobowanydo leczenia rzutoworemisyjnejpostaci
SMwlistopadzie2004roku,niemniejjużwlutym2005roku
zaprzestanostosowanianatalizumabuzewzględunapoważ
ne objawy uboczne (postępująca wieloogniskowa leukoence
falopatia).Lekponowniezaczętostosowaćw2006roku,ale
z ograniczonymiwskazaniami. Zalecany jest wmonoterapii,
jako lekdrugiegorzutuprzynieskuteczności IFN lubbardzo
aktywnymprzebiegu choroby.Główne objawy uboczne tera
piitopostępującawieloogniskowaleukoencefalopatia,reakcje
nadwrażliwości,hepatotoksyczność,nawracająceinfekcje(2,5,6).
Mitoksantron jest antybiotykiem antracyklinowym o właści
wościach cytostatycznych. Po zastosowaniu uszkadzaDNA,
hamuje topoizomerazę II i wywołuje efekt cytotoksyczny.
Wbadaniurejestracyjnymwykazano,żestosowaniemitoksan
tronuprzezokres2 latpowodujezmniejszenieczęstościrzu
tów,wydłużenieczasudotrwałegopogorszenia,stwierdzono
równieżmniejsząliczbęogniskT2orazwzmacniającychsiępo
gadoliniewbadaniuMRI.Brakjednoznacznychdanychnate
mat zahamowaniaprogresji. Jego stosowanie jest obarczone
ryzykiemwystąpienialicznychobjawówubocznych.Najczęst
szetonudności(u76%),wypadaniewłosów(61%),zaburze
niamiesiączkowania(61%)iczęsteinfekcjedrógoddechowych
czy moczowych (2532%). Jednak najbardziej niebezpiecz
ne jestwystąpienieostrejbiałaczkipolekowej (do2,5%)oraz
uszkodzeniamięśniasercowego(uokoło2%).Liczbainasile
niedziałańniepożądanychwzrastająprzywiększejdawcesku
mulowanej(2,5,7).Wskazaniaischematypodawanialekówzebra
nowtabeli1.
DoleczeniapreparatamiIFNβioctanemglatiramerupowin
nibyćkwalifikowanichorzyzpewnąklinicznierzutoworemi
syjnąpostaciąSM,uktórychwokresieostatnich2latwystą
piłyconajmniej2rzutychorobyalbojedenciężki,bezpełnego
wycofaniasięobjawówneurologicznych.WPolsceprzyjęto
ponadto kryteria uzupełniające, które faworyzują pacjentów
wmłodymwieku,chorującychkrótkoitylkotakich,uktórych
wystąpiłyminimum2rzutychoroby.Powszechnieobowiązu
je zasada jak najwcześniejszego rozpoczynania leczenia im
munomodulującego,ponieważjestononajbardziejskuteczne
wewczesnymokresiechoroby.Większośćekspertówopowiada
sięzarozpoczynaniemleczeniapopierwszymklinicznymepi
zodziesugerującymSM(CIS),aletylkoupacjentówzdużym
ryzykiemszybkiejkonwersjiwpewneSM.Wpraktyceleczenie
immunomodulujące można rozpocząć po wystąpieniu CIS,
jeżeliu choregowykluczono innyniżSMproces chorobowy
orazwpłyniemózgowordzeniowymwykazanowewnątrzpły
nowąsyntezęIgGlubobecnośćoligoklonalnychprążkówIgG
iwczasie2miesięcypoleczeniutypowymidlarzutudawka
misteroidówutrzymująsięistotnefunkcjonalnieobjawyneu
rologiczne.Ponadtoleczenietostosujesię,jeżeliwMRIgłowy
stwierdzonoznacznąpowierzchnięzmianzobecnościąwięcej
niż6ogniskalbojeśliwykazanonoweogniskowzmacniające
siępopodaniugadolinylubzdefiniowanywzrostliczbyzmian
T2wMRIwykonanympo3 lub6miesiącach.Natalizumab

zmniejszenieodczynuzapalnego,wpływnalimfocytyT,ogra
niczanie demielinizacji pochodzenia zapalnego oraz w nie
wielkimstopniuzredukowanieuszkodzeniaaksonów(3).Dzię
kistosowaniupreparatówIFNzmniejszasięczęstośćrzutów
ookoło2934%wstosunkudookresuprzedleczeniem,wzra
staliczbachorychbezrzutówdo3138%wporównaniuzgru
pą otrzymującą placebo orazwydłuża się czas do kolejnego
rzutu.WykonywanewczasieleczeniabadaniaMRIwykazały
zmniejszeniecałkowitejpowierzchniogniskchorobowychoraz
spadekliczbyogniskaktywnych.Obserwacjechorychprzyjmu
jących IFNβ są obecniewieloletnie i u pacjentówodpowia
dającychnaterapiękorzystnywpływlekuutrzymujesięprzez
cały okres leczenia, a ponadto stwierdzonowiększą skutecz
ność wyższej dawki leku i częstszego podawania. Wskazuje
tonazasadnośćstosowaniawyższychdawekIFNβ,zwłasz
czauchorychzczęstymirzutami,niepełnymiremisjamiiszyb
kąprogresjąorazzaktywnymi,licznymiogniskamiwMRI.Do
najczęściejstwierdzanychobjawówubocznychnależąobjawy
grypopodobne,którepojawiająsię34godzinypoiniekcjiIFN,
osiągająszczytnasileniapo1218godzinachiustępujązwy
klepo24godzinach.Ichnasileniejestnajwiększewpoczątko
wymokresieterapiiizmniejszasięwtrakciejejkontynuowania.
Najprostszysposóbprzeciwdziałaniastanowiwykonywaniein
iekcjiIFNβwgodzinachwieczornychiprzyjmowanieprepa
ratówparacetamolulubNLPZ.Rzadziejspotykanesąobjawy
skórne wmiejscach wstrzykiwania leku (pokrzywka, rumień,
zapalenieskóry,martwicaskóry),przejściowywzrostspastycz
ności,zaburzeniasnu.Interferonysąbezpiecznymi,dobrzeto
lerowanymilekamiimogąbyćstosowanenawetprzezwielelat
podkontroląobrazukrwiifunkcjiwątroby(4,5).
Octan glatirameru (Copaxone) jest mieszaniną syntetycz
nychpolipeptydówwpływającąnadrodzekonkurencjizbiał
kiem zasadowymmieliny, prawdopodobnym autoantygenem
SM,naprocesy immunologicznew stwardnieniu rozsianym.
Kopolimer wiąże się z cząsteczkami kompleksu zgodności
tkankowej,hamujeaktywację limfocytówTh1 i indukuje lim
focytyTh2.Efektem tego działania jest ograniczeniewytwa
rzania cytokin prozapalnych, głównie interferonu γ. Badania
kliniczneoceniająceskutecznośćpreparatuCopaxoneucho
rychzrzutoworemisyjnymSMdowiodłyobniżeniawskaźni
karzutówookoło22%,wzrostu liczbypacjentów,którzynie
mielirzutuchoroby,oraznieznacznegospowolnienianarasta
nianiewydolnościruchowej.Jednocześniewykazanoznaczne
zmniejszenieliczbynowychzmianwMRI.Korzystnyefektsto
sowaniakopolimeruzależyodczasutrwaniaterapii–dłuższe
leczeniejestskuteczniejsze.Objawyniepożądanesąnajczęściej
miejscowe,ograniczonedomiejscawstrzyknięcia leku imają
charakter przemijający. Obserwowano również przemijające
bólewklatcepiersiowej,dusznośćczybólestawowe,którenie
wymagałyleczenia(3,4).
Natalizumab (Tysabri), rekombinowane przeciwciało skiero
waneprzeciwkointegrynieα4β1,hamujeprzechodzenielimfo
cytówTprzezbarierękrewmózgiaktywowaniereakcjiwob
rębieOUN.Wprzeprowadzonejrejestracyjnejpróbieklinicznej
wykazano,żenatalizumabobniżawspółczynnikrzutówo68%
w porównaniu z grupą placebo (73% vs 23%), po 2 latach
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wtedyprzerwaćcałkowicieleczeniealbozastosowaćuchorego
innąopcjęterapeutyczną,wedługnastępującychzasad:ztera
piiniskądawkąinterferonubetaprzechodzimydoleczeniawy
sokądawką,zterapiiinterferonembeta–doleczeniaoctanem
glatirameru, z leczenia glatiramerem–do leczenia interfero
nembeta,zterapiiglatiramerembądźwysokądawkąinterfero
nu–doleczeniamitoksantronemlubnatalizumabem(1,2,5,8).

PRZEBIEG POSTĘPUJĄCY

LeczeniepostępującychpostaciSM,szczególnieoaktywnym,
agresywnymprzebiegu,jesttrudneiczęstoniepozwalanauzy
skanie satysfakcjonującego wyniku. Podstawą terapii są leki
immunosupresyjne,ale ichpoważnedziałanianiepożądane
wymagająod lekarzapodejmującegodecyzjęozastosowaniu
takiej terapiidokładnejocenypotencjalnychkorzyści i ryzyka
orazdopasowaniakuracjidoindywidualnejsytuacjichorego.
Stosujesięmitoksantron,któregoschematpodawaniajestróż
nywzależnościoddoświadczeńipreferencjidanegoośrodka.
Jednorazowadawkawynosizazwyczaj12mg/m2powierzchni
ciała,niemniejistniejąośrodki,wktórychprzyjmujesięsche
matpodawania5,8lub10mg/m2,zwłaszczaprzyschematach
zwcześniejsząindukcją.Drugimproblememjestwartośćdaw
kiskumulowanej.Maksymalnażyciowadawkaskumulowana
zaaprobowanaprzezFDAwynosi140mg/m2powierzchnicia
ła i takiedawkibyłyczęstostosowane.Jednakżeostatnieza
leceniarekomendująobniżeniedawkiskumulowanejdomak
simum100mg/m2powierzchniciała(2).WPolscedośćczęsto
akceptujesiędawkiskumulowanerówne140mgniezależnieod
powierzchniciała.Bardzoróżnyjesttakżeczasstosowaniate
rapiimitoksantronem,którywynikazprzyjętejwdanymośrod
kudawkijednorazowejidawkiskumulowanej(9,10).
DoleczeniawtórniepostępującejpostaciSMrekomendowany
jestrównieżIFNβ1b(Betaferon).Wwieloośrodkowymbada
niuzpodwójnieślepąpróbąstosowanietegopreparatuistotnie
spowalniałoprogresjęchorobyinarastanieniepełnosprawności

imitoksantronsąlekamidrugiegorzutu,zasadyrozpoczyna
nialeczeniatymipreparatamiprzedstawionowtabeli1(1,2,5).
Mimowieloletnichobserwacjinieustalonodotychczasjedno
znacznie okresu trwania kuracji immunomodulującej. Dość
powszechnieprzyjmujesię,żeleczeniepowinnobyćstosowa
netakdługo,jakdługopacjentodnosikorzyściztakiejterapii.
Wtrakcieleczenianależyoceniaćaktywnośćklinicznąchoroby,
czyliczęstośćrzutów,progresjęniesprawnościorazaktywność
choroby w badaniu MRI. Jednocześnie należy kontrolować
występowanie objawów ubocznych, głównie zmian skórnych
wmiejscachiniekcji,orazprzeprowadzaćbadaniabiochemicz
nekrwi (morfologiakrwi,próbywątrobowe).Badaniawyko
nujesięco3miesiącewpierwszymrokuleczeniaico6mie
sięcywpóźniejszymokresie.KontrolnebadaniaMRInależy
przeprowadzać po każdych 12 miesiącach lub w przypadku
pełnejstabilnościklinicznejpo24miesiącachterapii.Wprzy
padkubrakuefektuklinicznegolubutrzymującychsięobjawów
ubocznychnależyrozważaćzmianęleczenia.Decyzjaoodsta
wieniulekupowinnabyćpodjętamniejwięcejporocznymle
czeniu,ponieważdopierowówczasdajesięzauważyćkorzyst
ny wpływ leku. Trzeba wówczas ocenić parametry kliniczne
iobjawyuboczne.Doparametrówklinicznych,którewskazu
jąnakoniecznośćzmianyleczenia,należąwystąpienieconaj
mniej jednegopoważnego rzutupopierwszych6miesiącach
kuracji,systematycznenarastanieniesprawnościruchowejlub
pojawienie się nowych ognisk demielinizacyjnych zewzmoc
nieniemkontrastowymwtrakcietrwaniaterapii.Działanianie
pożądane,któreuniemożliwiajądalsząterapię,totrwałewystę
powanieobjawówparagrypowychzwysokągorączką,spadek
leukocytów<3000,któryutrzymujesiępo50%redukcjidaw
kowaniaalbopowracapoprzywróceniupełnegodawkowania,
dwukrotnywzrostenzymówwątrobowych,któryutrzymujesię
po50%redukcjidawkowaniaalbopowracapoprzywróceniu
pełnego dawkowania, wystąpienie depresji z myślami samo
bójczymi,wystąpienie jakichkolwiek innych groźnych dla ży
ciaobjawówprawdopodobniezwiązanychzleczeniem.Można

Tabela�1.�Dawkowanie�i�wskazania�do�stosowania�leków�zarejestrowanych�do�leczenia�SM

Preparat Wskazania Dawkowanie Uwagi 

Interferon β-1a
(Avonex) 

CIS, 
RRMS

30 μg domięśniowo,
1/tydzień

Interferon β-1a
(Rebif)

RRMS 22 lub 44 μg podskórnie, 3 razy/tydzień

Interferon β-1b
(Betaferon)

CIS, 
RRMS,
SPMS

250 μg podskórnie, co 2 dni 

Octan glatirameru  
(Copaxone)

RRMS 20 mg podskórnie, codziennie

Natalizumab 
(Tysabri)

RRMS 300 mg dożylnie, co 4 tygodnie Monoterapia u chorych z dużą aktywnością choroby mimo leczenia IFN-β 
Pacjenci nieleczeni dotychczas, ale z szybko rozwijającą się, ciężką  
postacią RRMS – co najmniej 2 ciężkie rzuty w ciągu roku

Mitoksantron RRMS,
SPMS

10-12 mg/m2 p.c. co 3 miesiące,  
dożylnie
Skumulowana maksymalna dawka  
życiowa wynosi 140 mg/m2 p.c. 
Powyżej dawki skumulowanej 90 mg/m2 
znacznie wzrasta toksyczność leku

Pacjenci z gwałtownie postępującą postacią RRMS (kilka rzutów  
w okresie roku poprzedzającego lub/i udokumentowany postęp choroby 
o co najmniej 2 punkty w skali EDSS)
Pacjenci w fazie wtórnie przewlekłej, ale z udokumentowanym  
postępem choroby o co najmniej 1 stopień w skali EDSS w ciągu roku  
poprzedzającego

CIS – klinicznie izolowany zespół objawów sugerujących SM, RRMS – postać rzutowo-remisyjna SM, SPMS – wtórnie postępująca postać SM, p.c. – powierzchnia ciała
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80mg/dobę,tizanidyny–36mg/dobę.Nienależygwałtownie
odstawiaćlekówpodawanychwdużychdawkach,gdyżmoże
todoprowadzićdoszybkiegopogłębieniasięspastycznościlub
drgawek.Najczęściejwystępującymobjawemubocznymprzy
stosowaniubaklofenujestsenność,zkoleitizanidynamożepo
wodowaćbradykardięizaburzeniafunkcjiwątroby.Należyje
monitorować,zwłaszczaprzywspółistnieniuinnychterapiihe
patotoksycznych(1113). Jako lekobniżającynapięcie, szczegól
niewprzypadkuspastycznościwspółistniejącejzbólem,moż
na stosować gabapentynę. Dawkę początkową 300mg/dobę
powinnosięszybkozwiększyćdo1800mg/dobę;maksymalne
dawkito3600mg/dobęiwyższe.Pochodnebenzodwuazepiny
sąskutecznezarównowmonoterapii,jakiwpołączeniachzin
nymilekami.Dawkępoczątkowąnależystopniowozwiększać
doosiągnięciaefektuterapeutycznego,uwzględniającoczywi
ściewszystkieobjawyuboczne.Ostatniopojawiłysiędoniesie
niaokorzystnymwpływiekanabinoidównaobniżenienapięcia
mięśniowego,niemniejwynikiniesąjednoznaczne(12).
Przybrakuskutecznościdoustnegoleczeniafarmakologicznego
możnamiejscowopodawaćtoksynębotulinową–dawkajestza
leżnaodmiejscapodaniairodzajupreparatu.Stosujesięrów
nież blokadę nerwów obwodowych fenolem. Korzystny efekt
utrzymujesięróżniedługo,najczęściejkilkamiesięcy,przyczym
iniekcjemusząbyćpowtarzane.Skutecznąmetodą jestdoka
nałowepodawaniebaklofenuprzezpompę infuzyjną–meto
danajrzadziejstosowanazewzględunadużekosztyitrudno
ścitechniczne.

ZMĘCZENIE

ProblemdotyczybardzodużejgrupychorychnaSM(oko
ło 80%).Przed rozpoczęciem leczenia konieczne jest określe
nietypuzmęczenia(zmęczenienerwowomięśniowejakowynik
niedowładu,związanezdepresją,zmęczeniewdzieńjakoefekt
bezsennościwnocylubogólneznużenie).Wzmęczeniunerwo
womięśniowymzalecasięprzedewszystkimfizykoterapięire
gularnećwiczeniaaerobowe.Przyzmęczeniupojawiającymsię
przywzrościetemperaturyciałabardzodobreefektydajepły
wanie.Lekiprzeciwdepresyjneprzynosząkorzyśćwzmęczeniu
zdepresją.Zaburzenia snuwymagająkonsekwentnegoutrzy
mywaniarytmusnuiczuwania,awraziepotrzebyfarmakote
rapiipreparataminasennymi.Wogólnymznużeniuzwiązanym
zSMmożnazalecićamantadynęwdawce100200mg/dobę.
Podobnewskazaniamamodafinil, który jednak jestwPolsce
niedostępny(1113).

ZABURZENIA CZYNNOŚCI  
DRÓG MoCZoWyCH

Występują u około 96% chorych na SM i dotyczą zaburzeń
woddawaniumoczuizaburzeńgromadzeniamoczu;mogąteż
miećcharaktermieszany.Przedrozpoczęciemleczeniafarma
kologicznegowskazanesądokładnebadanieogólne iposiew
moczuorazbadanieurologiczneiurodynamiczne.Przytrud
nościachwopróżnianiupęcherzanaskutekdysfunkcjimięśnia
wypieracza stosuje się leki cholinomimetyczne – betanechol

w czasie 27miesięcy obserwacji, jednak przedłużenie okresu
badań o kolejne 18miesięcywykazałomniejszą skuteczność
stosowanegoleczenia.PonadtorezultatyośrodkówwEuropie
iAmerycePółnocnejniebyływpełnizgodne.Obecnieuważa
się,żelektenmożebyćużywanywpostępującychpostaciach
choroby,aletylkowówczas,gdyłączniezestałąprogresjąpo
jawiająsięzaostrzeniachorobyiwbadaniuMRIstwierdzasię
obecnośćaktywnychognisk,wzmacniającychsiępopodaniu
gadoliny(1,2).
Wprzypadkuinnychlekówimmunosupresyjnychnieprzepro
wadzonowiarygodnychbadań,niemająoneteżrejestracjido
leczeniaSM,choćsączęstoużywanenapodstawiedoświad
czeniaiobserwacjiklinicznych.Bardzoczęstopodawanajest
azatioprynawdawce23mg/kgmasy ciała/dobę.Zaleca się
rozpoczynanie leczeniaodniskichdawek i stopniowe zwięk
szaniedodawkioptymalnej.Efektyterapiisąwidocznepo612
miesiącach,czastrwanialeczenianiezostałokreślony–przy
dobrej tolerancjimoże trwać kilka lat, jednakże skumulowa
nadawkaniepowinnaprzekraczać600g.Przeciwwskazaniami 
sąciąża,przewlekłeschorzeniawątrobyiprzewlekłeinfekcje. 
Należy monitorować parametry układu białokrwinkowego
ipamiętaćozwiększonejtendencjidopowstawaniazmianno
wotworowych.StosowaniecyklofosfamiduwSMmadługąhi
storię, ale obserwacje pochodzą z badań przeprowadzanych
metodąpróbyotwartej.Wskazują,żejegoskutecznośćucho
rychzpostępującymprzebiegiemSMniejestpewna–wyniki
badańniesąjednoznaczne.Niemajednolitegoiakceptowane
goschematupodawania.WPolscejestznacznierzadziejuży
wanyniżmitoksantron i często traktowany jakokolejnykrok
eskalacjileczeniaagresywnychpostaciSM.Możerównieżdo
prowadzićdopoważnychdziałańubocznych.Wodróżnieniu
od mitoksantronu nie ma restrykcyjnego ograniczenia daw
ki lekudoosiągnięciadawkikumulacyjnej,mimożeostatnio
pojawiłysięrównieżspostrzeżenia,żecałkowitadawkacyklo
fosfamidu nie powinna przekroczyć 30 g(9). Podsumowując:
zarówno terapiamitoksantronem, jak i cyklofosfamidemwy
magabardzownikliwejkwalifikacjipacjentówisystematyczne
gomonitorowaniakuracjileczniczej.Żadenzproponowanych
lekównieprzynosiznaczącychkorzyściwleczeniupostępują
cegoSMiterapiatakichchorychograniczasięnajczęściejdo
leczeniaobjawowego.

lECzENiEOBjAWOWE

SPASTYCZNOŚĆ

Leczeniespastycznościoprócz farmakoterapiipowinnoobej
mowaćrównoległeprowadzeniefizykoterapiiićwiczeńrozcią
gającychmięśnie.Przed rozpoczęciem leczenia należywyeli
minować czynniki nasilające spastyczność. Są to najczęściej
infekcjedrógmoczowych,przewlekłezaparcia,bólczygorącz
ka.Lekipierwszegorzututobaklofenitizanidyna.Dawkipo
winnosięstopniowozwiększaćażdoosiągnięciaskuteczności
terapeutycznej, niemniej należy pamiętać o osobniczejwraż
liwościnaobapreparaty, jakrównieżostosowaniuminimal
nej skutecznej dawki.Maksymalna dawka baklofenu wynosi
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poprawiapamięćizdolnośćuczeniasięuchorych(14).Stosowa
nie terapii interferonembeta bądźoctanemglatiramerumoże
częściowohamowaćpogłębianiesięzaburzeńpoznawczych.
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(Urecholine)w dawce 1025mg 26 razy na dobę, neostyg
minę(Polstigminum)wdawcedo45mg/dobę lubpilokarpi
nęwdawce510mgpodskórnie.Wceluzmniejszenianapięcia
wewnętrznego zwieracza pęcherza podaje sięαadrenolityki,
np.prazosynę(Minipress,Polpressin)wdawce620mg/dobę,
lubsympatykolityki,np.guanetydynęwdawcedo30mg/dobę.
Obniżenie napięcia mięśnia zwieracza zewnętrznego można
uzyskać,stosującbaklofen,diazepam,dantrolenczytolperison.
Zaburzeniagromadzeniamoczuwynikająceznadmiernejaktyw
nościmięśnia wypieracza pęcherzamożna leczyć preparatami
antycholinergicznymi–oksybutyninąwdawcedo20mg/dobę 
itolterodynąwdawcedo4mg/dobę.Możnastosowaćtakżedo
pęcherzowepodawanie leków–oksybutyniny i toksyny botu
linowej. Przy nietrzymaniu moczu, wynikającym z zaburzenia
funkcjimięśnia zwieracza, zaleca się leki sympatykomimetycz
ne(Efedryna),wdawcedo100mg/dobę,lubGutron,wdawce
do15mg/dobę.Możnastosowaćtrójpierścieniowelekiprzeciw
depresyjne–imipraminęwdawce75mg/dobę.Wprzypadkach
niepoddających się leczeniu farmakologicznemuwskazane jest
samocewnikowanie lub cewnik na stałe. Zewzględu na częste
współistnienie infekcji drógmoczowychprzy zaburzeniachpę
cherzowychkorzystnejestprzyjmowanielekówhamującychroz
wójbakteriilubdużychdawekwitaminyC(12,13).

BÓL

Ostre i przewlekłe bóle neuropatyczne są częstym objawem
SM. Zazwyczaj nie odpowiadają na typowe leczenieNLPZ.
Największą skuteczność wykazuje gabapentyna w dawce do
1800mg/dobęlubwyższej,zwłaszczaprzynerwobóluzwiąza
nymzogniskamirdzeniowymi.Karbamazepinaioksykarbaze
pinasąszczególnieskuteczneprzyneuralgiin.Vlubuporczy
wychparastezjach.Dawkipowinnybyćzwiększanepowoli,do
osiągnięciaefektuklinicznego.Należypamiętaćomożliwości
hiponatremiiprzystosowaniutychleków.Wprzypadkuprze
wlekłychdyzestezjikończynordynujesięlekiprzeciwdepresyjne. 
Rzadkostosujesięchirurgiczneprzecięciekorzenitylnychlub
dokanałowepodawaniemorfinyczyinnychleków(1113).

DEPREsJA

ObjawydepresyjnewystępująuchorychnaSMznacznieczęściej
niżuosóbzdrowych.Zasadyleczeniasąidentycznejakwprzy
padkuinnychpacjentówzobjawamidepresyjnymi.Najczęściej
używa się trójpierścieniowych lekówprzeciwdepresyjnych i se
lektywnychinhibitorówwychwytuzwrotnegoserotoniny(11,13).

ZABURZENIA PoZNAWCZE

Pojawiająsięuokoło50%pacjentówinajczęściejdotycząpa
mięci iuczeniasię.Objawtenmożebyćpowodemznacznych
trudnościwnauce czypracyu chorego i nienależy go lekce
ważyć.BadaniaoceniającezaburzeniapoznawczewSMtrwa
jąodniedawna.Zalecasięstosowanietechnikbehawioralnych,
psychologicznychifarmakoterapii.Najlepiejocenionymilekami
są inhibitory acetylocholinesterazy. Stwierdzono, że donepezil




