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Streszczenie 
Stwardnienierozsiane(łac.sclerosis�multiplex,SM)jestschorzeniemozłożonymmechanizmie,wktórymdochodzidoin
terakcjipomiędzyczynnikamiśrodowiskowymiagenetycznieuwarunkowanąpredyspozycją.Nadaluważasię,żeSMjest
narządowospecyficznąchorobąautoimmunologiczną,mediowanąprzezlimfocytyTCD4+.Patologicznymiwykładnika
michorobysązmianyogniskowe,określanejakoplaki,którepowstająnaskutekmiejscowejdemielinizacjizewzględnym
zaoszczędzeniemaksonówiwtórnymprzerostemastrogleju.Uszkodzenieaksonalneobecnejestjednakżewewszystkich
fazachchoroby.Morfologiaposzczególnychplakróżnisięizależyodichlokalizacji,czasutrwaniaiodtego,czyzacho
dziwnichregeneracja.Plakitradycyjniedzielisięnatrzypatologicznetypy:aktywne(ostre),przewlekłeaktywneiprze
wlekłenieaktywne.Ostatnioplakiaktywnepodzielononaczterypodtypy,biorącpoduwagę:charakterprocesuzapalnego,
zaangażowanieimmunoglobuliniukładudopełniacza,ekspresjębiałekmieliny,morfologięobrzeżazmianorazwzorzec
uszkodzeniaoligodendrocytów.Pozostajeprzedmiotemspekulacji,czypowyższepodtypyreprezentująkolejnefazyrozwo
juzmianpatologicznych,czyteżsąwyznacznikamiodmiennychwariantówautoimmunologicznych.Ostatniowieleuwagi
poświęcasięzagadnieniuzmianpatologicznychobecnychwobszarachkorowychmózgu.Badaniaanatomopatologiczne
wykazały,żerozległademielinizacjakorowaszczególniemanifestujesięupacjentówwprzewlekłejfaziechoroby.Jednakże, 
pomimo usilnych badań, czynnik inicjujący całą sekwencję zmian patologicznych nadal pozostaje nieznany. Celem 
niniejszegoartykułujestomówienienajnowszychkoncepcjidotyczącychpatogenezystwardnieniarozsianego.

Słowakluczowe:stwardnienierozsiane,patogeneza,demielinizacja,uszkodzenieaksonalne,regeneracja

Summary 
Multiplesclerosis(MS)isacomplexdiseaserequiringexposuretoanenvironmentalfactorandageneticpredisposition.
MScontinuestobethoughtofasanorganspecificautoimmunediseasemediatedbyCD4+Tcells.Thepathological
hallmarksofMSarelesions,knownasplaques,whichareduetofocallossofmyelinwithrelativepreservationofaxons
andastrocyticgliosis.However,axonallossispresentinallphasesofthedisease.Thepathologicalfeaturesofindividu
allesionsvaryanddependonlocation,ageandwhetherornottherehasbeenanyregeneration.MSlesionsaretypical
ly divided into three pathological categories: active (acute), chronic active and chronic inactive.More recently active
lesions have been further classified into four subtypes based on the type of inflammatory reaction, the involvement
ofimmunoglobulinandcomplement,theexpressionofmyelinproteins,themorphologyoftheplaqueedgeandthepat
ternsofoligodendrocyteinjury.Whetherornotthesepathologicalsubtypesrepresentdifferentstagesofthediseaseor
autoimmunevariantsisspeculative.Recently,particularinterestfocusedonthecorticalpathologyassociatedwithMS.
Postmortemstudiesrevealedthatextensivecorticaldemyelinationistypicallypresentinpatientswithprogressivedisease
phases.However,despiteextensivestudies,thefactorinitiatingthecascadeofthepathologicaleventsremainsunknown.
TheaimofthatarticleistopresentthemostrecentadvancesintheunderstandingofthepathogenesisofMS.
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Niezależnieod tego, która koncepcja zostaniepotwierdzona,
bez wątpienia proces zapalny odgrywa bardzo istotną i do
minującą rolę jakogłównymechanizmefektorowywpatoge
nezie SM(9). Najwięcej danych na ten temat dostarczają ba
daniapatomorfologicznewoparciuomateriałautopsyjnyod
pacjentów.Zmianypatologicznenajczęściejzlokalizowanesą
w zakresie nerwów wzrokowych, ciała modzelowatego, oko
łokomorowo,wstrukturachpodnamiotowychorazwzakresie
rdzenia kręgowego,w tym główniew odcinku szyjnym.Kla
sycznązmianątypowądlaSMsąostre,aktywneplakidemie
linizacyjneo zatartychgranicach,powstającew istociebiałej
wokółnaczyńkrwionośnych.W ichobraziedominująnaciek
limfocytarny, obrzęk parenchymy, utrata mieliny i oligoden
drocytów,uszkodzenieaksonalneorazobecnośćinnychtypów
komórek,takichjakmakrofagizawierająceszczątkimieliny,hi
pertroficzne astrocyty i komórki plazmatyczne.Wmiarę po
stępuchorobyzaczynajądominowaćprzewlekłeaktywneplaki,
którecechująsięwyraźniezaznaczonymigranicami.Central
naczęśćzmianjestubogokomórkowa,stwierdzasięobecność
odsłoniętychaksonówzatopionychwmacierzybliznastrocy
tarnych(1).
Opisano szereg mechanizmów, które mogą prowadzić do
uszkodzenia oligodendrocytów i osłonekmielinowych. Au
toreaktywnelimfocytyT(CD4+iCD8+)poprzekroczeniu
bariery krewmózg muszą podlegać stałej stymulacji dzię
ki obecnym tam komórkommikroglejowym, aby zachować
swoją aktywność(10). Wówczas stymulowane limfocyty po
mocnicze typu 1 (Th1) uwalniają prozapalne cytokiny: in
terferonγ,TNFα,interleukinę6(IL6),uruchamiającreak
cjęzapalną(11,12).ZaktywowanelimfocytyTmogąuszkadzać
bezpośrednio lubpoprzezprozapalne cytokiny.W tej fazie
reakcji zapalnej również mikroglej i makrofagi odgrywają
kluczowąrolęwuszkadzaniustrukturOUN,gdyżproduku
ją nadmierne ilości mediatorów toksycznych oraz wolnych
rodników tlenowych(13,14).Wieledanychwskazuje, żeważny
mechanizm efektorowy stanowi stres nitrozacyjny, którego
ważnymmediatorem jest tlenekazotu(15). Innymmechaniz
mem uszkodzenia jest aktywacja limfocytówB i produkcja
przeciwciał skierowanych przeciw antygenommieliny i oli
godendrocytów(16).DowodemnaważnyudziałlimfocytówB
orazprodukcjiprzeciwciał jestobecnośćprążkówoligoklo
nalnych(oligoclonal�bands,OCB),reprezentującychnadpro
dukcję klasy IgG w płynie mózgowordzeniowym (PMR),
aniew surowicyupacjentówzSM(17).Prążkioligoklonal
newykrywanesąuponad95%pacjentów;gdyrazsiępoja
wią,pozostają,aichobecnośćstwierdzasięrównieżwdal
szych fazach choroby. Inną pośrednią formą określania
nadprodukcji IgG jest indeks IgG,którywyliczasięwedług
formuły: (PMR/surowica IgG):(PMR/surowica albuminy).
Podwyższony indeks IgG jest stwierdzanyuokoło70%pa
cjentów,awięcstanowimniejczuływskaźnikdiagnostyczny
iOCB.Należyjednakpamiętać,żepodtekalnanadprodukcja
IgGjestefektemniespecyficznymiobecnośćOCBodnoto
wujesięrównieżwinnychschorzeniachOUN,tj.wtoczniu
układowym,neurosarkoidozie,chorobieBehçetaizespołach
paranowotworowych(17).

Stwardnienierozsiane(łac.sclerosis�multiplex,SM)jest
przewlekłą zapalną chorobą centralnego układu ner
wowego (OUN).Pomimoże etiologia schorzeniapo

zostajenieznana,dokonałsięogromnypostępwrozumieniu
patogenezyorazwdiagnostyceileczeniutejchoroby(1).Pato
fizjologiastwardnieniarozsianegojestbardzozłożonaiobej
muje kilka kluczowych elementów, takich jak uszkodzenie
barierykrewmózg,wieloogniskowyproceszapalnywobrę
bieOUN,któryprowadzidodemielinizacji,wtórnyprzerost
astroglejuorazuszkodzenieaksonalnewobrębiezmielinizo
wanychszlakówneuronalnych.Wmiarępostępuchorobyob
szaryuszkodzeniapowiększająsię izaznaczasiępostępują
cyzanikOUN,będącypierwotnąprzyczynąnieodwracalnego
deficytuneurologicznego(2).Głównateoria tłumaczącapa
togenezęSMopierasięnakoncepcjiautoimmunologicznej(3).
Pacjencimająuwarunkowanągenetyczniepredyspozycjędo
zaburzonejreaktywnościimmunologicznej.Geny,któremogą
zwiększaćprawdopodobieństwozachorowania, znajdują się
nachromosomie6.wrejoniekodującymantygenydlaHLA
(human� leukocyte� antigen).W populacji europejskiej (rasy
kaukaskiej) wykazano silny związek pomiędzy haplotypem
DRB1*1501 (będącymnajczęstszympodtypemgenuDR15)
aSM,gdyżstwierdzasięjegoobecnośćuokoło5560%pa
cjentów.Takwięcpacjencizklinicznieizolowanymzespołem
demielinizacyjnym, u których obecny jest genDR15, wyka
zujązwiększoneryzykozachorowanianaSMwprzyszłości.
Należy jednakpamiętać,żeażu35%osobnikówwpopula
cjiogólnejstwierdzasiętengen,aryzykozachorowaniawy
nosi0,2%.
Kolejnychdowodównaczęściowywpływczynnikówgenetycz
nychnazachorowanienaSMdostarczająbadanianadrodzin
nymwystępowaniemchoroby.Pokrewieństwo I stopniazpa
cjentemchorymnaSMwiąże się z1525krotnymwzrostem
ryzykazachorowania.Bliźniakjednojajowypłciżeńskiejpacjen
tazSMwykazujeryzykozachorowaniadochodzącedo35%(4).
Na tle podatności genetycznej nieznany czynnik etiologiczny
aktywujeukładimmunologicznyipowodujeuruchomieniere
akcjiautoagresjizudziałemlimfocytówTiB,atakżemakrofa
gówprzeciwkostrukturomOUN.
Spośródczynnikówśrodowiskowychzwiązanychzpatogenezą
SMnajczęściejwymieniasięmożliweinfekcjewywołaneprzez
wirusaEpsteinaBarr(EBV),herpeswirus6(HHV6),HTLV1
(human�T-�cell� lymphotrophic� virus� type� 1), a także bakteriami
Chlamydia�pneumoniae(5).
Aktywacja układu immunologicznegoprowadzi doprzenika
nia limfocytówT iBorazmakrofagówpoprzezuszkodzoną
barierękrewmózgitworzeniaogniskzapalnychzlokalizowa
nych wokół naczyń krwionośnych. Dalsze uruchomienie ca
łejkaskadyprocesówpatologicznychprowadzidorozległego
uszkodzeniaistotybiałejorazpostępującegozanikumózgowia
irdzeniakręgowego.
Alternatywnieprocesdegeneracyjnyjestinicjowanypierwotnie
wobrębieOUN(6,7),coprowadzidoekspozycjizawartychtam
antygenówiwtórniemożegenerowaćaktywacjęukładuimmu
nologicznegonaobwodzie,tworząctymsamym„błędnekoło”
zaburzeńpatofizjologicznych(8).
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demielinizacyjnych, szczególnie w sąsiedztwie makrofagów,
atakżewplakachprzewlekłychiw„prawidłowowyglądającej
istociebiałej”(25,26).Początkowo,zracjidużejrezerwywobrę
bieOUN,ubytekaksonalnyprzebiegabezobjawowo,jednak
z czasemdochodzi do zaburzeńmechanizmówwyrównaw
czychideficytneurologicznyujawniasięwpostaciprzewlekle
postępującejchoroby.Obecnietrwająintensywnebadanianad
mechanizmemuszkodzeniaaksonalnego.Oczywiściejednym
z rozważanych jestbezpośredniatak immunologicznyprze
ciwstrukturomaksonów lub teżniespecyficzneuszkodzenie
nadrodzereakcjizapalnej.Wtymmiejscuudziałmikrogle
juimakrofagówwydajesiębardzoważnyzracjiuwalniania
enzymów proteolitycznych, cytokin i generowania wolnych
rodników tlenowych.Ostatnie badaniawskazują na bardzo
ważną rolę mechanizmu ekscytotoksyczności w uszkadza
niuaksonów(27).Dodatkowopozbawioneosłonkimielinowej
aksony są bardzo podatne na uszkodzenie.Opisano szereg
zmianw zakresie struktury i dystrybucji kanałów sodowych
napowierzchniaksonówcelemprzywróceniaprzewodnictwa
nerwowegopodemielinizacji(28,29).Takzmienionekanałyso
dowepowodujązwiększonynapływjonówsoduwczasiede
polaryzacji, co zwiększa zapotrzebowanie energetyczne we
wnątrzkomóreknaskuteknadaktywnościNa/KATPazy(30).
Deficytenergetycznypogłębiasięnaskutekzaburzeńfunkcji
mitochondriówiograniczeńaktywnościkompleksuIiIIIłań
cuchaoddechowegowneuronachkoryruchowejodpacjen
tówzSM(31).
Natlerozległegouszkodzeniawistociebiałejtoczysięrównież
procesnaprawczyocechachremielinizacji.Wobrębieostrych
plakdemielinizacyjnychstwierdzonointensywnyprocesodbu
dowyosłonekmielinowychzudziałemprogenitorowycholi
godendrocytów, rekrutowanych do miejsca uszkodzenia(32).
Korelujetozpowrotemfunkcjineurologicznejpoprzebytym
rzucie choroby.Morfologicznie takie zregenerowane zmiany
określanesą jako„zacienione”plaki (shadow�plaques), które
wyraźnieodznaczająsięnatleotaczającychtkanekwzwiąz
ku ze zredukowaną gęstością i grubościąmieliny(2).Na tym
etapie chorobyponad40%zmianwykazuje cechy remielini
zacji,anawetuniektórychpacjentówmożeobejmowaćwięk
szość ognisk uszkodzenia(33). Niestety, wmiarę upływu cza
suprocesynaprawczemogąulegaćosłabieniupodwpływem
działania różnych czynników hamujących(34,35). Wykazano,
żeproceszapalny jestsiłąnapędowąprocesudemielinizacji,
zarównowobrębieostrych,jakiprzewlekłychzmianpatolo
gicznych(36).
Takwięczapaleniejestintegralnymprocesemwpisanymwpato
fizjologięSMnawszystkichjegoetapach,zarównowczesnych,
gdziewystępujebardzodużyudziałkomponentuobwodowe
go z napływem komórek zapalnych z układu krwionośnego,
jakifazprzewlekłych,gdziedochodzidokompartmentalizacji
zapaleniawobrębieOUNpozabarierąkrewmózg.Zpunk
tuwidzenia immunologicznegoSM jest schorzeniem,wktó
rymproceszapalnyprzebiegazdefektemjegowygaszaniaisa
moograniczenia(9).
Nakoniecwymienimywariantyklinicznestwardnieniarozsiane
go,gdyżpomożetozrozumiećzłożonośćpatofizjologiiSM(37).

Ponadto jak dotąd pierwotny antygen, którymógłby być
obiektem specyficznego ataku immunologicznego, nie został
zidentyfikowany.
Lucchinetti i wsp. dokonali klasyfikacji aktywnych plak de
mielinizacyjnych,uwzględniająccechymorfologiczneiimmu
nologiczne,główniezdominowaneprzezzależnyod limfocy
tówTimakrofagówproceszapalny(18).WnajczęstszymtypieI
dochodzi do demielinizacji na skutek działania toksynuwal
nianychzaktywowanychmakrofagów,zaśwtypieIIpoprzez
działanie przeciwciał i dzięki aktywacji układu dopełniacza.
W typach III i IVnastępujebezpośredniadegeneracjaoligo
dendrocytówzwtórnymuszkodzeniemmieliny.Trwaobecnie
debata,czysątokolejnefazyprzemianzachodzącychwobrę
bieOUN,czyteżkonkretnytypzmianjestjednolityicharakte
rystycznydlaposzczególnychpacjentów,jakpostulująautorzy
klasyfikacji.Jednakwmiarępostępuprocesówpatologicz
nych iprzechodzeniachorobywfazęprzewleklepostępującą
wobraziepatomorfologicznymzaczynajądominowaćzlewa
jące się, rozległeplaki.W ichobrębiecoraz rzadziejwidocz
nesąmakrofagi,natomiastzaczynajądominowaćzaktywowa
nekomórkimikroglejuwidocznenaobrzeżachzmian,spośród
którychtylkonielicznezawierająszczątkimieliny.Naciekilim
focytarnesąobecne,ale również rzadziej igłówniewobsza
rach okołonaczyniowych. Aktywna demielinizacja może być
obecna,jednaktylkowsąsiedztwiemikrogleju,którymożefor
mować skupiska komórkowe(19).W bezpośrednio niedotknię
tychogniskowymuszkodzeniemobszarachistotybiałej,które
określa się jako „prawidłowowyglądająca istotabiała”, rów
nieżstwierdzonopoważnenieprawidłowościwobraziemikro
skopowym(2), a także stosując techniki obrazujące(20,21). Tam
teżobecnesącechyrozległegoprocesuzapalnego.Występu
ją nacieki limfocytarne złożone z komórekCD8+, dochodzi
doaktywacjimikroglejuzekspresjąróżnychantygenówukła
duMHC. Ta aktywacjamikrogleju wiąże sięmorfologicznie
z uszkodzeniem aksonalnym, co w obraziemakroskopowym
objawiasięcharakterystycznymzblednięciem(pallor).Chociaż
częśćzmianwistociebiałejmożewynikaćzdegeneracjitypu
Walleranaskutekodległychuszkodzeńogniskowychwmózgu
irdzeniukręgowym,tomimowszystkowprzeważającejilości
jestskutkiemrozległegoprocesuzapalnego(2).
Dodatkowowprzewlekłych fazachSMobserwuje się proces
demielinizacyjnyrównieżwobrębiekorymózgowejbądźwpo
stacidrobnychplakokołonaczyniowychlubpoprzezciągłość
z przylegającą istotą białą(22). Jednakże najbardziej znaczące
zmianyrozciągająsięodpowierzchnikoryisięgająwgłąb,za
wierając głównie zaktywowanymikroglej. Korespondują one
z naciekami zapalnymi zlokalizowanymiw oponachmózgo
wych,któresąbardzoliczneupacjentówzprzewlekłymSM.
Równie istotnym elementem patologicznymw SM, obok
ostrejiprzewlekłejdemielinizacji,jestuszkodzenieaksonalne,
które odpowiada za utrwalony i postępujący deficyt neuro
logiczny.Opisyuszkodzeniaaksonalnegobyłyuwzględniane
wnajstarszychopracowaniachpatologicznychoSM(23),sto
sunkowoniedawnoponownienadanotemuprocesowinale
żyteznaczenie(24).Cechyuszkodzeniaaksonalnegosąobecne
wewczesnychfazachSM,stwierdzasięjewostrychplakach
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Stwardnienie rozsiane należy różnicować z wieloma innymi
schorzeniamiOUN,któremogąimitowaćjegoobrazklinicz
ny.Matoznaczeniezwłaszczawpoczątkowej faziechoroby,
gdyżpomyłkadiagnostycznaniesiezesobąolbrzymienastęp
stwadlapacjenta,szczególniewaspekcieterapeutycznym,ale
równieżspołecznymietycznym.
Niewątpliwieschorzeniem,któremożebyćmylonezSM,jest
ostrerozsianezapaleniemózguirdzeniakręgowego(ADEM).
Jesttoostroprzebiegającyzespółchorobowy,zdemielinizacją
wobrębieOUN,wwieluprzypadkachbędącynastępstwem
przebytejinfekcjilubszczepieniaudzieciimłodzieży.Klinicz
nie manifestuje się często jako monofazowy atak choroby
zcałkowitą lubczęściowąpoprawą,niemniejmożliwesąna
wroty.InaczejniżwSMzmianypatologicznewystępujączę
stoobupółkulowoistwierdzasięjewpodkorowejistociebia
łejorazwewzgórzachijądrachpodstawy.Obrazpatologiczny
wykazuje okołonaczyniowe nacieki limfocytów imakrofagów
zwtórnądemielinizacją(40).
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WARiANtMARBURgA

OstroprzebiegającapostaćSMz szybkimnarastaniemdefi
cytuneurologicznego,anawetzzejściemśmiertelnymwciągu
kilku,kilkunastumiesięcy.Częśćpacjentów,którzyprzeżyjątę
ciężkąfazęchoroby,późniejprezentujerzutoworemisyjnąpo
stać.Kliniczniemanifestujesięciężkoprzebiegającymirzutami
zzaburzeniamiświadomości,porażeniamiiobjawamiuszko
dzeniapniamózgu.Obrazpatologicznyobejmujerozległena
ciekimakrofagów,uszkodzenieaksonalneinekrozę(38).

WARiANtBAló

Kliniczniemanifestujesięczęstoostrymiagresywnymprzebie
giem.Obrazpatologicznywykazujeobecnośćkoncentrycznych
ogniskonaprzemiennychwarstwachdemielinizacjiizachowanej
mieliny,zaścentrumzmianposiadacechymasywnegouszkodze
nia.Powstawanietychzmianpatologicznychtłumaczysięwystę
powaniem subletalnychuszkodzeń strukturalnych z jednoczes
nymuruchomieniemendogennychmechanizmówochronnych.
OgniskatypowedlawariantuBalómogąwspółistniećzkla
sycznymiplakamiupacjentówzrozpoznanymSM(38).

CHOROBASCHilDERA
 
Zespółchorobowyoostrymlubpodostrymprzebiegu,najczę
ściejwystępującymudzieciimłodzieży.Klinicznieczęstoma
nifestujesięzaburzeniamipsychopatologicznymi,wzmożonym
ciśnieniemśródczaszkowym,okresowymirzutamiipostępują
cymdeficytemneurologicznym.Obrazpatologicznyobejmuje
dobrzeodgraniczonezmianydemielinizacyjne,reaktywnągli
kozę,względne zaoszczędzenie aksonóworaz tworzeniema
łychlubdużychjamek.
ChorobaSchilderaczęstouznawanajestzaoddzielnąjednost
kęchorobową,innąniżklasyczneSM(38).

CHOROBADEviCA 
(NEURoMyELITIs oPTICA,NMO)

Zespółchorobowyozłożonejetiologii,będącyprawdopodob
nieoddzielnąjednostkąchorobową.Kliniczniemanifestujesię
jednoczesnymlubróżnoczasowymzajęciemnerwówwzroko
wych i rdzeniakręgowego.Obrazpatologicznyobejmujene
krozę,naciekizłożonezeozynofilówineutrofilów,proliferację
naczyńorazaktywacjędopełniaczaw formieokołonaczynio
wych rozet. Przeciwciała obecne u pacjentów z neuromyeli-
tis�opticaskierowanesąprzeciwkobiałkomkanałówwodnych
typu 4. (akwaporyna 4), ich oznaczanie stosuje się jako test
diagnostycznydlaNMO,alewjegofazieaktywnej(39).Wykry
cie tychprzeciwciałwsurowicypacjentówpomagawodróż
nieniu przypadków NMO od klasycznego SM manifestują
cegosięm.in.pozagałkowymzapaleniemnerwuwzrokowego
ipoprzecznymzapaleniemrdzenia(opticospinal�MS).Wskazu
jerównieżnaniepełnoobjawoweformyNMO,np.nawracają
cezapalenienerwówwzrokowychbezcechzapaleniardzenia
orazizolowaneprzypadkimyelitis�transversa.
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