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Postawieniediagnozystwardnieniarozsianego(łac.scle-
rosis�multiplex,SM)zawszebyłoinadaljestdużymwy
zwaniemdladiagnozującegolekarza.Nieistniejeżaden

test,którywniepodważalnysposóbprzesądzałbyorozpozna
niu–wtejsytuacjiopierasięononazespolezgromadzonych
danychklinicznychorazbadańdodatkowych.Próbąuporząd
kowaniaprocesudiagnostycznegochorobybyłowprowadzenie
wciąguostatnichkilkudziesięciulatkryteriówdiagnostycznych
mającychułatwićustaleniewłaściwegorozpoznania.
Wprowadzonew1965rokukryteriaSchumackera(1)opierałysię
jedynienadanychklinicznych.Mająonejużcharakterczysto

historyczny,niemniejjednakwartoprzypomnieć,żedlaposta
wieniadiagnozystwardnienia rozsianegokoniecznebyłowy
kazaniewbadaniuneurologicznymdwóchoddzielnychmiejsc
uszkodzenia,przedewszystkimwobrębieistotybiałej,stwier
dzeniedwóchrzutówchorobybądźprogresjiobjawówprzez
conajmniej6miesięcy,początkuchorobymiędzy10.a50.ro
kiemżyciaorazbrakuinnychprzyczyntłumaczącychwystąpie
nieobjawówneurologicznych.
KryteriaPosera(2),wprowadzonew1983roku,odwoływałysię
poza danymi klinicznymi do badań dodatkowych: tomogra
fii rezonansumagnetycznego, potencjałówwywołanych oraz
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Streszczenie 
WartykuleprzedstawionoobowiązującekryteriadiagnostycznestwardnieniarozsianegoMcDonalda,zmodyfikowane
w2005roku.Kryteriaopartesąnastwierdzeniuzmianrozsianychwczasieimiejscu.Diagnozastawianajestnapod
stawiedanychklinicznychzuwzględnieniembadańdodatkowych,przedewszystkimNMR,lecztakżepłynumózgowo
rdzeniowegoorazwzrokowychpotencjałówwywołanych.Zredefiniowanokryteriumzmianrozsianychwczasiewba
daniuNMR,coumożliwiaszybszeustalenierozpoznaniaiwłączenieodpowiedniegoleczenia,podkreślonowagęzmian
wrdzeniukręgowymoraznanowo,wsposóbprostszyizgodnyznajnowsząwiedzą,określonokryteriadlapostacipier
wotniepostępującejchoroby.Obecniewarunkiemkoniecznymrozpoznaniatejpostacistwardnieniarozsianegojestwy
kazaniepostępuchorobywciągurokuorazspełnieniedwóchztrzechponiższychkryteriów:1)dziewięćogniskwNMR
wsekwencjiT2wmózgulubprzynajmniejczteryogniskaipozytywnywynikbadaniaWPW;2)conajmniejdwaogniska
wrdzeniukręgowymwsekwencjiT2NMR;3)pozytywnywynikbadaniapłynumózgowordzeniowego.

Słowakluczowe:stwardnienierozsiane,diagnostyka,NMR,płynmózgowordzeniowy,wzrokowepotencjaływywołane

Summary 
TherecommendeddiagnosticMcDonaldcriteriaafterrevisionin2005arepresented.Thebasisofcriteriaisdemonstrationof
disseminationoflesionsinbothtimeandspace.ThediagnosisismadeingroundsofclinicaldatawithsupportofmainlyMRI,
butalsoresultsofcerebrospinalfluidexaminationandvisualevokedpotentials.ThereisnewdefinitionofMRIcriteriatodem
onstratedisseminationoflesionsintimewhatenablesfasterdiagnosisofthedisease.Theroleofdetectionofthespinalcord
lesionswasdeterminedandinanewandsimplerwaycriteriaforprimaryprogressivemultiplesclerosishavebeenshown. 
CurrentlytheyrequiretodemonstrateinthisformofMSoneyearofdiseaseprogressionplustwoofthefollowing:1)nine
T2lesionsoratleastfourT2lesionswithpositiveVEP;2)atleasttwofocalT2lesionsinspinalcordMRI;3)positiveCSF.

Keywords:multiplesclerosis,diagnosis,MRIcerebrospinalfluid,visualevokedpotentials

Received:20.08.2009
Accepted:26.08.2009
Published:15.09.2009

©AktualnNeurol2009,9(2),p.98100

AKTUALN NEUROL 2009, 9 (2), p. 98-100



99

AKTUALN NEUROL 2009, 9 (2), p. 98-100

S M  –  K R y T E R I A  d I A g N O S T y C Z N E

obecnieobowiązującychzasadjednoogniskordzeniowemoże
odpowiadaćjednemuogniskuwmózgowiuolokalizacjipod
namiotowej,leczniepodkorowej,względnieprzykomorowej.
Ognisko ulegające wzmocnieniu gadolinowemumoże odpo
wiadaćtakiemuogniskuwmózgowiu,przyczymtakazmiana
jestkwalifikowanapodwójnie,tzn.odpowiadazarównozmia
niewzmacniającej siępogadolinie, jak i zmianiepodnamio
towej.Liczbęognisk rdzeniowychbierze siępoduwagęprzy
analiziewymaganejliczbyzmianrozsianychwmiejscuwedług
kryteriówBarkhofawmodyfikacjiTintoré.

zMiANyROzSiANEWCzASiE 
WBADANiUNMR

KryteriaMcDonalda pozwalają przyspieszyć proces diagno
styczny–ustalono,żespełniającymwarunkiemjestwykazanie
zmianrozsianychwczasiewbadaniuNMR.Woryginalnych
kryteriachokreślenietodefiniowanojakostwierdzeniewystą
pienianowegoogniskawsekwencjiT2lubogniskaulegającego
wzmocnieniugadolinowemu3miesiącepopierwszymrzucie
choroby.Nowelizacjakryteriówz2005rokuwprowadziłazróż
nicowaniewymoguczasowegodlaoburodzajówzmian.
Aktualnie istnieją dwie możliwości wykazania zmian rozsia
nychwczasiewbadaniuNMR:
1)wykazanie obecności ogniska wzmacniającego się za po
mocąkontrastugadolinowegoprzynajmniej3miesiąceod
pierwszegoepizoduchoroby;

2)wykazanienowegoogniskanaobrazachT2zależnychwko
lejnym badaniu, jeżeli pierwsze badanie NMR wykonano
conajmniejpo30dniachodwystąpieniaobjawów.

Stwierdzenie, że ognisko w badaniu NMR jest rzeczywiście
nowe,wymagastandaryzacjikolejnychbadańrezonansumag
netycznegozzachowaniemodpowiedniegorepozycjonowania
pacjenta,zachowaniaidentycznychparametrówtechnicznych:
grubościwarstwyobrazowanejtkanki,przerwmiędzywarstwa
miczyilościśrodkakontrastowego.Niespełnieniepowyższych
warunkówmożeprowadzićdobłędnychinterpretacji.
Spośródbadańdodatkowychnajwiększeznaczeniewprocesie
diagnostycznymmabadanieNMR,niemniej ionomaswoje
ograniczenia.Zmianymogąsięokazaćnieliczneisamodziel
nie niewystarczające do potwierdzenia rozpoznania lub też
mogąbyćmałospecyficzne,naprzykładupacjentówwstar
szymwieku,kiedymożnaspodziewaćsięzmiannaczyniowych.
Wtakimprzypadkubądźjeżeliobrazklinicznyjestnietypowy,
zalecasięwykonywaniebadaniapłynumózgowordzeniowego
(PMR),któremożewskazaćnazapalnoimmunologicznąna
turęobserwowanychuszkodzeń.PrzezpozytywnywynikPMR
należyrozumiećobecnośćwpłyniemózgowordzeniowymoli
goklonalnych immunoglobulin i/lub podwyższony wskaźnik
IgG.Oligoklonalneimmunoglobulinypowinnybyćwykrywane
metodąogniskowaniaizoelektrycznego.
Przeprowadzenie badania wzrokowych potencjałów wywo
łanych (WPW)manacelupotwierdzeniedodatkowegoogni
skauszkodzeniawobrębiedrogiwzrokowej.Pozytywnywynik
WPWwskazujenaobecnośćopóźnionej,leczdobrzezachowa
nejfalipotencjałuwzrokowego(7).

badańpłynumózgowordzeniowego (IgG,oligoklonalne im
munoglobuliny).WyróżniałypojęciakliniczniepewnegoSM,
laboratoryjniepopartegopewnegoSM,klinicznieprawdopo
dobnego oraz laboratoryjnie popartego prawdopodobnego
SM.Kryteriateobowiązywałyprzezkilkanaścielatispotyka
łysięzkrytykązuwaginaswojądużązłożonośćorazpewne
wady,jakchoćbynieuwzględnianiepostacipierwotnieprzewle
klepostępującejchoroby.
Obecnieobowiązująkryteriaopracowanew2001 rokuprzez
zespółpodkierownictwemMcDonalda(3),działającypodau
spicjamiAmerykańskiegoTowarzystwaStwardnieniaRozsia
negoorazMiędzynarodowejFederacjiTowarzystwSM,zmo
dyfikowanew 2005 rokuprzezPolmana iwsp.(4)Omówione
wdalszej części artykułumodyfikacjeoryginalnychkryteriów
McDonalda nie zmieniają w zasadniczy sposób przyjętych
wcześniejustaleń,starająsięjejedynieuprościćidostosować
donowychdanychopublikowanychpo2001roku.
Podstawąrozpoznaniajestwdalszymciąguwykazanieuszko
dzeńukładunerwowegorozsianychwczasieorazmiejscu.Po
stawienie diagnozy jest możliwe na gruncie klinicznym wy
łączniewprzypadkustwierdzeniaprzynajmniejdwóchrzutów
chorobyiconajmniejdwóchoddzielnychmiejscuszkodzenia,
na przykład zajęcia nerwuwzrokowego imóżdżku.W takim
przypadkuniestawiasiężadnychdodatkowychwymagań.
Rzutchorobydefiniowanyjestjakowystąpienieobjawówneu
rologicznychutrzymującychsięconajmniej24godziny.Jeżeli 
kryteriaczystokliniczneniemogązostaćspełnione(dwarzu
ty choroby, lecz tylko jednoogniskouszkodzenia bądź jeden
rzut choroby i jedno albo dwa lub więcej ognisk uszkodze
nia),wobowiązującychkryteriachdiagnostycznychwskazuje
się na dodatkowewarunki. Przedstawia je tabela 1. Zawiera
onapojęciazmianrozsianychwmiejscuwbadaniuNMR(5,6) 
orazzmianrozsianychwczasiewbadaniuNMR.Znajomość
tychpojęćjestabsolutniekluczowadlapraktycznegoposługi
wania się opisywanymi kryteriamiw codziennej praktyce kli
nicznej.

zMiANyROzSiANEWMiEjSCU 
WBADANiUNMR(KRytERiABARKHOfA

WMODyfiKACjitiNtORé)

Należystwierdzićtrzyspośródczterechzmian:
1)jedno ognisko ulegające wzmocnieniu gadolinowemu lub
dziewięćogniskhiperintensywnychwczasieT2;

2)przynajmniejjednoogniskopołożonepodnamiotowo;
3)przynajmniejjednoogniskopołożonepodkorowo;
4)przynajmniejtrzyogniskapołożoneokołokomorowo.
WoryginalnychkryteriachMcDonaldajednoogniskowrdze
niukręgowymodpowiadajednemuogniskuwmózgu.
Modyfikacjaz2005rokuwbardziejprecyzyjnysposóbodno
sisiędoogniskrdzeniowychuwzględnianychwramachpro
cesudiagnostycznego.Podkreślawagęstwierdzeniaobecności
tych ognisk w procesie diagnostycznym choroby. Za typo
wemożnauznaćogniskaostroodgraniczone,hiperintensyw
ne w sekwencji T2, przynajmniej 3milimetrowe, nieprzekra
czającewdługości2segmentówrdzeniakręgowego.Wmyśl
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Uważa się, że inne potencjały wywołanemają w przypadku
diagnostykiSMniewielkąwartość(8).
Rewizja z 2005 roku zmieniła i uprościła kryteria rozpozna
niapierwotnieprzewleklepostępującejpostaciSM.Wobli
czunowychdanych(9)niejestjużabsolutniekoniecznewykaza
nietypowychzmianwpłyniemózgowordzeniowym,cobyło
jednym z zasadniczych warunków w kryteriach McDonalda
z 2001 roku. Obecnie warunkiem koniecznym rozpoznania
tejpostaciSMjestwykazaniepostępuchorobywciąguroku
(prospektywnie lub retrospektywnie) oraz spełnienie dwóch
ztrzechponiższychkryteriów:
1)dziewięćogniskwNMRwsekwencjiT2wmózgulubprzy
najmniejczteryogniskaipozytywnywynikbadaniaWPW;

2)co najmniej dwa ogniskaw rdzeniu kręgowymw sekwen
cjiT2NMR;

3)pozytywnywynikbadaniapłynumózgowordzeniowego.
ObecnieobowiązującekryteriadiagnostyczneSMpodokona
nejrewizjiw2005rokusąwdużejmierzepowtórzeniemkry
teriówz2001 roku. Istotne jestwykazanie zmian rozsianych
wczasieiprzestrzeni.Badaniadodatkowe,przedewszystkim 
NMR, po spełnieniu kryteriów rezonansowych opisanych
wcześniejumożliwiająpostawieniediagnozybezoczekiwania
naprzykładnakolejnyrzutchoroby.Jesttoszczególnieważne,
gdyż umożliwia szybkie włączenie leczenia, którego skutecz
ność zależy między innymi od wczesnego jego rozpoczęcia.
Zredefiniowanokryteriumzmianrozsianychwczasiewbada
niuNMR,podkreślonowagęzmianwrdzeniukręgowymoraz
nanowo,w sposóbprostszy i zgodny z najnowsząwiedzą,
określonokryteriadlapostacipierwotniepostępującejchoroby. 
Istniejące kryteria zakładają dostępność takich badań, jak
NMR,badanieimmunologicznepłynumózgowordzeniowego
orazWPW.Choćkryteriawprzypadkustwierdzeniaobecno
ścidwóchrzutówchorobyidwóchogniskuszkodzeniawyka
zanychwbadaniuneurologicznympozwalająnarozpoznanie
chorobybezbadańdodatkowych,należypamiętaćoistnieniu
szeregu chorób, których przebieg kliniczny jest podobny do
SM,iuwzględniaćjewcałościprocesudiagnostycznego(dia
gnostykaróżnicowa).

Tabela�1.�Kryteria�diagnostyczne�SM�(postać�rzutowo-remisyjna)

Rzuty choroby Liczba ognisk Dodatkowe wymagania

Dwa lub więcej Dwa lub więcej Żadne

Dwa lub więcej Jedno Zmiany w NMR rozsiane w miejscu
lub
Dwa ogniska w NMR i pozytywny PMR
lub
Kolejny rzut o innym umiejscowieniu

Jeden Dwa lub więcej Zmiany w NMR rozsiane w czasie
lub
Drugi rzut choroby

Jeden Jedno Zmiany w NMR rozsiane w miejscu
lub
Dwa ogniska w NMR i pozytywny PMR
oraz
Zmiany w NMR rozsiane w czasie
lub
Drugi rzut choroby




