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Korelacja obrazu MRI z neuropatologią i kliniką w stwardnieniu 
rozsianym
Correlation between MRI, neuropathology and clinics in multiple sclerosis

Oddział Kliniczny Propedeutyki Neurologicznej z Pododdziałem Udarowym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
Praca finansowana ze środków własnych

Streszczenie 
Badanie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) techniką rezonansu magnetycznego (magnetic resonance imaging, MRI) 
jest obecnie najważniejszym badaniem dodatkowym w diagnostyce i monitorowaniu stwardnienia rozsianego (SM). 
W ostatnich latach pojawiło się duże zainteresowanie możliwościami poszukiwania korelacji między obrazem uzyska-
nym w MRI a kliniką i neuropatologią podczas rozwoju SM. Badacze poszukują korelacji między obrazem MRI a zapa-
leniem, demielinizacją, neurodegeneracją oraz gliozą w OUN. Obecnie uważa się, że hipointensywne zmiany w obrazach  
T1-zależnych najlepiej korelują z rozwojem demielinizacji i neurodegeneracją. Ponadto liczne badania potwierdzają, 
że objętość ognisk widzianych w sekwencji T1 może korelować z nasileniem niesprawności u pacjentów z SM. Obrazy  
T1-zależne wzmocnione gadoliną ujawniają miejsca w OUN, w których nastąpiło uszkodzenie bariery krew-mózg i świad-
czą o aktywnym procesie zapalnym. Olbrzymia większość ognisk patologicznych w OUN w przebiegu SM jest hiperin-
tensywna w sekwencji T2. Nie jest to jednak obraz typowy dla jakiegokolwiek procesu patologicznego. Istnieją badania 
sugerujące, że liczba ognisk w sekwencji T2 u chorych z CIS (clinically isolated syndrome) koreluje z prawdopodobień-
stwem rozwoju SM w przyszłości. Przedstawione wyniki wskazują, że przy pomocy MRI wciąż nie uzyskujemy odpowiedzi 
na wiele pytań dotyczących przyżyciowej oceny zmian patologicznych zachodzących w OUN podczas SM, niemniej jednak 
dostępne dane sugerują, że możemy to już robić z pewnym przybliżeniem.

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, tomografia rezonansu magnetycznego, zapalenie, demielinizacja, neurodegene-
racja, glioza

Summary 
Magnetic resonance imaging (MRI) of the central nervous system (CNS) is currently the most important imaging tool 
for diagnosis and monitoring of multiple sclerosis (MS). Recently several studies were published looking for the corre-
lation between neuroimaging, clinics and pathology in the CNS during MS. These efforts are focused on seeking corre-
lation between changes in MRI scans and inflammation, demyelination, neurodegeneration and gliosis in CNS. 
T1-weighted hypointensive lesions in MS correlate mostly with demyelination and neuronal loss. Moreover many trials 
indicate that the volume of T1-hypointense lesions correlate well with clinical disability in MS patients. Gadolinium 
enhancement in T1-weighted images reflects blood-brain barrier (BBB) breakdown and histologically correlates with the 
inflammatory phase of lesion development. Most MS lesions are hyperintense on T2-weighted MRI scans. The appear-
ance of MRI changes in MS is not typical for any kind of tissue destruction. There are some trials suggesting that in clin-
ically isolated syndromes (CIS) the number of cerebral T2-lesions is predictive for the development of definite MS in the 
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w istocie białej o słabiej zarysowanych granicach i mniejszym 
natężeniu intensywności sygnału, w porównaniu z tymi o sil-
nym sygnale i wyraźnych brzegach, nazywane są dirty-ap-
pearing white matter (DAWM) i opisywane są u około 17% cho-
rych z SM(9).

OBRAZ MRI RDZENIA KRĘGOWEGO W SM

Rdzeń kręgowy stanowi częste umiejscowienie ognisk demie-
linizacyjnych u chorych z SM. Bywa zajęty nawet u więcej niż 
80% pacjentów z SM(10,11). Asymptomatyczne zajęcie rdzenia 
kręgowego dotyczy nawet 30-40% pacjentów z CIS(12). Zmiany 
zajmują najczęściej odcinek szyjny rdzenia, umiejscawiają się 
grzbietowo-bocznie i są mniejsze niż długość dwóch sąsiadu-
jących przestrzeni międzykręgowych(13). W rdzeniu rzadziej niż 
w mózgu spotyka się wzmocnienie gadolinowe plak demielini-
zacyjnych(14,15). Rzadziej również występują zmiany T1-zależ-
ne, podczas gdy atrofia rdzenia jest powszechnym zjawiskiem 
u chorych z SM(16,17). Pacjenci ze zmianami w rdzeniu często pre-
zentują objawy poprzecznego zapalenia rdzenia, a gdy ogniska 
demielinizacji przekraczają 3 sąsiednie przestrzenie międzykrę-
gowe, należy przeprowadzić diagnostykę różnicową z chorobą  
Devica (neuromyelitis optica, NMO). W tej jednostce chorobo-
wej MRI mózgu zwykle nie ujawnia zmian (poza pniem mózgu, 
gdzie mogą być obecne), a kluczowe dla różnicowania z SM 
jest oznaczenie wysokoswoistych dla NMO przeciwciał prze-
ciwko akwaporynie-4(18-20).

POSZUKIWANIE KORELACJI POMIĘDZY 
OBRAZEM MRI A PATOLOGIĄ W OUN

W obrębie każdej plaki SM toczy się jednocześnie wiele pro-
cesów patologicznych. Zasadnicze z nich, takie jak: zapalenie, 
demielinizacja, neurodegeneracja i glioza, próbuje się skorelo-
wać z obrazem MRI, poszukując nieinwazyjnej metody oceny 
zmian patologicznych w OUN chorych. Za miernik nasilenia 
zapalenia uważa się liczbę komórek zapalnych, a nasilenie de-
mielinizacji bada się, określając liczbę komórek fagocytujących 
mielinę. Neurodegenerację ocenia się analizując ubytek neuro-
nów, a gliozę – przy pomocy oceny aktywności astrocytów(21).
W analizie zależności między obrazem MRI a zmianami patolo-
gicznymi w OUN wykorzystuje się między innymi modele zwie-
rzęce. Za prowadzeniem tego typu analiz przemawia łatwość 
uzyskiwania materiału patologicznego. Istnieją jednak liczne 
wątpliwości, czy te wyniki można odnosić do SM, głównie ze 
względu na brak idealnego modelu doświadczalnego SM(22,23). 
Z tych powodów próbuje się również wykorzystywać materiał 

Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) jest 
chorobą o bardzo dużej różnorodności zarówno pod 
względem klinicznym, jak i patologicznym. Wprowadze-

nie do diagnostyki SM badania rezonansowego (magnetic reso-
nance imaging, MRI) stanowi bardzo istotny etap w poznawa-
niu tej choroby. Poza znacznym ułatwieniem diagnozowania 
SM, MRI pozwala również z pewnym przybliżeniem przyży-
ciowo obrazować procesy patologiczne zachodzące w ośrod-
kowym układzie nerwowym (OUN) w przebiegu tej choroby. 
Wiadomo jednocześnie, że nie ma żadnej specyficznej dla SM 
cechy w obrazie MRI, wobec czego nie można nigdy ustalić 
rozpoznania SM jedynie na podstawie samego obrazu MRI(1).

OBRAZ MRI MÓZGU W SM

Typowe zmiany rezonansowe obserwowane w SM to obecność 
tzw. plak demielinizacyjnych zlokalizowanych okołokomorowo 
z zajęciem ciała modzelowatego i podnamiotowo, a także zaję-
cie podkorowych włókien U oraz płata skroniowego, owoidalny 
kształt zmian czy wzmacnianie się niektórych plak w MRI po 
podaniu gadoliny. Istnieje jednak wiele chorób OUN, w któ-
rych obraz MRI jest podobny do obrazu w SM. Diagnostyka 
różnicowa SM jest bardzo bogata i obejmuje między innymi 
choroby o podłożu naczyniowym, infekcyjnym czy autoimmu-
nizacyjnym. We wszystkich tych chorobach obraz MRI OUN 
może być zbliżony.
MRI nie jest w SM tylko narzędziem diagnostycznym, ale rów-
nież pomaga w monitorowaniu postępu choroby oraz w oce-
nie skuteczności jej leczenia(2,3). Powszechnie przyjmuje się, że 
w miarę postępu choroby stwierdza się pojawianie się nowych 
ognisk oraz ich wzmacnianie się po podaniu środka kontrasto-
wego – gadoliny. Obecnie wiemy, że MRI jest dużo bardziej 
czułą metodą oceny uszkodzenia OUN w SM niż stan klinicz-
ny pacjenta(4). Dotychczasowe badania wykazały jednak, że 
liczba i objętość plak demielinizacyjnych widocznych w OUN 
w sekwencji T2 nie koreluje znacząco ze stanem klinicznym 
chorego(5). Podobnie nie wykazano takiej korelacji dla liczby 
plak wzmacniających się po podaniu gadoliny(6).
Zmiany w obrazach T2-zależnych mają zwykle niewielkie roz-
miary, są okrągłe lub owoidalne. Mogą pojawiać się we wszyst-
kich obszarach OUN, najczęściej jednak występują okołoko-
morowo, podkorowo, jak również podnamiotowo. Chociaż SM 
jest chorobą istoty białej, w 5-10% zmiany mogą lokalizować 
się w istocie szarej – w korze mózgowej i w zwojach podstawy(7). 
Zmiany te zwykle charakteryzują się mniejszym stopniem in-
tensywności i są słabiej widoczne w obrazach T2-zależnych 
w porównaniu ze zmianami w istocie białej(8). Z kolei zmiany 

future. All of data presented above indicate that there are still many problems with correlating CNS neuroimaging data 
from MS patients with their clinical status as well as with CNS histopathology. However, there is some progress in that 
field lately because of development of the new MRI techniques.
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autopsyjny do oceny zależności między patologią w OUN 
a obrazem MRI. Istotny problem tych badań stanowi obecność 
bardzo małej liczby aktywnych plak, ze względu na analizę ma-
teriału od pacjentów z przewlekłą fazą choroby. Ponadto na 
ocenę patologii wpływają w tych badaniach warunki przygoto-
wywania materiału autopsyjnego.
Wobec słabości powyższych metod próbuje się wykorzystać 
do oceny korelacji między MRI a patologią w OUN również 
biopsje mózgu. Jest to metoda stosowana bardzo rzadko u pa-
cjentów z SM, jedynie w przypadkach nietypowego obrazu 
klinicznego i rezonansowego w celu wykluczenia innych cho-
rób OUN, głównie nowotworów(23). Dzięki zastosowaniu apa-
ratury stereotaktycznej możliwe jest jednak dość dokładne 
porównanie MRI z obrazem patologicznym z tego samego ob-
szaru mózgu. Kolejną korzyścią tego typu analizy jest możli-
wość długoterminowej obserwacji tego obszaru OUN przy po-
mocy MRI(24-26).

ZMIANY PATOLOGICZNE W OUN 
OCENIANE W SEKWENCJI T1

Obrazy T1-zależne wzmocnione gadoliną ujawniają miejsca 
w OUN, w których nastąpiło uszkodzenie bariery krew-mózg, 
i histologicznie świadczą o aktywnym procesie zapalnym. 
Te wzmacniające się w T1 zmiany zwykle wyprzedzają pojawie-
nie się ognisk hiperintensywnych w obrazach T2 o kilka dni(27). 
Nadzwyczaj rzadko spotyka się zmiany w T1 wzmacniające się 
po kontraście przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, zwykle jest to 
od 2 do 6 tygodni(28). Szacuje się, że około 65-80% zmian w T1 
wzmacniających się po kontraście ma odpowiedniki hipointen-
sywne w obrazach T2-zależnych(29). Te właśnie zmiany najczę-
ściej stają się tzw. czarnymi dziurami – black holes(30-32). Jed-
nym z bardziej charakterystycznych objawów dla różnicowania 
zmian w SM od guzów czy zmian zakaźnych jest objaw otwar-
tego pierścienia – open-ring sign, czyli niepełny pierścień skie-
rowany swoją otwartą częścią w stronę istoty szarej lub przy-
legający do niej. Objaw ten występuje u 66-90% chorych z SM 
i tylko u 6-17% z guzami czy ropniami(33). Na podstawie badań 
stwierdza się, że istota szara jest nieporównywalnie bardziej 
dotknięta atrofią niż istota biała(34).
Zmiany hipointensywne w obrazach T1-zależnych zwane są 
czarnymi dziurami (black holes) wtedy, gdy utrzymują się nie-
przerwanie przez minimum 6 miesięcy od czasu pojawienia się(35). 
Czas i intensywność sygnału w obrazach T1-zależnych od-
zwierciedla po części umiejscowienie tych zmian, okazuje się 
bowiem, że zmiany te pojawiają się stosunkowo często nad-
namiotowo, rzadziej w tylnym dole czaszki i rdzeniu kręgo-
wym(34). Czarne dziury najlepiej korelują histopatologicznie 
z demielinizacją i utratą neuronów(36). Szacuje się, że wśród 
chorych z postacią rzutowo-remisyjną zanik mózgu występuje 
z częstością 0,6-1,35% na rok(37). Atrofia mózgu jest zjawiskiem 
postępującym i niezależnym od postaci SM(38). Średnio pacjent 
z RRMS traci na rok 17,3 ml objętości mózgu(39). W różnych 
technikach obrazowania OUN wskaźniki oceny objętości mó-
zgu świadczą o oczywistej przewadze atrofii istoty szarej w po-
równaniu z istotą białą(40). Mierzalne wskaźniki atrofii mózgu 

są jednym z markerów stosowanych w badaniach klinicznych 
prowadzonych wśród chorych z SM(41).
Przyjmuje się, że hipointensywność w T1 jest wynikiem powięk-
szenia się przestrzeni zewnątrzkomórkowej, co może być kon-
sekwencją wzrostu zawartości wody w tym regionie lub utra-
tą tkankowych składników strukturalnych. Wzrost zawartości 
wody w danym obszarze OUN może wynikać z uszkodzenia 
bariery krew-mózg w tym obszarze, a ubytek tkanki doprowa-
dza do powiększenia przestrzeni pozakomórkowej ex vacuo. 
W badaniach eksperymentalnych wykazano, że hipointensyw-
ność w T1 pojawia się już na bardzo wczesnych etapach roz-
woju plaki demielinizacyjnej(42,43).

ZMIANY PATOLOGICZNE W OUN 
OCENIANE W SEKWENCJI T2

Olbrzymia większość ognisk patologicznych w OUN w przebie-
gu SM jest hiperintensywna w sekwencji T2. Nie jest to obraz 
typowy dla jakiegokolwiek procesu patologicznego, ponieważ 
prawie każdy rodzaj patologii w OUN daje zmiany hiperinten-
sywne w T2. Część tych zmian jest wynikiem lokalnego obrzę-
ku tkanki w OUN(44). Obecność zmian hipointensywnych w T2 
nasuwa podejrzenie choroby innej niż SM. Zmiany hipointen-
sywne w T2 pojawiają się w SM jedynie na granicy zmian hi-
perintensywnych w T2 oraz na granicy zmian wzmacniają-
cych się po gadolinie lub w obszarach aktywnej demielinizacji 
z dużą liczbą komórek fagocytujących mielinę, które produkują 
dużo paramagnetycznych wolnych rodników(45,46). Są sugestie, 
że nawet remielinizacja może objawiać się obecnością zmian 
hiperintensywnych w T2(47).
Poza zmianami T2-zależnymi w pniu mózgu i rdzeniu kręgo-
wym inne T2-zależne zmiany rzadko mają tendencję do samo-
istnej regresji(45,48,49). Produkowane przez makrofagi substan-
cje pozbawione właściwości paramagnetycznych powodują, 
że zmiany zapalne aktywne czasem są hipointensywne w obra-
zach T2-zależnych z towarzyszącym izo- lub hiperintensywnym 
pierścieniem wokół nich(36). Inną nieprawidłowością w MRI są 
hipointensywne zmiany w obrazach T2-zależnych spowodo-
wane depozytami żelaza w istocie szarej, głównie w jądrach: 
soczewkowatym, ogoniastym, czerwiennym, niskowzgórzowym, 
korze rolandycznej(40). Technika FLAIR dobrze uwidacznia 
zmiany okołokomorowe, natomiast jest mniej czuła w wykry-
waniu plak w obrębie pnia mózgu i móżdżku(50).

ROLA KONTRASTU GADOLINOWEGO 
W OCENIE OUN

Wzmocnienie danej plaki przez gadolinę jest konsekwencją 
uszkodzenia bariery krew-mózg w tej okolicy(51-54). Pojawia się  
ono zwykle w świeżych aktywnych plakach, ale też niektóre  
plaki przewlekłe mogą charakteryzować się stałym uszkodzeniem 
tej bariery(55,56). Charakterystyczne dla świeżych plak jest wzmoc-
nienie obrączkowate. W pozostałych typach ognisk demieliniza-
cyjnych wzmocnienie gadolinowe ma kształt bardziej nieregu-
larny. Uważa się, że obrączkowate wzmocnienie świeżych plak 
koreluje z aktywacją makrofagów i ich udziałem w degradacji 
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mieliny. Potwierdza to, że wzmocnienie gadolinowe plaki jest 
markerem toczącego się w niej zapalenia i demielinizacji(43,51,52).

KORELACJA MIĘDZY NEURODEGENERACJĄ 
A ZAPALENIEM I DEMIELINIZACJĄ 

W PLAKACH SM

Dotychczas sądzono, że uszkodzenie neuronów jest cechą póź-
nego etapu SM, kiedy to choroba wchodzi w fazę przewlekłą. 
Obecnie dzięki badaniom histopatologicznych wiemy, że neu-
rodegeneracja występuje już we wczesnej fazie choroby, w cza-
sie powstawania zmian demielinizacyjnych(57). Badania prowa-
dzone na materiale ludzkim dowodzą, że utrata neuronów jest 
przynajmniej w części niezależna od demielinizacji i że zależy 
głównie od makrofagów i limfocytów CD8. Ponadto na pro-
ces uszkodzenia neuronów istotny wpływ mają także limfo-
cyty CD4, niektóre cytokiny oraz tlenek azotu. Badania prze-
prowadzone metodą spektroskopii rezonansu magnetycznego 
potwierdzają większy ubytek NAA wśród pacjentów z SPMS 
niż z RRMS i świadczą o większej neurodegeneracji właśnie 
u osób z tej grupy chorych(58). Ponieważ jednak w badaniach 
przeprowadzonych na materiale ludzkim obserwowano istotne 
różnice w utracie neuronów, nawet w obrębie tej samej postaci 
SM, stwierdzono, że muszą istnieć dodatkowe czynniki wyzwa-
lające ten proces(59). Okazuje się, że ani wiek zachorowania, ani 
czas trwania choroby przed wykonywaną biopsją mózgu nie 
mają wpływu na utratę neuronów. Pacjenci z PPMS cechowali 
się najmniejszą utratą neuronów mózgu, ale największą utratą 
neuronów w rdzeniu kręgowym(17,60).
Powszechnie uważa się, że hipointensywność w T1 w przebiegu 
SM koreluje dobrze z rozwojem neurodegeneracji, natomiast 
nie stwierdzono korelacji między hipointensywnością w T1 
a demielinizacją oraz zapaleniem(45). Jest to szczególnie dobrze 
widoczne w przewlekłych nieaktywnych plakach demieliniza-
cyjnych, gdzie nie ma oznak zapalenia oraz lokalnego obrzęku 
w OUN. W plakach aktywnych, gdzie obserwuje się wyraźne 
nacieki zapalne i demielinizację, oraz w plakach z istotną re-
mielinizacją, której zwykle towarzyszy również odczyn zapalny, 
hipointensywność w T1 nie wynika jedynie z neurodegeneracji, 
ale częściowo także z zapalenia, demielinizacji i obrzęku lokal-
nej tkanki(45). Niektóre plaki hipointensywne w T1 mogą z cza-
sem zanikać w kolejnych obrazach MRI, co potwierdza, że ta 
hipointensywność może w tych plakach mieć wieloczynnikowe 
podłoże, ponieważ nie ma podstaw do uznania odwracalno-
ści procesu neurodegeneracji(31,61). Plaki, w których hipointen-
sywność w T1 nie zanika, z czasem możemy uznać za ogniska 
o dużym nasileniu nieodwracalnej utraty neuronów. Obserwa-
cja ta ma duże znaczenie w przypadku wykorzystywania hipo-
intensywności w T1 do oceny skuteczności nowych leków na 
SM(36,45). Opierając się na powyższych danych, można stwier-
dzić, że zanikanie hipointensywności w T1 po leczeniu nieko-
niecznie może być uznawane za indukowanie przez dany lek 
neuroregeneracji, ale również hamowanie przez niego rozwoju 
zapalenia, demielinizacji czy lokalnego obrzęku(42).
Bardzo trudnym zadaniem okazuje się dobranie odpowied-
niej techniki umożliwiającej ocenę utraty komórek nerwowych. 

Istnieje przynajmniej kilka tego przykładów: proces zapalny  
i demielinizacja mogą pojawiać się i zmieniać w ciągu kilku 
dni(21), nieprecyzyjna jest również ocena gęstości neuronów 
w istocie białej w stosunku do przylegających plak demieliniza-
cyjnych mierzona metodą spektroskopii MR (MRS)(62). Z kolei 
wykazano dość dobrą korelację obecności białka prekursoro-
wego amyloidu (APP), a zwłaszcza jego akumulacji w prok-
symalnych odcinkach uszkodzonych aksonów w okresie do 
30 dni od ostrego uszkodzenia, np. niedokrwienia, zapalenia, 
obrzęku(63-66). Ocena APP jest dużo bardziej czuła niż klasyczne 
barwienie srebrem(67). Nadal jednak nie wiadomo, czy akumu-
lacja APP w uszkodzonych aksonach odzwierciedla ich trwałe 
uszkodzenie, czy też mogą one przechodzić regenerację(68).
Mechanizmy zaangażowane w uszkodzenie aksonów różnią się 
od mechanizmów rozwoju demielinizacji. Na podstawie ko-
relacji między ekspresją APP, liczbą makrofagów, mikrogle-
ju i limfocytów CD8 wykazano, że proces zapalny ma bardzo 
istotny wpływ na uszkodzenie neuronów(68). Inne dane doty-
czące roli limfocytów CD8 w uszkodzeniu aksonów pochodzą 
z badań eksperymentalnych nad białkami MHC klasy I pro-
wadzonymi na myszach. Okazuje się, że po zainfekowaniu 
myszy wirusem Theilera (Theiler’s murine encephalomyelitis 
virus, TMEV) występuje u nich demielinizacja, ale nie dochodzi 
jednocześnie do uszkodzenia aksonów(69). Aktywacja makrofa-
gów i mikrogleju, podobnie jak ekspresja APP, dobrze koreluje 
z utratą aksonów. Jednym z możliwych mechanizmów zaanga-
żowania makrofagów w neurodegenerację jest niszczenie akso-
nów przez wiązanie się z fragmentem Fc przeciwciał lub przez 
receptory dla dopełniacza.
Główne mediatory zapalne obecne w aktywnych plakach są 
produkowane przez makrofagi i mikroglej i stanowią istotny 
czynnik prowadzący do rozwoju demielinizacji. Nie wiążą się 
one z oznakami ostrego uszkodzenia neuronów, a zmniejszo-
na gęstość aksonów w ogniskach większej ekspresji syntetazy 
tlenku azotu może być konsekwencją obrzęku powodowanego 
uszkodzeniem przez tlenek azotu bariery krew-mózg(70).
Podsumowując, demielinizacja jest zjawiskiem częściowo od-
wracalnym i nie prowadzi do utraty przewodzenia bodźców, 
natomiast uszkodzenie aksonów nieodwracalnie prowadzi do 
utraty przewodzenia impulsów nerwowych, ponieważ nie wy-
kazano zjawiska regeneracji aksonów w OUN. Zatem wszelkie 
metody leczenia SM muszą nie tylko zapobiegać demieliniza-
cji, ale przede działać neuroprotekcyjnie i nie dopuszczać do 
rozwoju uszkodzenia aksonów.

KORELACJA OBRAZU MRI OUN Z KLINIKĄ

Zmiany OUN widoczne w badaniu MRI są często nieme kli-
nicznie, a te obecne nie zawsze dokładnie korelują z niespraw-
nością u chorych (tzw. paradoks kliniczno-radiologiczny). Tłu-
maczy się to niską czułością powszechnie stosowanej skali 
niesprawności Kurtzkego (EDSS), obecnością zmian w „nie-
mych” obszarach OUN, niedających manifestacji klinicznej 
oraz z niską swoistością zmian opisywanych w tradycyjnych 
metodach obrazowania(71). Na krótko przed i w czasie trwa-
nia rzutu choroby wzrasta liczba zmian wzmacniających się 
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po kontraście, co stanowi zapowiedź dalszej aktywności cho-
roby. Wykazano korelację pomiędzy niesprawnością pacjentów 
a średnią częstością pojawiania się aktywnych ognisk w MRI 
wśród pacjentów z rzutowo-remisyjną i wtórnie postępującą po-
stacią SM(72). MRI stanowi również bardzo istotne narzędzie 
oceny pacjentów z CIS (clinically isolated syndrome). U tych 
chorych liczba ognisk w obrazach T2-zależnych w dużym stop-
niu koreluje z ryzykiem rozwoju SM, w mniejszym zaś – z roz-
wojem niesprawności(73,74).
Liczne badania potwierdzają, że objętość ognisk widzianych 
w sekwencji T1 może korelować z nasileniem niesprawności 
u pacjentów z SM(75). Podobną zależność obserwowano dla  
oceny atrofii mózgu i rdzenia kręgowego oraz obniżenia wskaź-
nika MTR (magnetic transfer ratio)(11,76-78). Wykorzystując tech-
nikę MRS (magnetic resonance spectroscopy), wykazano, że ob-
niżenie poziomu markera neurodegeneracji w OUN – NAA 
(N-acetyloasparaginianu) również dobrze koreluje z pozio-
mem niepełnosprawności u chorych z SM(60). Tak zwane czarne 
dziury są związane z większym uszkodzeniem OUN i lepiej ko-
relują z niesprawnością chorych niż zmiany w obrazach T2-za-
leżnych(75). Związek zmian T2-zależnych jest również silniejszy  
z upośledzeniem funkcji poznawczych niż z niesprawnością 
ruchową u pacjentów z SM(79).

ROLA MRI W MONITOROWANIU 
SKUTECZNOŚCI LECZENIA SM

Aktywność choroby jest 5-10 razy częściej wykrywana w bada-
niu MRI OUN niż w badaniu klinicznym u pacjentów z RRMS 
i SPMS(80). Ten fakt stanowi istotny czynnik zachęcający do 
stosowania MRI jako bardzo wartościowego dodatkowego 
wskaźnika w badaniach klinicznych. Mimo że wstępne prace 
opierające się na wynikach badań klinicznych sugerują, że 
obecność i ilość aktywnych zmian w MRI może identyfikować 
stan odpowiedzi klinicznej pacjenta na interferon beta, nie ma 
w pełni wyskalowanych metod monitorowania leczenia immu-
nomodulującego(81,82). Ostatnio zwraca się uwagę na koniecz-
ność prowadzenia dalszych badań dotyczących monitorowa-
nia skuteczności leczenia SM przy pomocy MRI(83).
Przedstawione powyżej dane wskazują, że przy pomocy MRI 
wciąż nie poznajemy odpowiedzi na wiele pytań dotyczą-
cych przyżyciowej oceny zmian patologicznych zachodzących 
w OUN podczas SM, niemniej jednak dostępne dane sugerują, 
że możemy to już robić z pewnym przybliżeniem, a pojawianie 
się nowych zaawansowanych metod MRI, takich jak MRS czy 
MTR, może tę ocenę jeszcze bardziej ułatwić.
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