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Streszczenie 
Przeprowadzonokrytycznąanalizęstanubadańwzakresieposzukiwaniaoptymalnychmarkerówwstwardnieniuroz
sianym.Wwieluprzypadkachwystarczyanalizaklinicznaiobraztomografiirezonansumagnetycznego.Wraziewątpli
wościwielewnosibadaniepłynumózgowordzeniowego,podwyższonywskaźnikIgGwskazującynasyntezętegobiał
kawewnątrzprzestrzenipłynowychorazobecnośćprążkówoligoklonalnychIgG.Nadaljednaktrwająposzukiwania
bardziejswoistychbiomarkerów.Mimoswegoznaczeniadlapoznaniapatogenezychorobyjakdotychczasniewszyst
kiepróbysąuwzględnionewprzyjętychkryteriachdiagnostycznych.Wpłyniemózgowordzeniowymodnotowujesię
podwyższonypoziombiałkazasadowegojakowyrazprocesudemielinizacyjnegoorazpodwyższonypoziomprzeciw
ciałrozpoznającychbiałkamieliny.Wzrostmianaprzeciwciałwsurowicymaniewielkąwartośćdiagnostycznąwobec
dużychróżnicwczęstościichwystępowania,podobniejakwzrostpoziomuniektórychcytokin,chemokinimolekuł
adhezyjnych.Tosamodotyczyodsetkowychwartościantygenówpowierzchniowychkomórekjednojądrzastychkrwi.
Biomarkerypróbujesięwykorzystywaćdorokowaniacodopostępuchoroby.Bardzoważnymkierunkiembadawczym
jestpróbaodpowiedzinapytanie,czymożnaokreślićmarkerygenetycznedecydująceopozytywnymwynikulubbra
kuodpowiedziterapeutycznejprzystosowaniulekówimmunosupresyjnychiimmunomodulacyjnych.Pozytywnewy
nikiwtymzakresiestanowićbędąistotnypostępwterapiistwardnieniarozsianego.

Słowakluczowe:stwardnienierozsiane,biomarkery,cytokiny,chemokiny,farmakogenetyka,przeciwciałaantymielinowe

Summary 
Thecriticalanalysisofcurrentstatusinthesearchofoptimalbiomarkersinmultiplesclerosiswasperformed.Inmany
casestheclinicalaswellasMRIpatternsaresufficientforthediagnosis.IndubiouscasestheimpactofCSFstudies
isnecessarydemonstratinganincreaseofIgGindexindicatinganintrathecalproductionofthisproteinsaswellas
thepresenceofoligoclonalIgGbands.Theintensivesearchformorespecificbiomarkerscontinues.However,tillnow
theresultsarefarfromsatisfactoryonesandarenotincludedintotheaccepteddiagnostictests.Nevertheless,
thestudiesareofagreatvalueforunderstandingofthediseasepathomechanism.TheincreaseofMBPlevel
intheCSFrepresentsamarkerofdemyelination.Anincreaseintitresofantibodiesrecognizingmyelinproteinsman
ifestsnodiagnosticvalueduetosignificantleveldifferences,similarlyastheincreaseinexpressionofsomecytokines,
chemokines and adhesionmolecules. The same concerns the relative percentage of superficial antigens of blood
mononuclears.Biomarkerstestedaspredictorsofdiseaseprogresshaveagreaterfuture.Averyimportantscientific
probleminvolvesthequestionifitispossibletofindgeneticmarkers,whichcouldpredictapositiveornegativether
apeuticresponsetoimmunomodulatoryorimmunosuppressivedrugs.Suchmarkerswouldsignifyagreatadvantage
inthetherapyofmultiplesclerosis.
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powyższychbadańniesąonewpełniswoiste,ponieważpo
dobnezmianymogąwystępowaćrównieżwinnychchorobach
zapalnychukładunerwowego.Leczeniesterydamiwpływana
obniżenieprodukcjiIgG,wyrażającesięobniżeniemwskaźni
kaIgG.Nieprowadzi jednakdozanikaniaprążkówoligoklo
nalnychIgG(6).
Nasuwasięzasadniczepytanie: jakiantygen lubantygenysą
odpowiedzialnezatezjawiskaimmunologiczne?Wśródczyn
ników zewnętrznych podkreśla się domniemaną rolę szeregu
retrowirusów,ajakodomniemaneautoantygenydeterminują
cereakcjewymieniasiębiałkozasadowemieliny(MBP),białko
proteolipidumieliny (PLP) oraz glikoproteinęmielinaoligo
dendroglej(MOG).Byćmożerównieżpodobneznaczeniema
małebiałkoszokucieplnego(αβkrystalina)czyegzotoksycz
nepaciorkowce,działające jakosuperantygen.Badaniaprze
prowadzonenapoziomiegenomuwskazują,żegenykodują
ce immunoglobuliny odznaczają się wielką restryktywnością
wczynnychsegmentachgenuorazwysokączęstościąmutacji
w sekwencjach kodujących regionwyznaczający komplemen
tarność(7).Wynikitychbadańprowadządowniosku,żesynte
za immunoglobulin ipobudzenie komórekBw stwardnieniu
rozsianymniesątylkonastępstwemnieswoistejreakcji,alewy
nikiemodpowiedzinaantygenpowiązanyzmechanizmemim
munologicznymchoroby.
W płynie mózgowordzeniowym w stwardnieniu rozsianym
występujewzrostpoziomubiałkazasadowegomieliny,podob
niejaklekkiegobiałkaneurofilamentówikwaśnegobiałkawłó
kien glejowych(8). Przy zastosowaniu współczesnych metod
elektroforezy,częściowowpołączeniuzespektroskopiąmaso
wą,wykazanojakościowezmianybiałekpłynumózgowordze
niowegowstwardnieniurozsianym,sugerującedotknięciewłó
kienmielinowych,zarównowpostacirozwiniętejchoroby,jak
iwklinicznieizolowanymzespole(CIS).Jakpodkreślają 
Rithidechiwsp.,zmianytespotykasięrównieżwdziecięcym
stwardnieniu rozsianym(9). Mogą one stanowić ze względu
naswączułośćważnymomentdiagnostyczny,bardziejswoisty
niżwzrostIgGiobecnośćprążkówoligoklonalnych.

PRzECiWCiAłAjAKOMARKERy
BiOlOgiCzNE

Wpłyniemózgowordzeniowymiwsurowicypacjentówcho
rych na stwardnienie rozsianewykrywa się cały szereg prze
ciwciał.Najczęściejsątoprzeciwciałarozpoznającebiałkoza
sadowe mieliny (MBP), białko proteolipidu mieliny (PLP),
glikoproteinę związaną zmieliną (MAC), glikoproteinęmie
linaoligodendroglej (MOG), białko swoiste oligodendrocy
tów (OSP), 2’,3’cykliczną 3’fosfodiasterazę nukleotydów
(CNP) i transaldolazę (TAL).Wykryto również szereg prze
ciwciał antywirusowych,w tym tak rozpowszechnionych, jak
grypy iparagrypy.WedługJaśkiewiczepitopydlaprzeciwciał
oswoistościantyMBP,antyMOGorazantyOSPpokrywa
jąsięczęściowozencefalitogennymiepitopamirozpoznawa
nymiprzezlimfocytyT,astwierdzonymiuchorychnastward
nienierozsiane(10).Wartośćdiagnostycznatychbadańniejest
duża,zwłaszczabadańprzeciwciałwsurowicy,wobecbardzo

WStęP

Szeroko zakrojone badania prowadzonewwielu ośrod
kach naukowych całego świata zmierzają do znalezie
nia optymalnychmarkeróww stwardnieniu rozsianym.

Z klinicznego punktu widzenia rozpoznanie choroby oparte
jestnastwierdzeniuzmianwistociebiałejmózgowiairdzenia
kręgowego,rozrzuconychwczasieiprzestrzeni.Trudnościdia
gnostycznemożepowodowaćróżnorodnośćobjawówiposta
cistwardnieniarozsianego,copodnosirolętestówparaklinicz
nych: neuroobrazowania przy pomocy tomografii rezonansu
magnetycznego oraz biomarkerów, głównie immunologicz
nychpłynumózgowordzeniowego,krwioraz–wbardzoogra
niczonym zakresie – wmoczu. Tomografia rezonansumag
netycznego jest niezwykle przydatna w wykrywaniu i ocenie
zmianw istociebiałej.Przy zastosowaniuwzmocnienia kon
trastem(gadoliną)oceniasięaktywnośćprocesuchorobowe
go,najlepiejwkorelacjizezmianamiwpoziomiebiomarkerów.
Wartośćobrazujestjednakograniczonauosóbstarszych(już
od45.rokużycia).Dlategoteżuwieluchorychzpodejrzeniem
stwardnieniarozsianego,atakżewprzypadkachoprzewlekłym
przebiegu choroby lubw sytuacji, gdy obraz rezonansuma
gnetycznegonasuwawątpliwościwróżnicowaniuzogniskami
naczyniopochodnymi, badaniabiomarkerówmajądużąwar
tośćpraktycznąwdiagnostycechoroby.Badaniebiomarkerów
próbujesięrównieżwykorzystaćpodczasprzewidywaniaprze
bieguchoroby,zwłaszczadooceny,czynależyspodziewaćsię
przejściapostacizokresamirzutówiremisjiwfazęprzewlekle
postępującą.Próbujesiętoocenićprzezanalizęstopniauszko
dzeniaposzczególnychskładników tkankinerwowej:mieliny
iaksonu(1).Nowymkierunkiemzastosowaniabiomarkerów
wydaje się niezwykle perspektywiczna próbawyboru dla pa
cjentów terapii immunomodulacyjnej,w zależności odwyni
kówbadania.Jest tokierunekprzyszłościowywstosunkudo
zawodnych imało sprecyzowanych kryteriów klinicznych(2,3).
Kontrowersyjna wydaje się z kolei próba wykorzystania bio
markerówdoocenypodatnościna zachorowaniena stward
nienie rozsiane, awięcocena ryzyka jeszczeprzedwystąpie
niempierwszychobjawówklinicznychchoroby.Oczywiście,
sytuacjajestcałkowicieodmiennawzespoleizolowanychobja
wówneurologicznych(CIS).

BiAłKAPłyNUMózgOWO-RDzENiOWEgO

Dozłotychstandardówrozpoznawczychstwardnieniarozsia
negonależyod latwysokiwskaźnikIgG,wskazującynasyn
tezę tego białkawewnątrz przestrzeni płynowych oraz obec
ność prążków oligoklonalnych IgG. Zmiany te stwierdza się
wokoło90%dorosłychprzypadkówstwardnieniarozsianego.
W dziecięcym i młodzieżowym stwardnieniu rozsianym po
wyższeodchyleniapłynowewystępują jedynieupołowycho
rych(4). Bezwzględnywzrost poziomu IgGmamniejsze zna
czenie diagnostyczne. Występuje jedynie u połowy chorych
wewczesnymokresie choroby.Bardziej czułymwskaźnikiem
niż ocena ogólnego poziomu IgG jest badanie podklas IgG,
mianowiciewskaźnikaIgG1iIgG3(5).Pomimodużejczułości
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wymienionychcytokin.Zestawieniesumarycznewynikówba
dańnatematcytokinwekrwiiwpłyniemózgowordzeniowym
wstwardnieniurozsianymznajdujesięwtabeli1.
Wprzebieguleczeniaimmunomodulacyjnegowystępująistot
ne zmiany w ekspresji cytokin.Można tu wymienić przykła
dowojedyniekilkaspośródlicznychbadańnatentemat.Jak
stwierdzono,interferonβ1ajużpo6miesiącachleczeniawy
wołuje istotny spadek ekspresji TGFα (czynnik transforma
cjiwzrostu)(16).Jestinteresujące,żeoctanglatirameruwywiera
wpływobniżającynapoziominterleukiny12,czegonieobser
wowanopo terapii interferonemβ1a(17).Wyniki tewskazują
nawartość oznaczania cytokin dlawyjaśnianiamechanizmu
działania leków, ale droga do zastosowania praktycznokli
nicznegojestjeszczedaleka.

CHEMOKiNyiMOlEKUłyADHEzyjNE

Chemokiny, stanowiącewyodrębnionąpodgrupę cytokin, ra
zemzmolekułamiadhezyjnymiodgrywająważną rolęwpa
togenezie stwardnienia rozsianego jako czynniki decydujące
omigracjikomórekzapalnychzobwodowegołożyskanaczy
niowego do ośrodkowego układu nerwowego. Zagadnienie
tozostałoszczegółowoprzedstawioneprzezBieleckiegoiGłą
bińskiego(18).Czyoznaczeniepoziomuchemokinimolekuład
hezyjnychbędziemiałoznaczeniejakobiomarkerdiagnostycz
ny,niejestpewne,tymbardziejżezmianyczęściowopokrywają
sięzdanymistwierdzonymiwinnychchorobachukładuner
wowego.Dlategoteżwartozacytowaćtylkokilkabadań,które
mogąmiećprzyszłościoweznaczeniewrozpoznaniustward
nieniarozsianego.
PodwyższeniepoziomuIL8(CXCL8)wsurowicychorychna
stwardnienie rozsiane zostałowykazane przez SaruhanaDi
reskeneliego i wsp.(19) W badaniach Narikawy i wsp. stwier
dzonowpłyniemózgowordzeniowymwartościprzekraczają
cepoziomspotykanywseriikontrolnejCXCL10orazCCL17
(TARC),podczasgdypoziomCCL2byłznacznieobniżony(20).
Również poziom CCL19 i CCL21 okazał się podwyższony
wpłyniemózgowordzeniowymchorychnastwardnienieroz
siane(21).IstotnywzrostpoziomurozpuszczalnegoPECAM1
stwierdzonowsurowicypacjentówwstwardnieniurozsianym
zdodatnimiwynikamiwzmocnieniagadolinowego(22).Wsuro
wicyiwpłyniemózgowordzeniowymchorychnastwardnie
nierozsianeodnotowanorównieżpodwyższonypoziominnej
molekułyadhezyjnej–sVCAM1wporównaniuzgrupąkon
trolną(23).PodobnewynikiuzyskanowbadaniachICAM1(24),
atakżeEselektyny(CDC2E)(25).

MARKERyKOMóRKOWE

Patogenezastwardnieniarozsianegopowiązanajestzzabu
rzeniemrównowagiczęścipodklaskomórekT,którewiążąsię
zsyntezącytokinodziałaniuproiantyzapalnym.Istnieją
licznebadaniastwierdzające,żeczęstośćposzczególnychpod
klas limfocytówT zarównow surowicy, jak i w płyniemóz
gowordzeniowym jest odmienna w stwardnieniu rozsianym
wporównaniu zobrazemznamiennymdla ludzi zdrowych.

dużychróżnicwczęstościichwystępowania,cowyraźniewi
daćwzestawieniupodanymprzezReindla iwsp.(11)Znaczne
różnicewwynikachbadańzdająsięzależećwdużymstopniu
odzastosowanychmetodlaboratoryjnych.Badaniaautoprze
ciwciał mają jednak wyraźnie wartość perspektywiczną dla
rozwoju i wyboru celowanej terapii immunologicznej. Hete
rogenność aktywności immunologicznej w poszczególnych
przypadkachdeterminujebowiemkoniecznośćwyboruindywi
dualizowanejterapiiwstwardnieniurozsianym.Osprawietej
mówisięodlat.Jużwroku1994Warreniwsp.wyraziliopinię,
żeistniejądwieodmienneimmunologiczniepostaciechoroby,
pierwszapowiązanaantygenowozbiałkiemzasadowymmieli
ny,adrugazbiałkiemproteolipidumieliny(12).
Ostatnio zwróconouwagę na rozpuszczalne białkoNogoA,
inhibitor regeneracji aksonów. Obecność tego białkamoże
być związana z brakiem aktywnej regeneracji w ośrodko
wym układzie nerwowym w stwardnieniu rozsianym. Jure
wicz iwsp.podali,że rozpuszczalnąpostać20kDaNogoA
stwierdziliw 96%próbek płynumózgowordzeniowego cho
rychnastwardnienierozsiane,podczasgdywwiększościba
danychprzypadkówinnychchoróbukładunerwowegowyniki
byłynegatywne(13).Stądteżwysunęliwniosek,żerozpuszczal
ne białko NogoA jest obiecującym testem diagnostycznym
w stwardnieniu rozsianym. Badania te zostały zakwestiono
waneprzezLindseya iwsp.,którzyprzypuszczają,woparciu
ooznaczeniawykonanemetodąwestern�blot,żeprążkiuważa
nezazależneodNogoAsąwywołaneprzezlekkiełańcuchy
immunoglobulin(14).Zewzględunatakzasadniczekontrower
sjedotyczące tegobiomarkerazagadnieniewymagadalszych
badań.WynikioznaczeńantyprzeciwciałprzeciwNogoAire
ceptoraantyNogowsurowicychorychnastwardnienie roz
sianenieróżniąsięwsposóbprzekonującyodrezultatówgru
pykontrolnej(15).

CytOKiNyKRWiiPłyNU
MózgOWO-RDzENiOWEgO

Cytokinyodgrywajądużąrolęwpatogeneziestwardnieniaroz
sianego,występujączarównowpłyniemózgowordzeniowym,
jakiwekrwi.Stądteżpróbyanalizyichzawartościwstward
nieniu rozsianym–podkątemwykorzystania jakobiomarke
rów diagnostycznych. Limfocyty TH1 wytwarzają cytokiny
INFγ (interferon γ), LTα (limfotoksynę α), TNFα (czyn
nikmartwicynowotworówα),IL2(interleukinę2)odziała
niusilnieprozapalnym.LimfocytyTH2wytwarzającałągamę
interleukin (IL4, IL5, IL10, IL12, IL15) o charakterze
immunomodulacyjnym. Ponieważ poziom cytokin zarówno
wpłyniemózgowordzeniowym, jak iwe krwi nie jestwyso
ki,wynikiuzyskaneprzezposzczególnychbadaczysąniejed
noznaczne.Najbardziejznamiennywzrostwstwardnieniuroz
sianymwporównaniuzinnymichorobamiukładunerwowego
i grupami kontrolnymi stwierdzono, badającTNFα, zarów
nowpłyniemózgowordzeniowym,jakiwekrwi.Zewzględu
nadużeróżnicewpoziomiemiędzyposzczególnymiprzypad
kamistwardnieniarozsianegowartośćTNFαjakobiomarke
radiagnostycznegonie jestduża,podobnie jak ipozostałych
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przewleklepostępującejchoroby,a takżewpływterapiiduży
midawkamiEncortonuwprzypadkachwczesnegostwardnie
niarozsianego(37).

BiOMARKERyDEtERMiNUjąCEPOStAć
iPOStęPCHOROBy

Trwająintensywnebadaniazmierzającedoznalezieniabiomar
kerówdeterminującychprzebiegchoroby.Furlaniwsp.prze
prowadzilianalizęwieloczynnikowąpoziomumRNAszeregu
immunomarkerówsurowicypodkątemprzebiegustwardnie
niarozsianego(38).Badaniatestanowiąwyraźnypostępwpo
znaniutegozagadnienia.PoziommRNAmarkerówCXCR5,
CCL5 iCCR3 był najwyższyw postaci pierwotnie przewle
klepostępującej,podczasgdywzrostpoziomuTNFα,IL10,
CXCL10iCCR3byłznamiennydlapostacirzutoworemisyj
nejstwardnieniarozsianego.WyższypoziommRNAmarkerów
TNFα,IL10,CXCL10przyobniżeniuCCR3charakteryzu
jezkolei rzutchoroby.PodobnieScarpini iwsp.orazFran
ciottaiwsp.wykazali,żepoziombiałkatakichmarkerów,jak
TNFα,IL10,CXCL10,wsurowicyipłyniemózgowordze
niowymwzrastawaktywnej faziechoroby(39,40).Stwierdzono
także,żewysokipoziommediatoraapoptozyFasmRNAłą
czysięzpomyślnymprzebiegiempostacirzutoworemisyjnej
stwardnieniarozsianego,podczasgdywysokipoziommedia
toraFasLmRNAwystępujeprzystosunkowołagodnymprze
bieguwtórniepostępującejpostacichoroby(41).Bardzointere
sującebadaniaprzedstawiliCorrealeidelosMilagrosBassani
Molinas,którzywykazali,żeVLA4,LFA1αiMMP9odgry
wajądecydującąrolęwrozwojudemielinizacyjnychzmianza
palnychwokresieprzejściaizolowanegozespołuklinicznego
(CIS)wrozwiniętąpostaćchoroby(42).Wykazanotakże,żecy
tokinywytworzoneprzezkomórkijednojądrzastekrwiobwo
dowej ulegają zmianom ilościowym zależnie od aktywności
choroby.Szczególniewidocznebyłotowodniesieniudoko
mórekCD14+,cowskazujenaichkrytycznąrolęwmodelo
waniuodpowiedziimmunologicznej(43).
Wyraźnąwspółzależnośćzaktywnościąchorobywykazujątak
żemolekułyadhezyjnezarównowsurowicy,jakiwpłyniemóz
gowordzeniowym.WyższewartościsVCAM1,molekułyod
grywającejrolęwmigracjiaktywnychkomórekTprzezbarierę
krewmózg,stwierdzonowsurowicyiwpłyniemózgowordze
niowymwokresieklinicznegopogorszenia.Odnotowanotakże
równoległośćwzrostupoziomusVCAM1idodatniegowyni
kuwzmocnieniagadolinowegowtomografiirezonansumag
netycznego(23).Oprócztegoistniejezależnośćpomiędzypozio
mem ICAM1w płyniemózgowordzeniowym i w surowicy
apojawieniemsięaktywnychogniskwobrazierezonansumag
netycznegou chorych na stwardnienie rozsiane(44).Współza
leżność między aktywnością kliniczną choroby a poziomem
ICAM1wekrwiorazwpłyniemózgowordzeniowymmoże
świadczyć,iżtamolekułaadhezyjnamożebyćuznanazamar
kerstanuimmunologicznegochorych(45).
Bardziejwyczerpująceomówienieznaczeniamolekuładhezyj
nychjakomarkerówaktywnościchorobymożnaznaleźćwar
tykuleLosego(46).

Najbardziejznaczącymodchyleniemjestwysokaliczbakomó
rekCD4,TCRα/βipodwyższonywskaźnikCD4/CD8.Obniżo
najest liczbakomórekTCRγ/δorazα/βHLADR(26).Wyniki
badańFrequinaiwsp.,którzystwierdziliuchorychzestward
nieniem rozsianym, szczególniew grupie chorych z postacią
przewlekle postępującą, obniżenie odsetka komórek CD4+T
wkrwiobwodowej,sązupełnymwyjątkiem(27).Bardzoważne
informacjedotyczyłybadaniaBorsellino iwsp., którzyzaob
serwowali,żeobniżenieliczbykomóreksupresorowychCD39
korelujedodatniozwystąpieniemstwardnieniarozsianego(28).
Wieledanychwskazuje,żezmianywantygenachpowierzch
niowych komórek T w stwardnieniu rozsianym wiążą się
z zaburzeniami procesu apoptozy. Badania te nie zostały
dotychczaswykorzystane jakomarkerydiagnostyczne.Do
tyczy to takichdoniesień, jak Ichikawy iwsp., którewska
zują,żeekspresjaantygenuFaswkomórkachTkrwiobwo
dowej jestwyższa u chorych ze stwardnieniem rozsianym,
co prowadzi do zaburzenia apoptozy aktywnych komórek
T(29).Stwierdzonorównież(30),żeapoptozakomórekjedno
jądrzastych krwi obwodowej orazw przestrzeniach płyno
wych jest w stwardnieniu rozsianym obniżona, przy czym
aktywowane komórki T są odporne na apoptozę niezależ
nąodFas.
Warto przytoczyć również kilka innychdoniesień,wskazują
cychnaznaczenieodchyleńmarkerówkomórkowychucho
rychnastwardnienierozsiane.Komórkidendrytycznechorych
wykazująwysokąekspresjęCD1ainiskąCD86(31).Chatzima
nolis i wsp. wysunęli hipotezę, że zaburzony wskaźnik lim
focytów CD45RA+ ICAM3+ może wskazywać na przed
wczesnąstarośćsystemu immunologicznegowstwardnieniu
rozsianym(32).
Markerypowierzchnioweskładnikówmorfotycznychkrwiule
gajądużymzmianomwprzebieguterapiilekamiimmunomo
dulacyjnymi i immunosupresyjnymi, co uznane jest za jeden
z wykładników ich działania. Terapia metyloprednizolonem
wywiera wpływ na komórki dendrytyczne i regulatorowe ko
mórkiT(33).Leczenietopowodujerównieżobniżenieproduk
cjiIL8przezmonocytychorychnastwardnienierozsiane(34).
Przyjmujesięrównież,żepodstawowylekimmunomodulacyj
ny–interferonβwywierawpływdodatninaprzebiegstward
nieniarozsianegoprzezpobudzenieekspresjikostymulatorów
molekułCD80iCD40namonocytachkrwi(35).

BiOMARKERyWMOCzU

Badania biomarkerówwmoczu jako test diagnostyczny dla
rozpoznania stwardnienia rozsianegonie znalazły szerszego
zastosowania. Zagadnienie to jest jednak ważne, ponieważ
badania temożnapowtarzaćwielokrotniewprzebiegu cho
roby, dlatego teżwartowskazaćnawetnapojedynczeprace
natentemat.
Badaniawykazałypodwyższeniepoziomuwolnychłańcuchów
lekkichκ wmoczu chorych na stwardnienie rozsiane, wska
zując,żetestmożebyćużytecznymmarkeremchoroby(36),ale
tylkowprzypadkachobardzowysokimpoziomie.Stwierdzo
nowpływleczenia2CDAnastężenie łańcuchówκwpostaci
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Podjęto takżepróbypowiązaniawpływu terapeutycznego in
terferonu β w stwardnieniu rozsianym zmarkerami procesu
apoptozy.Wandinger iwsp.wysunęli tezę, żeTRAIL, ligand
apoptozyzwiązanyzTNFmożesłużyćjakopotencjalnymar
ker odpowiedzi terapeutycznej(49). Zwrócono również uwagę,
że oporność terapeutyczna na glukokortykosterydy w lecze
niurzutówstwardnieniarozsianegojestzwiązanazmutacjami
genureceptoradla tego leku.Dotyczy toopornościzarówno
wewczesnejfaziechoroby,jakiwtórnejutychchorych,którzy
wpierwszymokresieleczeniadobrzereagowalinalek.Zagad
nienietozostałoszczegółowoomówionewartykuleRzążew
skiejMąkosy(50).
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BiOMARKERygENEtyCzNEjAKO
DEtERMiNANtyWyBORUtERAPii
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Tabela�1.�Cytokiny�w�surowicy�krwi�i�w�płynie�mózgowo-�rdzeniowym�w�stwardnieniu�rozsianym

Surowica Płyn mózgowo- rdzeniowy

TH1 IPN- γ (interferon γ) + +

LT- α (limfotoksyna α) ? ?

TNF- α (czynnik martwicy nowotworów α) + +

TNF- αR (receptor czynnika martwicy nowotworów α) ? +

IL- 2 (interleukina 2) + +

IL- 2R (receptor interleukiny 2) + +

TH2 IL- 4 (interleukina 4) + +

IL- 10 (interleukina 10) + +

TGF- β (transformujący czynnik wzrostu β) + +

+ – podwyższenie poziomu w stosunku do kontroli
? – wyniki bardzo rozbieżne
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