
Przełom

w leczeniu SM 1,2



▼Produkt leczniczy jest dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie 
zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do 
fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie 
podejrzewane działania niepożądane. Szczegółowe informacje jak zgłaszać 
działania niepożądane znajdują się poniżej.

Zgłoszenia działań niepożądanych należy przekazywać do: Departamentu 
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 
301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl lub Roche Polska Sp. 
z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa, tel. +48 22 345 18 88, 
fax. +48 22 345 18 74, lub za pomocą formularza zgłoszeniowego 
znajdującego się pod adresem internetowym 
www.roche.pl/portal/pl/zglaszanie_dzialan_niepozadanych.
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PPMS: kryteria rozpoznania wg McDonalda 2017

Postępujące narastanie objawów 
neurologicznych w czasie roku 
ORAZ spełnione 2 z 3 warunków: 

1. rozsianie w przestrzeni (jedno lub więcej 
ognisko w jednej lub więcej typowych 
lokalizacji); 

2. dowody na rozsianie procesu w przestrzeni 
w rdzeniu kręgowym  (2 ogniska w T2 w RK);

3. pozytywny wynik PMR (obecność prążków 
oligoklonalnych i/lub podwyższony wskaźnik 
IgG)

Mahdad, Trapp, Lassman. Lancet Neurology 2015



PPMS: spektrum objawów klinicznych

• parapareza spastyczna (83%)

• zespół móżdżkowy (8%)

• inne: porażenie połowicze (6%)
zespoły uszkodzenia pnia mózgu (1%)
zaburzenia widzenia (1%)
zaburzenia funkcji poznawczych (1%) 



PPMS: spektrum diagnostyki różnicowej

• inne typy przebiegu SM, przede wszystkim postać wtórnie postępująca

• spektrum neuromyelitis optica

• mielopatia zapalna (HTLV1, HIV, kiła, borelioza)

• adrenomieloneuropatia

• neurosarkoidoza

• mielopatia w przebiegu zespołu Sjögrena

• niedobór witaminy B12

• zespoły paranowotworowe

• mielopatia z ucisku (guz, zwyrodnienie, malformacje naczyniowe)

• rodzinna parapareza spastyczna

• ataksje rdzeniowo-móżdżkowe



Różnicowanie PPMS z SPMS

• W PPMS obecne jest stopniowe narastanie niesprawności neurologicznej, 
ale mogą występować minimalne wahania stanu klinicznego, naśladujące rzuty.

• Co więcej: 5-25% pacjentów z PPMS doświadcza rzutów choroby…

• Pogłębiony wywiad często ujawnia epizod klinicznie izolowanego zespołu 
objawów neurologicznych, typowo występującego dekady przed początkiem 
progresji.

• Postęp niepełnosprawności w PPMS porównywalny jest z SPMS, 
szczególnie w zakresie EDSS 4.0-6.0.

• Pacjenci osiągają podobny stopień niesprawności w porównywalnym 
wieku, (Confavreux and Vukusic, 2006).

W praktyce najtrudniejsze!



Przedkliniczna faza 
choroby 

neurozwyrodnieniowej, 
z próbą adaptacji

i naprawy

Początek 
PPMS 

[F:M=1:1]

Postęp PPMS 
(ograniczona rola 

zapalenia)

Nieprawidłowa 
odpowiedź 

immunologiczna 
przeciwko 

uwolnionym 
autoantygenom

Początek RRMS 
(wtórne zapalenie)

F:M=3.5:1)

Początek SPMS 

wiek 40 lat20 lat

80-85%

10-15%

Stys et al. Can J Neurol Sci 2010
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Różnicowanie PPMS z SPMS

PPMS SPMS

Całkowita objętość zmian 
demielinizacyjnych w T2-MR w 
mózgu

mniejsza większa

Zaburzenia funkcji poznawczych mniejsze większe

Całkowita objętość zmian 
demielinizacyjnych w T2-MR w 
rdzeniu kręgowym 

większa, 
zmiany obecne 
u ¾ pacjentów, 

typowo w rdzeniu szyjnym

mniejsza

Remielinizacja Wyraźna (+++) mniejsza

Antel et al. Acta Neuropathol 2012



PPMS: spektrum diagnostyki różnicowej

• inne typy przebiegu SM, przede wszystkim postać wtórnie postępująca

• spektrum neuromyelitis optica

• mielopatia zapalna (HTLV1, HIV, kiła, borelioza)

• adrenomieloneuropatia

• neurosarkoidoza

• mielopatia w przebiegu zespołu Sjögrena

• niedobór witaminy B12

• zespoły paranowotworowe

• mielopatia z ucisku (guz, zwyrodnienie, malformacje naczyniowe)

• rodzinna parapareza spastyczna

• ataksje rdzeniowo-móżdżkowe



Neuromyelitis optica: zapalenie 
rdzenia kręgowego



NEUROMYELITIS OPTICA (NMO)

• początkowo traktowana jako wariant 
stwardnienia rozsianego charakteryzujący się 
jednoczesnym, obustronnym ostrym 
zapaleniem nerwów wzrokowych 
oraz poprzecznym zapaleniem rdzenia 
kręgowego

• aktualnie odrębna choroba cechująca się 
nawracającymi epizodami zapalenia nerwów 
wzrokowych oraz rdzenia kręgowego

Wingerchuk, D.M., et al. The Lancet Neurology 2007

Lucchinetti et al. Brain Pathology 2014



NMO vs SM: zapalenie rdzenia kręgowego

A. SM : grzbietowo, krótkie
B. NMO: pośrodkowo, podłużne (LETM), rozciągające się

aż do pnia mózgu
C. NMO: wzmocnienie po podaniu gadoliny w T1

Wingerchuk, D.M., et al. The Lancet Neurology 2007
Juryńczyk, M., et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015

• rokowanie u pacjentów z NMO jest gorsze –
niesprawność ruchowa jest bardziej 
nasilona, a pacjenci wymagają pomocy 
ambulatoryjnej na wcześniejszych etapach 
choroby;

• po 75 miesiącach choroby 34% pacjentów 
AQP4-IgG (+) było niepełnosprawnych 
ruchowo (EDSS≥6), a w grupie o początku 
zachorowania >50 r.ż. >60%, natomiast 23% 
używało wózka inwalidzkiego.

• badanie  MR jest kluczowe dla postawienia 
diagnozy!



NMO vs SM: badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

NMO SM

Prążki 

oligoklonalne

zwykle nieobecne 

(występują u 15-30% pacjentów z NMO, 

ich obecność może być przejściowa)

obecne u 85-90% pacjentów z SM 

(nie znikają i nie zmieniają się pod wpływem 

leczenia oraz w trakcie choroby)

Indeks IgG zwykle podwyższony podwyższony >0,7 (zwykle >1,7) u 70% 

pacjentów z SM (obniża się po leczeniu 

sterydami;

Białko całkowite podwyższone: 100-500 mg/dl 

(u 25-30% pacjentów z NMO)

w normie lub >40 mg/dl u 15% pacjentów z 

SM

Cytoza >50 komórek/mm3 

(w czasie rzutu u 30-80% pacjentów z 

NMO)

>5/mm3 (rzadko przekracza 50/mm3) u 30% 

pacjentów

Rodzaj komórek komórki wielojądrzaste;

przewaga neutrofili, obecne eozynofile

komórki jednojądrzaste;

limfocyty

Wingerchuk, D.M., et al. The clinical course of Neuromyelitis optica (Devic’s syndrome). Neurology 1999; 53: 1107.

Wingerchuk, D.M., et al. The spectrum of neuromyelitis optica. Lancet Neurol. 2007; 6: 805–815.

Wingerchuk, D.M. Neuromyelitis spectrum disorders. Contin. Lifelong Learn. Neurol. 2010; 16: 105–121.

Stępień, A (red.). Neurologia. Medical Triubune Polska 2015.



NOWE KRYTERIA ROZPOZNANIA NMO (2015)
Choroba z kręgu NMO/spektrum NMO (NMOsd) Główne zespoły objawów klinicznych:

 zapalenie nerwów wzrokowych (ON);

 ostre zapalenie rdzenia kręgowego; 

 zespół uszkodzenia pola najdalszego (area 

postrema): epizod czkawki lub nudności  z 

wymiotami, którego nie można inaczej wyjaśnić;

 ostry zespół uszkodzenia pnia mózgu; 

 narkolepsja lub ostry zespół uszkodzenia 

międzymózgowia (żarłoczność, senność, 

hipotermia) z typowymi dla NMOsd zmianami w 

MRI;

 objawowy zespół półkulowy z typowymi 

dla NMOsd zmianami w MRI mózgowia.

Dodatkowe kryteria MRI dla NMOsd AQP4-IgG (-)

 ON: (a) bez zmian lub tylko niespecyficzne zmiany 

w istocie białej; lub (b) zmiany T2-hiperint. w 

nerwach wzrokowych lub T1-Gd (+) obejmujące 

>1/2 długości nerwu wzrokowego albo 

skrzyżowanie wzrokowe;

 ostre LETM: śródrdzeniowa zmiana ≥3 sąsiednie 

segmenty (LETM) lub atrofia rdzenia kręgowego ≥3 

sąsiednie segmenty 

u pacjentów z zapaleniem rdzenia 

w wywiadzie;

 zespół uszkodzenia area postrema: zmiana 

w grzbietowej części rdzenia przedłużonego lub w 

area postrema;

 ostry zespół uszkodzenia pnia mózgu: zmiana w 

pniu mózgu okołowyściółkowo.

NMOsd AQP4-IgG (+) NMOsd AQP4-IgG (-)

1) ≥1 z 6 typowych 
głównych zespołów 
objawów; 

2) seropozytywność 
w zakresie AQP4-IgG 
stwierdzona najlepszą 
dostępną metodą 
(rekomendowana 
metoda to CBA);

3) wykluczenie innych 
chorób.

1) ≥ 2 główne zespoły objawów, które 
są wynikiem 1 lub więcej epizodów 
(rzutów) oraz spełnione są 
następujące warunki: 

a) ≥1 główny zespół objawów musi być 
następujący: zapalenie nerwów 
wzrokowych, ostre zapalenie 
rdzenia kręgowego 
z podłużnie szerzącymi się 
poprzecznymi zmianami zapalnymi 
(LETM) lub zespół uszkodzenia area 
postrema; 

b) rozsianie w przestrzeni (≥2 różne 
główne zespoły objawów) 

c) spełnione dodatkowe kryteria MRI;

2) seronegatywność w zakresie AQP4-
IgG stwierdzona najlepszą dostępną 
metodą lub brak możliwości 
oznaczenia AQP4-IgG;

3)    wykluczenie innych chorób.

Wingerchuk, D.M., et al. International consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum disorders. Neurology 2015, 85: 177–189.



PPMS: spektrum diagnostyki różnicowej

• inne typy przebiegu SM, przede wszystkim postać wtórnie postępująca

• spektrum neuromyelitis optica

• mielopatia zapalna (HTLV1, HIV, kiła, borelioza)

• adrenomieloneuropatia

• neurosarkoidoza

• mielopatia w przebiegu zespołu Sjögrena

• niedobór witaminy B12

• zespoły paranowotworowe

• mielopatia z ucisku (guz, zwyrodnienie, malformacje naczyniowe)

• rodzinna parapareza spastyczna

• ataksje rdzeniowo-móżdżkowe



Mielopatia w przebiegu zakażenia HTLV-I

Umehara et al. Neurology 2006 



PPMS: spektrum diagnostyki różnicowej

• inne typy przebiegu SM, przede wszystkim postać wtórnie postępująca

• spektrum neuromyelitis optica

• mielopatia zapalna (HTLV1, HIV, kiła, borelioza)

• adrenomieloneuropatia

• neurosarkoidoza

• mielopatia w przebiegu zespołu Sjögrena

• niedobór witaminy B12

• zespoły paranowotworowe

• mielopatia z ucisku (guz, zwyrodnienie, malformacje naczyniowe)

• rodzinna parapareza spastyczna

• ataksje rdzeniowo-móżdżkowe



Adrenomieloneuropatia

• późny wariant adrenoleukodystrofii (częstość 1:20 000)

• mutacja w genie ABCD1 na chromosomie Xq28 dysfunkcja białka 
transportowego w błonie peroksysomów kumulacja VLCFA  w nadnerczach, 
jądrach i układzie nerwowym, z demielinizacją w OUN i w nerwach obwodowych

• dziedziczenie sprzężone z płcią

• AMN objawia się u ponad 60% dorosłych pacjentów płci żeńskiej i prawie 
u wszystkich pacjentów płci męskiej, którzy osiągają dorosłość

• początek objawów w 2-4 dekadzie życia

• powoli postępujące: osłabienie kończyn dolnych, (trudności z bieganiem, 
zaburzenia chodu), zaburzenia oddawania moczu i dysfunkcja seksualna 

najczęstsza dziedziczna parapareza  spastyczna uwarunkowana metabolicznie 



Adrenomieloneuropatia
Diagnostyka:  

• przed wykonaniem badań 
genetycznych: ocena 
stężenia VLCFA (żeńskie 
heterozygoty mogą mieć 
prawidłowe stężenie VLCFA 
w osoczu)

• ENG: polineuropatia

• u blisko 1/2 pacjentów 
w badaniu MRI głowy –
nieprawidłowości w istocie 
białej o morfologii typowej 
dla SM



PPMS: spektrum diagnostyki różnicowej

• inne typy przebiegu SM, przede wszystkim postać wtórnie postępująca

• spektrum neuromyelitis optica

• mielopatia zapalna (HTLV1, HIV, kiła, borelioza)

• adrenomieloneuropatia

• neurosarkoidoza

• mielopatia w przebiegu zespołu Sjögrena

• niedobór witaminy B12

• zespoły paranowotworowe

• mielopatia z ucisku (guz, zwyrodnienie, malformacje naczyniowe)

• rodzinna parapareza spastyczna

• ataksje rdzeniowo-móżdżkowe



Neurosarkoidoza

• Zajmuje układ nerwowy u ok. 5% pacjentów 

• Typowo zajęcie nerwu wzrokowego i nerwu twarzowego

• Ale także: zmiany hiperintensywne w rdzeniu i pniu mózgu

• PMR: u 80% pacjentów - pleocytoza i/lub 
↑ stężenia białka; mogą być obecne prążki oligoklonalne 

• Trudna diagnostyka: przesiewowe rtg klatki piersiowej (zmiany 
subkliniczne?), ocena stężenia enzymu konwertującego 
angiotensynę, skanowanie całego ciała z użyciem wyznakowanego 
galu (whole body gallium scanning) , biopsja



Neurosarkoidoza

Suk-Won Ahn et al. J Korean Med Sci 2011



Zespół Sjögrena

• keratoconjunctivitis sicca + xerostomia (u 50% pacjentów)
w obecności innej choroby autoimmunologicznej tkanki łącznej 
(typowo RZS)

• anty-Ro (SS-A) i/lub anty-La (SS-B) obecne są u 75–80% pacjentów

• najczęściej objawy z obwodowego układu nerwowego, ale może 
wystąpić też neuropatia wzrokowa



Zespół Sjögrena

Kim et al. Multiple Sclerosis 2009



Sen & Chandrasekhar. Ann Indian Acad Neurol 2013

Niedobór witaminy B12: zwyrodnienie 
powrózkowe rdzenia kręgowego
(ang. subacute combined degeneration of spinal cord, łac. myelosis funicularis)





• postać wtórnie postępująca SM (SPMS)

• neuromyelitis optica 

• mielopatia zapalna (HTLV1, HIV, kiła, borelioza)

• adrenomieloneuropatia

• neurosarkoidoza

• mielopatia w przebiegu zespołu Sjögrena

• niedobór witaminy B12

• mielopatia z ucisku (guz, zwyrodnienie, malformacje naczyniowe)

• zespoły paranowotworowe

• rodzinna parapareza spastyczna

• ataksje rdzeniowo-móżdżkowe

PPMS: diagnostyka różnicowa



Przypadek (1)

• Mężczyzna 55 lat, przedsiębiorca

• Od 7 lat zauważył, że podczas biegania potyka się o prawą stopę 
lekarz rodzinny skierował go do ortopedy  zmiany pourazowe w P 
stawie kolanowym w usg w MRI kolana bez istotnych odchyleń

• W czasie ostatniego roku zauważył  trudności w staniu na PKD, częste 
oddawanie moczu, a czasem trudności w rozpoczęciu mikcji 
ortopeda zalecił MRI kręgosłupa L-S  zmiany zwyrodnieniowe, bez 
ewidentnego konfliktu korzeniowego, sygnał rdzenia prawidłowy



Przypadek (1): cd

• W badaniu neurologicznym: dysdiadochokineza w PKG, niedowład 
PKD w zakresie zgięcia w stawie biodrowym oraz zgięcia 
grzbietowego stopy i palucha, spastyczność kk dd P>L, wzmożone 
odruchy ścięgniste w PKG i w obydwu kk dd, obustronnie obecny 
objaw Babińskiego

• Badanie MRI głowy: 3 zmiany demielinizacyjne okołokomorowo oraz 
1 zmiana w moście (wszystkie Gd-)

• Badanie MRI odcinka szyjnego kręgosłupa: nieaktywne zmiany 
demielinizacyjne na poziomie C3, C5 i Th1

• PMR:  OB (+)

• ROZPOZNANIE: PPMS



Przypadek (1): komentarz

Znaczne opóźnienie rozpoznania!

• Niespecyficzne zaburzenia chodu (typowo diagnozowane przez 
ortopedę)

• Spastyczność nasila się w ruchu (w badaniu spoczynkowym może 
być minimalna)  ocena chodu przez co najmniej kilka minut!



Przypadek (2)

• Mężczyzna 39 lat, pracownik fizyczny

• Osłabienie kk dd oraz zaburzenia chodu od ok. 1.5 roku, stopniowo nasilające się

• Ponadto osłabienie czucia w obrębie kk dd, zaburzenia równowagi, okresowo-
podwójne widzenie przy spojrzeniu w prawo; parcia naglące, zaburzenia erekcji



Przypadek (2): cd

• MRI głowy: liczne, rozlane zmiany hiperintensywne okołokomorowo, 
podkorowo, w pniu mózgu, widoczne zaniki podkorowe (poszerzenie układu 
komorowego), 2 zmiany Gd+

• MRI kręgosłupa: łącznie 8 zmian w odcinku szyjnym i piersiowym

• PMR: 25 leukocytów, OB (+), indeks IgG 2.12



Przypadek (2): cd

• Solu-Medrol 1.0 g iv przez 5 dni  niewielka poprawa w zakresie objawów 
ocznych

• Dalsza progresja zaburzeń chodu, po pół roku od rozpoznania – chód 
samodzielny niemożliwy (łącznie po 2 latach od początku objawów)

• Regularne pulsy Solu-Medrolu iv 1x/2-3 miesiące, następnie azatiopryna
doustnie 

• W czasie kolejnych 3 lat obserwacji: stabilizacja stanu neurologicznego, 
bez ewidentnej poprawy



Przypadek (2): komentarz

Idealny kandydat do leczenia okrezlizumabem!

• Szybka progresja objawów na początku choroby

• Niekorzystne czynniki rokownicze

• Silny element zapalny!

• Stabilizacja stanu neurologicznego podczas immunosupresji



Na stoisku firmy Roche Polska jest 
dostępna informacja

o produkcie leczniczym Ocrevus, 
zgodna z Rozporządzeniem MZ

w sprawie reklamy


