
101

AKTUALN NEUROL 2009, 9 (2), p. 101-108

MałgorzataSiger

Diagnostyka laboratoryjna stwardnienia rozsianego
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Streszczenie 
Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis�multiplex, SM) jest chorobądemielinizacyjną charakteryzującą sięwielomiejsco
wymiwieloczasowymuszkodzeniemośrodkowegoukładunerwowego(dissemination� in�space,dissemination� in� time).
ObowiązującekryteriarozpoznaniaSMwedługMcDonaldaopierająsięnałącznejocenieobrazuklinicznegoianali
ziebadańlaboratoryjnych(badanierezonansumagnetycznego,badaniapotencjałówwywołanychiocenapłynumóz
gowordzeniowego).Każdez tychbadańdostarczaodmiennych,alebardzoważnych informacjinatematcharakteru
izakresuuszkodzeniaukładunerwowegowprzebieguSM.Wbadaniurezonansumagnetycznego(magnetic�resonance�
imaging,MRI)charakterystycznajestlokalizacjazmiandemielinizacyjnychorazichwzmacnianiepopodaniukontrastu.
SpełnienieobowiązującychrezonansowychkryteriówrozpoznaniaSMwedługBarkhofawskazujenaistnieniewielomiej
scowegouszkodzeniaukładunerwowego.Wieloczasoweuszkodzenieukładunerwowegozwiązanejestzkoleizwystępo
waniemnowychzmiannaobrazachT2zależnychlubzmianwzmacniającychsiępopodaniukontrastuwkolejnymba
daniuMRI.BadanieMRIopróczznaczeniadiagnostycznegoodgrywatakżedużąrolęwocenieskutecznościleczenia
chorychnaSM.Badaniaelektrofizjologicznepozwalająnaocenędrógwzrokowych,słuchowych,czuciowychirucho
wych.Umożliwiajątakżewykrycieniemychklinicznieogniskuszkodzeniaukładunerwowego,coodpowiadawielomiej
scowemuuszkodzeniuukładunerwowego.WoceniepłynumózgowordzeniowegonajważniejszedlarozpoznaniaSM
sąobecnośćprążkówoligoklonalnychimmunoglobulinorazpodwyższonyindeksIgG.Corazczęściejoznaczasiętakże
bardziejspecyficznemarkeryuszkodzeniaukładuimmunologicznego.Jakkolwiekbadanialaboratoryjnestanowiąbar
dzoważnyelementdiagnostykiSM,tojednakwrozpoznaniutejjednostkichorobowejzasadniczymelementemjestnadal
ocenaobrazuklinicznego.

Słowakluczowe: stwardnienie rozsiane,diagnostykaSM, rezonansmagnetyczny,potencjaływywołane,płynmózgo
wordzeniowy

Summary 
Multiplesclerosis(MS)isademyelinatingdiseasewithdamageofcentralnervoussystem,disseminationintimeand
space.CurrentMcDonald’sMSdiagnosticcriteriaarebasedoncomplexclinicalandlaboratoryanalysis(magneticres
onanceimaging,MRI,evokedpotentials,andcerebrospinalfluidanalysis).Eachoftheselaboratorytestssupplydiffer
entbutveryimportantinformationconcerningtypeandrangeofcentralsystemdamage.InMRI,speciallocationand
contrast enhancement ofMS lesions are very characteristic for multiple sclerosis. CurrentMRI diagnostic criteria
(Barkhof’scriteria)canbeusedtoestablishedevidenceofdisseminationinspace.Indisseminationintime,occurrence
ofanewlesiononT2weighetdimagesorcontrastenhancementonsuccessiveMRIexamisrequired.Magneticreso
nanceimagingplaysalsoanimportantroleinmonitoringtheMStherapy.Evokedpotentialsinvestigatevisual,audito
ry, sensory andmotor nerve tracts. They can detect clinically silent lesions and provide evidence for dissemination
inspace.IncerebrospinalfluidanalysisthemostimportantforMSdiagnosisarethepresenceofoligoclonalbandsand
increaseof IgG index.Often,morespecificmarkersof the immunologicsystemdamagearealsoexplored.However,
inMS,laboratorytestsareveryimportantanduseful,thediagnosisofMSisstillbasedmainlyonclinicalobservation.

Keywords:multiplesclerosis,diagnosisofmultiplesclerosis,magneticresonanceimaging,evokedpotentials,cerebros
pinalfluid
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Ogniskademielinizacjiobecnesąwobrębierdzeniakręgowego,
zwłaszczawodcinkuszyjnym(rys.3)ipiersiowym.Częśćtych
zmian odpowiada za występowanie objawów rdzeniowych,
natomiast częśćmożepozostawaćcałkowicieniema idopie
ro rozszerzenie diagnostykiMRIo badanie rdzeniapozwala
naichwykrycie.BadanieMRIrdzeniauchorychzpodejrze
niemSMma istotneznaczenie, zważywszynaobowiązujące
aktualniekryteriarozpoznaniaSMwedługMcDonalda.Plaki
demielinizacyjnewystępują takżewobrębie nerwówwzroko
wych, jakkolwiekobrazowanie zmianw tych strukturachwy
magaspecjalnychsekwencjiMRIicewekrezonansowych.
Część zmian widocznych na obrazach PD/T2zależnych
iFLAIR,czytowbadaniurdzenia,czy(zwłaszcza)głowy,
uwidaczniasięjakozmianyoobniżonejintensywnościsygna
łu(hipointensywne)(rys.4).Potocznieokreślanesąjakotzw.
czarne dziury (black� holes). Badania patologiczne wykaza
ły,żesą toobszaryodpowiadająceznacznejdestrukcji isto
tybiałej,wktórejdominująuszkodzenieiutrataaksonów(4).
Prawdopodobnie także to obecność tych zmian determinu
jewystępowanie trwałychdeficytówneurologicznychucho
rychnaSM.
JednymzesposobówocenyaktywnościSMjestwykonanieba
daniaMRIzpodaniemśrodkakontrastowego.Zmiany,które
ulegająwzmocnieniupopodaniu kontrastu, określa sięmia
nem obszarów aktywnych, w których podwzględem patolo
gicznymdominujeproceszapalny(5).Wzmacnianie sięzmian
popodaniukontrastumożemiećróżnycharakter(wzmocnie
niecałkowite,częściowelubobrączkowate),couzależnionejest
odfazyewolucjiprocesudemielinizacyjnego(rys.5).Przyjmu
jesię,żezmianynajbardziejaktywne,wktórychdominujepro
ces zapalny, wzmacniają się całkowicie.Wzmocnienie zmian
popodaniukontrastu,mimożestanowirezonansowyekwiwa
lentrzutuSM,niezawszewystępujedokładniewczasietrwa
niarzutuklinicznegochoroby.Możenawetokilkatygodniwy
przedzaćwystąpienieobjawówneurologicznychrzutu.Jednak
niejesttoregułą.Wzmacnianiemożebyćzupełnieniezależne
odwystępowaniaobjawówklinicznychrzutu.Obecnośćzmian
wzmacniającychsięstanowinatomiastbardzoważnyelement
woceniedynamikipostępuSM.

Stwardnienierozsiane(łac.sclerosis�multiplex,SM)jest
nabytą chorobą demielinizacyjną występującą u lu
dzi młodych. Początek choroby przypada najczęściej

naprzełomdrugiej i trzeciejdekadyżycia(1).Mimoogrom
negopostępu,jakidokonałsięwbadaniachnadSM,niema
obecnie jednego testu diagnostycznego patognomoniczne
godla tej jednostkichorobowej.Podstawowecechystward
nienia rozsianego, które stanowią warunek jego rozpozna
nia, to wieloogniskowe i wieloczasowe uszkodzenie układu
nerwowego(dissemination�in�space,dissemination�in�time)(2). 
Występowanie tych cech zarówno w obrazie klinicznym,
jak iwwynikachbadańdodatkowych,zwłaszczawbadaniu
MRI, pozwala z dużym prawdopodobieństwem rozpoznać
SM.WspółczesnadiagnostykaSMopierasięnaocenieob
razuklinicznegooraznaanaliziebadańdodatkowych.Wśród
badańdodatkowychzasadnicząrolęodgrywabadanierezo
nansumagnetycznego (magnetic� resonance� imaging,MRI).
Dużeznaczeniemają równieżbadaniaelektrofizjologiczne
ibadaniepłynumózgowordzeniowego.

BADANiEREzONANSUMAgNEtyCzNEgO
WDiAgNOStyCESM

Odwielu lat badanieMRI jest podstawowąmetodądiagno
stycznąSM.Wykorzystywane jest takżedoocenyskuteczno
ścileczeniachorychnastwardnienierozsiane,prognozowania
wystąpienia SM u pacjentów z izolowanymi objawami neu
rologicznymi (clinically� isolated� syndrome, CIS), jak również
wmonitorowaniupostępuchoroby(3).
Rozpoznanie SM na podstawie badania MRI opiera się
naocenieumiejscowienia i charakteruzmianhiperintensyw
nychwidocznychnaobrazachPD/T2zależnychoraznaob
razachuzyskanychwsekwencjiFLAIR(fluid�attenuated�inver-
sion�recovery).Zmianydemielinizacyjnelokalizująsięgłównie
w obrębie istoty białej (deep� white� matter), przykomorowo,
podnamiotowo,atakżepodkorowo.Bardzocharakterystycz
nedlaSMsązmianyumiejscowionewcielemodzelowatym.
Typowy obrazMRI pacjenta chorego na SM przedstawiają
rys.1i2.

Rys.�1.�Zmiany�hiperintensywne�na�obrazach�A)�T2-��i�B)�PD-�zależnych�oraz�C)�FLAIR,�zmiany�położone�w�istocie�białej�i�przykomorowo
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pacjencizeznacznymideficytamineurologicznymiiniewielką
liczbą zmian w badaniuMRI. Trudności diagnostyczne SM
na podstawie badaniaMRI podkreśla jeszcze fakt, iż obraz
MRIwielu innychchoróbneurologicznychmożebyćbardzo
podobnydoobrazuMRIw stwardnieniu rozsianym.Wdia
gnostyce różnicowej SM na podstawie badaniaMRI należy
braćpoduwagęprocesynaczyniowe, zapalne,metaboliczne,
atakżeobecnośćtegotypuzmianuosóbzdrowych,zwłaszcza
po50.rokużycia(7).
Ten fakt, a przede wszystkim możliwości wczesnego i sku
tecznego leczenia chorychnaSMspowodowały konieczność
wprowadzenia zasad rozpoznawania stwardnienia rozsiane
gonapodstawiebadaniarezonansumagnetycznego.Aktual
nieobowiązującymikryteriamirozpoznawaniaSMnapodsta
wiebadaniaMRIsąkryteriawprowadzonew1997rokuprzez
Barkhofa(8), a zmodyfikowane w 2000 roku przez Tintoré(9).

PodobniejakobrazklinicznySMtakżeobrazMRIstward
nienia rozsianego charakteryzuje się dużą heterogennością.
InnyjestobrazMRIupacjentówzpostaciąrzutoworemisyj
ną, gdziedominują typowezmianyw istociebiałej iwzmac
nianie zmian po podaniu kontrastu, a inny u chorych z po
stacią wtórnie postępującą, u których obserwuje się częściej
rozległezmianyirzadkowzmacnianiepopodaniukontrastu(6). 
Zupełnie odmienny jest obrazMRIupacjentów z posta
ciąpierwotniepostępującą,uktórychuwidaczniasięniewiele
zmianogniskowych,zatoczęściejobecnesącechyzanikumó
zguirdzenia.ZłożonośćobrazuMRIuchorychnaSMwyraża
siętakżewystępowaniemróżnychtypówobrazównawetupa
cjentówztąsamąpostaciąklinicznąchoroby.Skrajnymiprzy
kładami są chorzy z niewielkimi deficytami neurologicznymi
wbadaniuprzedmiotowymirozległymizmianamiwbadaniu
MRI,częstowzmacniającymisiępopodaniu,azdrugiejstrony

Rys.�3.�Plaka�demielinizacyjna�w�odcinku�szyjnym�rdzenia Rys.�4.�Zmiany�hipointensywne�na�obrazach�T1-�zależnych�(blackholes)

Rys.�2.�Obraz�PD-�zależny,�zmiany�położone�A)�podkorowo�i�B)�podnamiotowo,�C)�obraz�FLAIR�w�ciele�modzelowatym
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Badanie MRI oprócz znaczenia diagnostycznego odgrywa
takżeważną rolę w ocenie skuteczności leczenia pacjentów.
Zdecydowana większość badań klinicznych, które oceniają
skuteczność leczenia chorych na SM, wykorzystuje badanie
rezonansumagnetycznegojakojedenzzasadniczychparame
trówsłużącychdoobiektywnejocenyefektywnościbadanego
leku(11).Parametramibranymipoduwagęprzymonitorowaniu
skutecznościprowadzonejterapiisą:
•ocenaobjętościzmiannaobrazachPD/T2zależnych;
•obecnośćnowychzmiannaobrazachPD/T2zależnych;
•liczbaiobjętośćzmianwzmacniającychsiępopodaniukon
trastu.

Odobrejskutecznościdziałanialekuświadczyzmniejszeniesię:
•liczbyiobjętościzmiannaobrazachPD/T2zależnych;
•liczbyiobjętościzmianwzmacniającychsiępopodaniukon
trastu.

Dodatkowocorazczęściejdotychpodstawowychparametrów
rezonansowychocenyskutecznościleczeniawłączasiętakże:
•ocenęobjętościzmiannaobrazachT1zależnych;
•ocenęobjętościmózgujakoparametruwskazującegonauszko
dzenieaksonalne;
•ocenępozornieniezmienionejistotybiałejiszarejwbadaniu
zewspółczynnikiemtransferumagnetyzacji;

•pomiar zawartościNacetyloasparaginianuw istocie białej
jakomarkerauszkodzeniaaksonalnego.

BADANiEPłyNUMózgOWO-RDzENiOWEgO

Badaniepłynumózgowordzeniowegojestbadaniemnaj
wcześniejwprowadzonymdodiagnostykiSMspośródwszystkich
badańdodatkowych.Jakkolwiekwrazzewzrostemznaczenia

ZgodnieznimiSMmożnarozpoznać,jeżelispełnionesątrzy
zczterechponiższychkryteriów:
•obecnośćprzynajmniej9zmianhiperintensywnychnaobra
zachT2zależnychlub jednejzmianywzmacniającejsiępo
podaniukontrastu;

•minimumjednazmianapołożonapodkorowo;
•zmianypołożoneprzykomorowo(minimum3);
•lokalizacjapodnamiotowa(minimumjednazmiana).
JeżelidodatkowowykonywanejestbadanieMRIrdzeniakrę
gowego,toobecnośćjednejzmianyrdzeniowejjestrównoważ
naobecnościjednejzmianywbadaniuMRIgłowypołożonej
podnamiotowo.
SpełnieniekryteriówBarkhofaświadczyoistnieniujednejzdwóch
podstawowychcechSM,tj.wieloogniskowegouszkodzeniaukładu
nerwowego(dissemination�in�space).DrugązasadniczącechąSM
jestpostępchorobywczasie,tzn.wieloczasoweuszkodzenieukładu
nerwowego(dissemination�in�time)(2).Abyspełnionybyłtenwaru
nek,należywykonaćbadanieMRIminimumdwarazy.Wdrugim
badaniuwymaganajestobecnośćalbonowychzmiannaobra
zachPD/T2zależnych,albozmianwzmacniającychsiępopoda
niukontrastu.Zgodniezobowiązującymizaleceniamidrugieba
danieMRImożnawykonaćjużpo30dniachoddatywykonania
pierwszegobadania.Wpraktyceklinicznejpowtórnebadanieprze
prowadzasięmniejwięcejpo36miesiącach.Rosnąceznaczenie
badaniaMRIwdiagnostyceSMznalazłopotwierdzeniewopubli
kowanychw2001roku,azmodyfikowanychw2005rokukryteriach
rozpoznawaniastwardnienia rozsianegowedługMcDonalda(2,10).
Kryteriateuwzględniająkilkawariantówklinicznych,któremogą
wystąpićuchorychzpodejrzeniemSM,orazwskazująnabadania
dodatkoweiwarunkiichinterpretacji, jakiemusząbyćspełnione,
abyzdiagnozowaćSM.KryteriaMcDonaldaprzedstawiatabela1.

Rys.�5.�Wzmocnienie�po�podaniu�kontrastu:�A)�całkowite,�B)�obrączkowate
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A BOznaczeniestężeniaIgGwpłyniemózgowordzeniowymstanowiprostytestwskazującynawzmożonąsyntezęIgGwukładzie
nerwowym.StężenieIgGpowyżej8mg/dlświadczyozwięk
szonejprodukcjiIgGwobrębieOUN.Wynikimogąbyćjednak
fałszywiedodatniewprzypadkupodwyższonegopoziomuIgG
wsurowicyorazprzyuszkodzonejbarierzekrewmózgiprze
nikaniu IgG z surowicy.Dlatego często stosuje sięwskaźnik
LinkaiTiblinga,będącystosunkiemilorazuIgGwpłynieiIgG 
wsurowicydoilorazualbuminwpłynieialbuminwsurowicy(14):
indeksigg=(stężenieIgGwpłyniemózgowordzeniowym/
stężenieIgGwsurowicy):(stężeniealbuminwpłyniemózgo
wordzeniowym/stężeniealbuminwsurowicy)
Wartościwyższeniż0,7wskazująnazaburzeniaimmunologicz
nezwiązanezlokalnąsynteząimmunoglobulin.Nieprawidłowe
wartościIgGwystępująuokoło70%chorychnaSM(15).Wartość
indeksuIgGmożezmieniaćsiępodwpływemstosowanegole
czenia;terapiasterydowa,hamującsyntezęIgG,naokoło3mie
siącezmniejszawartośćindeksu(16),natomiastleczenieimmuno
modulująceniewpływanajegowartość(17).
DziennąsyntezęIgGobliczasięwedługnastępującegowzoru(18):

badaniaMRIrolabadaniapłynumózgowordzeniowegonie
cozmniejszyłasię,tojednaknadalzajmujeonoistotnemiejsce
wrozpoznaniustwardnieniarozsianego.
UchorychzpodejrzeniemSMwbadaniupłynumózgowo 
rdzeniowgooceniasię:
•parametrypodstawowepłynu: 
–badanieogólne, 
–obecnośćprążkówoligoklonalnych, 
–syntezęimmunoglobulinwobrębieOUN, 
–przepuszczalnośćbarierykrewmózg;

•specyficznemarkery:
 –poziomycytokin,specyficznychbiałek,przeciwciałipepty
dówmielinowych.

OgólnebadaniepłynumózgowordzeniowegoupacjentówzSM,
pozaniewielkąpleocytozą(powyżej5/mm3)występującąuokoło
30%chorych,jestprawidłowe.Najważniejszyparametrwbada
niupłynumózgowordzeniowegowdiagnostyceSMstanowiba
danieprążkówoligoklonalnych.Wykrywasięjeuokoło90%cho
rych(12). Wzór prążków oligoklonalnych jest charakterystyczny
dladanegopacjenta.Prążkipojawiająsięzazwyczajwewczesnej
faziechorobyiutrzymująsięprzezcałyokresjejtrwania.Nawy
stępowanieprążkówoligoklonalnychniemawpływuleczeniesto
sowaneupacjentów,wtymtakżeterapiasterydowa.Występo
wanieprążkówniejestpatognomonicznedlaSM;ichobecność
stwierdzasiętakżewinnychchorobach,takichjakneuroborelio
za,AIDS,sarkoidozaczytoczeńukładowy(13).
Innym parametrem ocenianym w badaniu płynu mózgowo 
rdzeniowegouchorychzpodejrzeniemSMjest synteza im
munoglobulinwobrębieOUN.Wtymceluprzeprowadzasię:
•oznaczeniestężeniaIgGwpłyniemózgowordzeniowym;
•ocenęindeksuIgG;
•ocenęwskaźnikadziennejsyntezyIgG.

Tabela�1.�Kryteria�rozpoznania�SM�według�McDonalda

Objawy kliniczne Badania dodatkowe niezbędne do rozpoznania SM
Dwa lub więcej rzutów choroby; obiektyw-
ne kliniczne dowody wskazujące na obecność 
dwóch lub więcej plak

Żadne

Dwa lub więcej rzutów; obiektywne kliniczne 
dowody wskazujące na obecność jednej plaki

Wieloogniskowość wykazana w badaniu MRI1

lub 
dwie lub więcej zmian w MRI i wynik badania CSF wskazujący na obecność prążków oligoklonalnych lub podwyższony indeks IgG
lub 
oczekiwanie na kolejny rzut wskazujący na dodatkowe uszkodzenie układu nerwowego

Jeden rzut choroby; obiektywne, kliniczne dane 
wskazujące na obecność dwóch lub więcej plak

Wieloczasowość wykazana w badaniu MRI2

lub 
drugi rzut choroby

Jeden rzut; obiektywne dane wskazujące 
na jedną plakę (izolowane uszkodzenie OUN, 
izolowany objaw w badaniu klinicznym)

Wieloogniskowość w badaniu MRI1

lub 
dwie lub więcej zmian w MRI i wynik badania CSF wskazujący na obecność prążków oligoklonalnych lub podwyższony 
indeks IgG bądź wieloczasowość w badaniu MRI2

lub 
drugi rzut choroby

Postępujące objawy neurologiczne  
wskazujące na SM

Postęp choroby w ciągu minimum jednego roku i spełnienie dwóch z następujących warunków:
•  minimum 9 zmian na obrazach T2- zależnych w badaniu MRI lub 4 zmiany na obrazach T2-  zależnych i nieprawidłowy  

zapis VEP
• dwie zmiany na obrazach T2- zależnych w badaniu MRI rdzenia kręgowego
• obecność prążków oligoklonalnych lub podwyższony indeks IgG w badaniu płynu mózgowo- rdzeniowego

1 Spełnione kryteria Barkhofa i Tintoré.
2  Wystąpienie nowej zmiany w badaniu MRI po minimum 30 dniach (na obrazach T2- zależnych) lub po 3 miesiącach (zmiany wzmacniające się po podaniu kontrastu)  

w odniesieniu do pierwszego badania MRI.

IgG/dzień = –stężenie IgG w płynie
mózgowo-rdzeniowym[(

–stężenie albuminy w płynie
mózgowo-rdzeniowym(

–
stężenie IgG w surowicy

369 )

×
stężenie albuminy w surowicy

230 )
× 0,43 × 5) ]( stężenie IgG w surowicy

stężenie albuminy w surowicy
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samymspełnionyjestwarunekwieloogniskowegouszkodzenia
układunerwowego.Wzapisiepotencjałówwywołanychana
lizuje się latencję, amplitudę i kształt odpowiedzi. Podsta
wowymparametremw ocenie potencjałów jest latencja. Jest
toczasopóźnieniaodpowiedziwstosunkudoczasupojawie
nia siępotencjałuprawidłowego,mierzonywmilisekundach.
Uszkodzenieosłonkimielinowejwpływatakżenakształtiwiel
kośćpotencjału;wmiejscuuszkodzeniapotencjał jestzazwy
czajmniejszy,zmieniasiętakżejegokształt.
W praktyce klinicznej najczęściej wykonywane są wzrokowe
potencjały wywołane, słuchowe potencjały wywołane pnia
mózguisomatosensorycznepotencjaływywołane(23,24).

WzROKOWEPOtENCjAłyWyWOłANE
(VIsUAL EVoKED PoTENTIALs, vEP)

Pozwalająonenaocenędrógwzrokowychisąnajczęściejwy
konywanymipotencjałamiuchorychnaSM.Bodziecświetl
nystymulujesiatkówkę,aelektrodarejestrującazlokalizowana
jestnadpłatempotylicznym.Pierwszypotencjałrejestrujesię
pookoło100milisekundach.Jesttopotencjałdodatni,okre
ślanyjakopotencjałP100.Składająsięnaniegomniejszepo
tencjały powstające z nerwu wzrokowego, promienistości 
wzrokowej,pasmawzrokowego i korypotylicznej.Latencja
potencjału P100 związana jest prawdopodobnie z obecno
ścią demielinizacji w nerwie wzrokowym lub promienistości
wzrokowej.Przebyciepozagałkowegozapalenianerwuwzro
kowegopowodujewydłużenielatencjipotencjałuP100upra
wie100%chorych(18).NieprawidłowyzapisVEPstwierdzasię
także u ponad połowy pacjentów, którzy nie przebyli poza
gałkowegozapalenianerwuwzrokowego.Obserwacja ta jest
niezwykle istotna w kontekście nowych kryteriów rozpozna
niaSMwedługMcDonalda.Wskazujeonabowiemnadodat
kowe, nieme klinicznie ognisko uszkodzeniaw obrębie dróg
wzrokowych,atymsamymspełnionyjestwarunekwieloogni
skowegouszkodzeniaukładunerwowego.Nieprawidłowyza
pisVEPnie jest jednakpatognomonicznydlaSM.Odchyle
niawtymbadaniustwierdzasiętakżewchorobachsiatkówki,
w chorobach infekcyjnych OUN, takich jak neuroborelioza,
AIDS,kileukładunerwowego,chorobachukładowych,niedo
borzewitaminyB12,ataksjiFriedricha.

SłUCHOWEPOtENCjAłyWyWOłANE
(BRAIN sTEM AUDIToRy EVoKED  

PoTENTIALs,BAEP)

Potencjałysłuchowe,zwanetakżepotencjałamipniowymi,po
wstają podwpływem stymulacji bodźcem słuchowym, a od
biórodpowiedzinastępujewpniuikorzemózgu.BAEPtworzy
kilka(57)potencjałówformującychsięwróżnychobszarach
OUN.PierwszyznichpowstajewobrębienerwuVIII,kolejne
wobrębie jąderślimaka,górnejoliwki,wstęgiprzyśrodkowej,
górnej częścimostu.UchorychnaSMnajbardziej zmienio
nyjestpotencjałV.Oceniasię,żeBAEPsązaburzoneuoko
ło 50% pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, przy czym
uponad30%pacjentównieprawidłowemuzapisowiBAEPnie

Wzrostwartościtegoparametrupowyżejnormy(>6mg/dzień)
stwierdzasięuokoło90%chorychnaSM.Uokoło510%pa
cjentówdochodzitakżedowzrostusyntezyIgM,comapraw
dopodobnieniekorzystneznaczenieprognostyczne(19).
Uokoło1015%chorychnaSMdochodzidouszkodzeniaba
riery krewmózg i przenikania składników osocza do płynu
mózgowordzeniowego.Parametremsłużącymdoocenystop
niaprzepuszczalnościbarierykrewmózgjestoznaczenietzw.
wskaźnikaalbuminowego(18):
Wskaźnikalbuminowy=stężeniealbuminwpłyniemózgo
wordzeniowym/stężeniealbuminwsurowicy×100%
Wskaźnik ten opiera się na założeniu, że albuminy są głów
nie syntetyzowane w wątrobie i tylko w śladowych ilościach
przechodząprzezbarierękrewmózg.Przyuszkodzeniubarie
rykrewmózgprzenikająonedopłynumózgowordzeniowe
go,czegowynikiemjestwzrostwartościwskaźnika.Istotnyjest
jednakfakt,żewartośćwskaźnikawzrastazwiekiem.
Oprócz tzw. podstawowychparametrówocenypłynumóz
gowordzeniowego (badanie ogólne, ocena obecności prąż
kówoligoklonalnych,ocenabarierykrewmózg)corazczęściej
wdiagnostyceSMnapodstawiebadaniapłynumózgowordze
niowegooceniasiębardziejspecyficznemarkerychoroby,takie
jak interleukina6, interleukina1,czynnikTGFβczyczynnik
martwicynowotworów(TNF)(20).Wykazanotakżepodwyższo
nepoziomy stężeńmolekuł adhezyjnych, takich jak ICAM1
iLselektyna.Uokoło80%chorychwaktywnej faziechoro
byiuokoło40%chorychwfazieprzewlekłejstwierdzonopod
wyższonepoziomybiałkazasadowegomieliny(MBP)–powy
żej0,16ng/ml(21).Podobnie jakoznaczaniepoziomucytokin,
chemokinimolekuładhezyjnychocenapoziomubiałkazasa
dowegomielinyniejestspecyficznadlaSM.
Badaniepłynumózgowordzeniowego(takjakMRI)dostarcza
bardzoważnychinformacjinatemataktywnościSM.Zatzw.
„aktywny”płynmózgowordzeniowyuważasiępłyn,wktórym
obecnyjestwięcejniżjedenprążekoligoklonalnyIgG,aindeks
IgGwynosipowyżej0,7.Przynajmniejjednacechatzw.aktyw
nego płynuwystępuje u około 90% chorych na stwardnienie
rozsiane(20).Zgodnieznowymi,zmodyfikowanymikryteriami
rozpoznania SM wedługMcDonalda aktywny płyn mózgo
wordzeniowywskazujenaistnieniewielomiejscowegouszko
dzenia OUN i jest równoznaczny z występowaniem zmian
wbadaniuMRI(7zmiannaobrazachT2zależnychlubjedna
zmianawzmacniającasiępopodaniukontrastunaobrazach
T1zależnych)(10).Badaniepłynumózgowordzeniowegozaleca
nejestszczególniewdiagnostycetzw.późniejpostaciSM(po
czątekpo45.rokużycia)orazwpostacipierwotniepostępują
cej,wktórejstanowijednoz3kryteriówdiagnostycznych(10).

BADANiAElEKtROfizjOlOgiCzNE

Od wielu lat badaniem, które jest szeroko wykorzystywane
w diagnostyce SM, są potencjały wywołane (wzrokowe, słu
choweipniowe)(22).Niecorzadziejwykonujesiębadanieprze
wodnictwa centralnegowewłóknach ruchowych. Badania
elektrofizjologiczneumożliwiająwykryciedodatkowychmiejsc
uszkodzenia(wtymniemychklinicznie)wobrębieOUN,atym
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wystąpieniupierwszychobjawówchoroby.Uwielupacjentów
umożliwiatowczesnerozpoczęcieleczenia,którehamujepo
stęp choroby i znacznie poprawia jakość życia chorych.Na
leży jednakpamiętać,że rozpoznanieSMopierasięgłównie
naocenieobrazuklinicznego,abadaniadodatkowestanowią
jegobardzoważneuzupełnienie.
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