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Wprowadzenie: Stwardnienie rozsiane (SR) charakteryzuje siê ró¿norodnoci¹ objawów klinicznych, zmian
neuroradiologicznych i neuropatologicznych, co determinuje zró¿nicowany przebieg kliniczny. Cel pracy: By³o
nim okrelenie typu zajêcia uk³adu
nerwowego u dzieci i m³odzie¿y z SR,
z uwzglêdnieniem stanu klinicznego
oraz obrazu neuroradiologicznego.
Materia³ i metody: Badaniem objêto 9
dzieci z SR hospitalizowanych w Klinice Neurologii Dzieciêcej Katedry
Neurologii Dzieci i M³odzie¿y w latach
2006-2007. By³o wród nich 5 dziewczynek w wieku 14-17 lat i 4 ch³opców
w wieku 10-17 lat. U wszystkich oprócz
wywiadu i badania fizykalnego, wykonano równie¿ MR mózgu a u 2 ponadto MR rdzenia krêgowego. Dla ich oceny zastosowano kryteria McDonalda.
U 8 dzieci oznaczono pr¹¿ki oligoklonalne, u 6 wykonano VEP a u 4 BAEP.
Wyniki: Najczêstszymi objawami klinicznymi by³y zaburzenia czucia powierzchniowego, zawroty g³owy i podwójne widzenie. U 4 dzieci, u których
obserwowano dwa rzuty objawów wieloogniskowych stwierdzono równolegle liczne ogniska demielinizacji w MR
mózgu a u jednego w MR rdzenia szyjnego. U 3 z nich stwierdzono obecnoæ
pr¹¿ków oligoklonalnych i u 3 nieprawid³owe VEP. U kolejnych 2 dzieci objawy kliniczne podczas pierwszego
rzutu choroby by³y wieloogniskowe i
korelowa³y z obrazem radiologicznym.
U jednego z tych dzieci pomimo braku
kolejnego rzutu stwierdzono jednak
nowe ogniska demielinizacji w MR a
w obu przypadkach obecne by³y pr¹¿ki oligoklonalne. U pozosta³ych dzieci
pomimo jedynego rzutu klinicznego
objawów ogniskowych, stwierdzono
obecnoæ licznych zmian demielinizacyjnych rozsianych w obrêbie OUN, a
u najm³odszego ch³opca dodatkowo
obecnoæ pr¹¿ków oligoklonalnych.
Ogniska demielinizacji najczêciej zlokalizowane by³y w istocie bia³ej orodka pó³owalnego oraz w wieñcu promienistym, nastêpnie przykomorowo i
podkorowo, a rzadziej w ciele modzelowatym, mó¿d¿ku, mocie i pniu mózgu. U 3 dzieci MR wykaza³o cechy za-

Introduction: The multiple sclerosis (MS) is characterized by variable
clinical symptomatology, neuroradiological changes and neuropathological features, what influence the
variable course of disease. The aim:
It was to describe the type of nervous
system involvement in children with
MS, considering the clinical manifestation and neuroradiological changes.
Matherial and methods: 9 children
with multiple sclerosis hospitalized in
the Department of Pediatric Neurology
Chair of Pediatric and Adolescent Neurology, in 2006 and 2007 year were included. There were 5 girls aged 14-17
years and 4 boys aged 10-17 years.
The history, clinical examination as
well as head MRI were performed in
all children, and in 2 children the spinal cord MRI as well. McDonald's criteria were employed. In 8 children
oligoclonal bands in the cerebrospinal
fluid were examined, in 6 children VEP
and in 4 BAEP as well. Results: The
most common clinical manifestations
of MS were superficial sensory deficits, vertigo and diplopia. In 4 children
with two attacks of symptoms disseminated in OUN, the head MRI revealed
disseminated demyelination in the
brain and in 1 child also demyelination
in the cervical spinal cord. In 3 of patients oligoclonal bands were detected, and also in 3 children pathological VEP. In 2 other children only 1
attack was observed with symptoms
disseminated in CNS, correlating with
neuroradiological picture, within in 1
of them clinically silent progression of
demyelination was revealed in the second MRI. In other children hospitalized
after first attack with clinically isolated
syndrome, demyelination was disseminated CNS, and in the youngest male
patients oligoclonal bands were positive. Conclusions: The most common
clinical manifestations of MS were superficial sensory deficits, vertigo and
visual disturbances, the least typical
was organic based psychotic manifestation. The most common MR changes
were located in the white matter of
centrum semiovale and in corona
radiata.
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niku korowo-podkorowego lub podkorowego, w tym u 2 dzieci z dwoma rzutami
SR. Wnioski: Najczêstsz¹ manifestacj¹ kliniczn¹ u badanych dzieci by³y zaburzenia czucia powierzchniowego, zawroty g³owy i zaburzenia widzenia, a nietypow¹ manifestacj¹ by³y objawy psychotyczne. Zmiany w badaniu MR najczêciej stwierdzano w istocie bia³ej orodka pó³owalnego oraz w wieñcu promienistym.
Wstêp
Stwardnienie rozsiane (SR) w wieku
rozwojowym wystêpuje rzadko, ze szczytem zapadalnoci na prze³omie drugiej i
trzeciej dekady ¿ycia. Tylko 3,5-6% przypadków SR ujawnia siê przed 18 rokiem
¿ycia, chocia¿ trudno jest okreliæ czas rzeczywisty pocz¹tku choroby, poniewa¿ nie
mo¿na oceniæ jak d³ugo przebiega ona na
poziomie subklinicznym. Przed 18 rokiem
¿ycia wyró¿nia siê dwie postaci SR, w tym
rzadsz¹ dzieciêc¹ rozpoznawan¹ przed 10
rokiem ¿ycia oraz czêstsz¹ m³odzieñcz¹ w
wieku od 10 do 17 lat. Do wyj¹tków nale¿y
rozpoznanie SR u ma³ych dzieci, opisano
jednak przypadek zachorowania przed
ukoñczeniem drugiego roku ¿ycia [18].
Choroba wystêpuje czêciej u dziewczynek,
chocia¿ przed okresem dojrzewania stwierdzono podobn¹ czêstoæ u obu p³ci. Postaci rodzinne stwierdza siê w 5-10% przypadków, uwarunkowane s¹ poligenowo, a jeden z mo¿liwych genów zlokalizowany jest
na chromosomie 6 i jest to gen dla uk³adu
zgodnoci tkankowej. Do zachorowania predysponuje posiadanie czynnika zgodnoci
tkankowej HLA-DRW2, HLA-A3 i HLA-B7
[2]. Takie z³o¿one wspó³dzia³anie miêdzy
pod³o¿em genetycznym i czynnikami immunologicznymi prowadzi do zró¿nicowania
klinicznego i neuropatologicznego choroby
[11,13,21].
Objawy kliniczne SR s¹ bardzo zró¿nicowane, wieloogniskowe, zmieniaj¹ siê na
przestrzeni czasu, ponadto musz¹ utrzymywaæ siê przez co najmniej 24 godziny,
aby spe³niæ kryterium rzutu (tabela I). Postaci kliniczne SR to *rozsiana postaæ mózgowo-rdzeniowa z zajêciem nerwów
czaszkowych II, III, IV, VI, *postaæ rdzeniowa z ogniskami g³ównie w rdzeniu szyjnym,
*postaæ mó¿d¿kowa i *hemiparetyczna.
Obraz kliniczny jest jednak znacznie bardziej z³o¿ony a jednym z bardziej dokuczliwych objawów, zg³aszanych przez 80%
chorych, jest mêczliwoæ [21]. Równie¿
przebieg kliniczny jest zmienny i trudny do
przewidzenia. Hanefeld wyró¿ni³ postaæ
nawracaj¹co-zwalniaj¹c¹ oraz postaæ przewlekle postêpuj¹c¹, w tym pierwotnie i wtórnie postêpuj¹c¹ [21]. Rzut kliniczny wskazuje na czynn¹ postaæ SR, jednak remisja
kliniczna w postaci nawracaj¹co-zwalniaj¹cej nie musi oznaczaæ zahamowania choroby, o czym zawiadcza aktywnoæ procesu demielinizacyjnego w MR lub nieprawid³owoci potencja³ów wywo³anych. W krajach azjatyckich najczêciej rozpoznawane
s¹ dwa typy SR, wzrokowo-rdzeniowy i klasyczny [10]. Przebieg choroby trudny jest
do przewidzenia, a rokowanie próbuje siê
okreliæ siê na podstawie objawów pocz¹tkowych (objawy czuciowe i wzrokowe wi¹za³y siê z lepszym rokowaniem ni¿ mó¿d¿kowe i pniowe) oraz postaci SR (postaæ pierwotnie postêpuj¹ca rokuje le) [21]. Dal-
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szych badañ wymagaj¹ obserwacje, ¿e p³eæ
mêska i starszy wiek zachorowania wi¹¿¹
siê z gorszym przebiegiem choroby [25,27].
U dzieci i m³odzie¿y w porównaniu z
doros³ymi, stwierdza siê pewne kliniczne
odmiennoci. Czêciej ni¿ u doros³ych pozaga³kowe zapalenie nerwu wzrokowego
wyprzedza SR a ponadto czêciej wystêpuj¹ zaburzenia czuciowe i niedow³ady koñczyn, rzadziej natomiast objawy mó¿d¿kowe i zaburzenia funkcji zwieraczy. Rzuty
choroby w wieku rozwojowym s¹ czêstsze
ale krótsze, za przebieg choroby ³agodniejszy, z wiêksz¹ szans¹ na ca³kowit¹ remisjê. Diagnostyka ró¿nicowa u dzieci jest trudniejsza, a podjêcie decyzji o leczeniu w sytuacji rejestracji wiêkszoci leków tylko dla
osób doros³ych wymaga rozwagi [4,15,27].
Opracowano kryteria, które s¹ pomocne do ustalenia rozpoznania, w tym pochodz¹ce z 1983 roku kryteria kliniczne Posera, opracowane w 1988 roku kryteria rezonansowe wed³ug Paty'ego, a tak¿e wed³ug
Fazekasa [7,16]. Kolejne kryteria rezonansowe pochodz¹ z 1997 roku i zosta³y opracowane przez Barkhofa, a kryteria o najwy¿szej swoistoci opracowane zosta³y przez
Tintore w 2000 roku [3,23]. Kryteria rozpoznania SR wed³ug McDonalda z 2000 roku
uwzglêdniaj¹ rezonansowe cechy wieloczasowoci procesu i zosta³y zrewidowane w
2005 roku [20,21].
Rezonans magnetyczny pozwala na
wykrywanie i ró¿nicowanie ognisk demielinizacji, stwierdzanie ich wieloczasowoci,
wykazanie rozsiewu zmian w obrêbie ca³ego OUN, w tym w mózgu, rdzeniu i pniu
mózgu. Umo¿liwia równie¿ ujawnienie obecnoci cech zapalenia, gliozy, obrzêku aksonów a tak¿e uwidocznienie zaniku mózgu i
rdzenia. Sclerosis (stwardnienie) oznacza
obecnoæ plaki demielinizacyjnej, a ogniska
demielinizacji zlokalizowane s¹ g³ównie w
istocie bia³ej oko³okomorowej, w ciele modzelowatym, pniu mózgu, mó¿d¿ku, rdzeniu krêgowym i nerwach wzrokowych [21].
Zmiany te s¹ ma³e, kszta³tu owalnego i mog¹
wywo³ywaæ obrzêk. Stan kliniczny zale¿y
czêsto nie tylko od iloci zmian wykrytych w
MR, ale tak¿e od ich umiejscowienia, a ponadto od stopnia uszkodzenia tkanki nerwowej. Opisano rzadkie przypadki SR, w których demielinizacji OUN towarzyszy³a neuropatia przerostowa lub przewlek³a zapalna
polineuropatia demielinizacyjna [21]. MR
przydatne jest zatem do wykluczenia innych
chorób, ustalenia ryzyka kolejnego rzutu (w
tym ryzyka konwersji w klinicznie pewne SR
u osób z izolowanym zespo³em neurologicznym, clinically isolated syndrome, CIS), a
nawet do oceny ryzyka rozwoju niepe³nosprawnoci [1,5,11,21]. Istniej¹ w¹tpliwoci,
czy badanie pr¹¿ków oligoklonalnych, które s¹ nieswoist¹ nieprawid³owoci¹ konieczne jest dla rozpoznania SR, jednak wydaje
siê, ¿e obecnoæ pr¹¿ków u pacjentów z CIS
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mo¿e korelowaæ z ryzykiem kolejnego rzutu choroby [24]. Pierwszy epizod SR mo¿e
przebiegaæ jako CIS, bêd¹cy wyrazem ogniska demielinizacji zlokalizowanego w mózgu, nerwie wzrokowym, czy rdzeniu krêgowym. Przyk³adem mo¿e byæ nawracaj¹ce zapalenie zapalenie nerwów wzrokowych
lub nawracaj¹ce epizody zapaleñ rdzenia
bez innych cech uszkodzenia OUN. Obserwacje wskazuj¹, ¿e u po³owy pacjentów w
przysz³oci nastêpuje konwersja CIS w klinicznie pewne SR, trwaj¹ jednak dalsze badania w jakim stopniu wynik MR, pr¹¿ków
oligoklonalnych czy potencja³ów wywo³anych (VEP, BAEP) mo¿e korelowaæ z ryzykiem tej konwersji [24].
Uszkodzenie mieliny w SR dokonuje siê
w wyniku reakcji antygen-przeciwcia³o z
udzia³em cytokin, w tym TNFa [21]. Demielinizacji towarzyszy stan zapalny, a sk³adnikiem wie¿ych ognisk jest naciek limfocytów, plazmocytów i makrofagów i na tej podstawie wyró¿niono 4 rodzaje ognisk. Istnieje zwi¹zek miêdzy demielinizacj¹ i uszkodzeniem aksonów, a utrata w³ókien osiowych jest najwiêksza w aktywnych plakach,
w mniejszym nasileniu stwierdzana jest w
plakach nieaktywnych a nawet w prawid³owo wygl¹daj¹cej istocie bia³ej mózgu. Wa¿n¹ rolê w SR odgrywa te¿ apoptoza, która
mo¿e znacz¹co wp³yn¹æ na przebieg choroby [17]. Podejrzewa siê tym samym istnienie wariantów SR, wyró¿nionych na podstawie zarówno typu zmian patologicznych
zwi¹zanych z dominacj¹ limfocytów T lub
makrofagów, jak i rozleg³oci¹ demielinizacji. Nale¿y do nich choroba Devica (neuromyelitis optica), stwardnienie koncentryczne Balo, ostra postaæ SR Marburg i choroba Schildera (myelinoclastic diffuse sclerosis) [4,9,19,27]. U dzieci wystêpuje te¿ ostre
rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (acute
disseminated encephalomyelitis, ADEM),
które mo¿e poprzedzaæ wyst¹pienie SR [26].
Tabela II przedstawia choroby wymagaj¹ce
ró¿nicowania z SR [21].
W badaniu autopsyjnym wykazano w
przebiegu SR obecnoæ zmian naczyniowych, takich jak scieñczenie ciany naczyñ
i proliferacja naczyñ kapilarnych. Badania
endotelialnego czynnika wzrostu naczyñ
(VEGF) wskazuj¹ na zwiêkszenie jego stê¿enia we krwi chorych na SR, sugeruj¹c
mo¿liwy zwi¹zek z nawrotami choroby i tworzeniem ognisk w rdzeniu krêgowym [10,
12,17,22].
Cel badania
Celem tej retrospektywnej pracy by³o
okrelenie typu zajêcia uk³adu nerwowego
u dzieci i m³odzie¿y z SR, z uwzglêdnieniem
stanu klinicznego oraz wyników neuroobrazowania.
Materia³ i metody

Badaniem objêto 9 dzieci ze stwardnieniem rozsia-
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nym hospitalizowanych w Klinice Neurologii Dzieciêcej
Katedry Neurologii Dzieci i M³odzie¿y w latach 20062007. By³o wród nich 5 dziewczynek w wieku 14-17
(rednia 16) lat i 4 ch³opców w wieku 10-17 (rednia 14)
lat. Dane demograficzne pacjentów przedstawia tabela
III. Pierwsze objawy u dziewczynek wyst¹pi³y w wieku
od 14 do 17 lat pod postaci¹ zawrotów g³owy i zaburzeñ
równowagi oraz podwójnego widzenia, a w pojedynczych
przypadkach pod postaci¹ bólów g³owy, objawów psychotycznych oraz zaburzeñ czuciowych (niedoczulica
koñczyn i policzka, mrowieniaw obrêbie koñczyn) wraz
z zaburzeniami chodu. W grupie ch³opców pierwsze
objawy wyst¹pi³y w wieku 10-17 lat i by³y to objawy w
ka¿dym przypadku zró¿nicowane: zaniewidzenie, podwójne widzenie, zaburzenia s³uchowe pod postaci¹
uporczywych pisków oraz pora¿enie skojarzonego spojrzenia z miokimiami i z negatywnymi zaburzeniami czuciowymi w obrêbie po³owy twarzy (zaburzenia czucia
dotyku). W czasie badania u 4/9 dzieci objawy kliniczne
powtarza³y siê spe³niaj¹c kryteria kolejnego rzutu. Troje
dzieci wymaga³o kilkakrotnej hospitalizacji z powodu
procedur diagnostycznych, a dwoje w celu koniecznoci podania pulsów metylprednizonu.
U wszystkich dzieci wykonano badanie MR g³owy
w Pracowni Rezonansu Magnetycznego Voxel. Badanie wykonano w sekwencjach FSE T1, frFSE T2, FLAIR
i DWI/ADC przegl¹dowe oraz po do¿ylnym podaniu kontrastu, w p³aszczyznach strza³kowych, czo³owych i poprzecznych, w warstwach o gruboci 3 mm i 5 mm. U
dwojga dzieci uzyskano w okresie objêtym badaniami
tak¿e wyniki kontrolnych MR. U 2 dzieci wykonano dodatkowo MR rdzenia. U 6 dzieci wykonano potencja³y
wzrokowe wywo³ane (VEP), a potencja³y z pnia mózgu
wywo³ane bodcem s³uchowym (BAEP) dodatkowo u
czworga z nich. Nak³ucie lêdwiowe wykonano u 8 dzieci wraz z ocen¹ pr¹¿ków oligoklonalnych metod¹ elektroforezy wysokorozdzielczej p³ynu mózgowo-rdzeniowego. U 4 pacjentów wykonano tak¿e badanie elektroencefalograficzne. U 4 dzieci przeprowadzono badanie
serologiczne p³ynu mózgowo-rdzeniowego i krwi w kierunku obecnoci wirusów neurotropowych.

Wyniki
Na podstawie kryteriów rozpoznania SR
opracowanych przez McDonalda w 2000 i
2005 roku, SR rozpoznano u 4 dzieci ju¿ na
podstawie objawów klinicznych przebiegaj¹cych pod postaci¹ rzutów i bêd¹cych wyrazem rozsianych ognisk w OUN. Pierwsze
objawy u 2 z nich, pod postaci¹ podwójnego widzenia i zawrotów g³owy, wyprzedza³y
wyst¹pienie objawów piramidowych u jednego i mó¿d¿kowych u drugiego z pacjentów. U trzeciego pacjenta pierwsze objawy
czuciowe (drêtwienia r¹k) wyprzedza³y wyst¹pienie objawów rdzeniowych. Tylko u jednej pacjentki objawy w kolejnych rzutach
by³y podobne pod postaci¹ zaburzeñ równowagi, widzenia, deficytu czucia dotyku w
obrêbie twarzy i smaku, a w drugim rzucie
ich nasilenie by³o wiêksze. U pacjentki tej
wykryto ognisko demielinizacji w rdzeniu
szyjnym i podobnie jak u pozosta³ych z tej
grupy rozsiane ogniska demielinizacji mózgu (ryciny 1 i 2).
U kolejnych 2 pacjentów obserwowano
tylko jeden rzut objawów wynikaj¹cych z
wieloogniskowego uszkodzenia OUN, a badanie MR pozwoli³o potwierdziæ u nich wieloogniskowoæ demielinizacji OUN. W jednym przypadku wykazano tak¿e cechy progresji, bowiem kontrolne MR wykry³o obecnoæ nowych ognisk demielinizacji. U pacjenta tego wystêpowa³o podwójne widzenie, pora¿enie skojarzonego spojrzenia oraz
miokimie i zaburzenia czucia dotyku w obrêbie twarzy. U innej chorej poza zaburzeniami czucia w obrêbie twarzy i zaburze-
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Tabela I
Objawy kliniczne stwardnienia rozsianego.
Clinical manifestation of multiple sclerosis.
Zapalenie nerw u w zrokow ego

Os³abienie ostroci w zroku, uby tki w polu w idzenia

Objaw y uszkodzenia rdzenia
krêgow ego

Globalne s³abienie si³y m iêniow ej, niedow ³ad piram idow y koñczy n
dolny ch, zniesienie odruchów skórny ch brzuszny ch, zaburzenia czuciow e
(parestezje, m row ienie, bóle rzekom okorzeniow e,
objaw Lherm itte'a*), dodatni objaw Babiñskiego

Objaw y uszkodzenia pnia m ózgu

Zaburzenia w idzenia pod postaci¹ podw ójnego w idzenia, zaburzenia
rów now agi i koordy nacji, zaw roty g³ow y, zaburzenia ruchow e
w obrêbie tw arzy, m iokim ie, neuralgia nerw u V, niedow ³ad nerw u VII, VIII,
objaw y opuszkow e prow adz¹ce do dy zartrii i dy sfagii

Objaw y z pó³kul m ózgow y ch

Os³abienie funkcji poznaw czy ch, padaczka, niedow ³ad po³ow iczy,
niedow idzenie po³ow icze, zaburzenia psy chiczne: euforia, depresja,
stany m aniakalne

Objaw y m ó¿d¿kow e

Ataksja, dr¿enie, dy zartria, oczopl¹s

Objaw y w egetaty w ne

Zaburzenia funkcji zw ieraczy, potliw oæ, zm iany naczy nioruchow e

Rzadkie objaw y

Bóle g³ow y, objaw y pozapiram idow e (ogniskow a dy stonia,
pl¹saw ica, balizm , atetoza), zespó³ niespokojny ch nóg, objaw y
uszkodzenia dolnego neuronu ruchow ego, anosm ia, czkaw ka,
g³uchota, zespó³ Hornera, narkolepsja, dy sfunkcja podw zgórza

* objaw Lhermitte'a polega na przykrym wra¿eniu przebiegania pr¹du elektrycznego wzd³u¿ krêgos³upa, pojawia siê
przy przygiêciu g³owy do tu³owia i jest wyrazem uszkodzenia sznurów tylnych rdzenia krêgowego [16]
Tabela II
Diagnostyka ró¿nicowa stwardnienia rozsianego u dzieci i m³odzie¿y.
Differential diagnosis of multiple sclerosis in children and adolescents.
Choroby zapalne

Choroby now otw orow e

ADEM (ostre rozsiane zapalenie m ózgu i rdzenia).
Guzy ty lnej jam y czaszki, przy strza³kow e guzy m ózgu,
borelioza, CM V, toksoplazm oza, listerioza, HIV, choroba
guzy skrzy ¿ow ania nerw ów w zrokow y ch i rdzenia
Whipple'a postêpuj¹ca w ieloogniskow a encefalopatia
krêgow ego (ly m phom a, m edulloblastom a)
Choroby tkanki ³¹cznej

Zaburzenia som aty zacy jne

Toczeñ uk³adow y, guzkow e zapalenie têtnic, sarkoidoza,
zespó³ anty fosfolipidow y

Z objaw am i parestezji, z parciem na m ocz

Choroby m etaboliczne i zw y rodnieniow e

Inne

Leukody strofie (adrenoleukody strofia,
adrenom ieloneuropatia, leukody strofia
m etachrom aty czna), choroba Alexandra, choroba
Lebera, dzieciêca ataksja z hipom ielinizacj¹ m ózgu,
choroba Wilsona, choroba Fabry 'ego, w rodzone
zaburzenia m etabolizm u kobalam iny i kw asu foliow ego

Zespo³y paraneoplasty czne, zespó³ m oy am oy a i inne
choroby naczy niow e, m alform acje naczy niow e OUN,
naby ty niedobór w itam iny B12 i kw asu foliow ego

Tabela III
Dane demograficzne pacjentów z podejrzeniem SR.
Demographic data of patients with suspected MS.
P³eæ/liczba

Wiek w czasie pierw szy ch objaw ów (lata)

Wiek w czasie badania (lata)

¯eñska/5

14, 12, 16, 16, 17 (rednia 15)

14, 16, 17, 17, 17 (rednia 16)

M êska/4

9, 15, 15, 17 (rednia 14)

10, 15, 15, 17 (rednia 14,2)

niami po³ykania stwierdzono niedow³ad obwodowy nerwu twarzowego, natomiast w
MR poza rozsian¹ demielinizacj¹ OUN
stwierdzono odczyn zapalny obwodowego
odcinka nerwu twarzowego. U chorej tej nie
stwierdzono natomiast pr¹¿ków oligoklonalnych w p³ynie mózgowo-rdzeniowym.
U kolejnych 3 pacjentów z objawami CIS,
tak¿e stwierdzono wieloogniskowoæ demielinizacji w badaniu MR. Rozsiane zmiany
demielinizacyjne w OUN, by³y obecne u
dziecka diagnozowanego z powodu zaburzeñ psychotycznych z mêczliwoci¹ i spowolnieniem psychoruchowym. Pomimo
pierwszego rzutu choroby, na podstawie
objawów i obrazu MR wysuniêto u niego
rozpoznanie mo¿liwego SR, chocia¿ diagnostyka nie zosta³a ukoñczona. Rozsiane

zmiany demielinizacyjne mózgowia stwierdzono tak¿e u ch³opca z nawracaj¹cymi
epizodami zaniewidzenia oka prawego z jednoczesnymi zmianami VEP, a tak¿e u ch³opca z zaburzeniami s³uchowymi pod postaci¹ odczucia pisków obustronnych bez niedos³uchu u którego stwierdzono obecnoæ
pr¹¿ków oligoklonalnych (rycina 3). Obraz
kliniczny i wyniki badañ dodatkowych u 9
dzieci przedstawiono w tabeli IV.
U dzieci objêtych obecn¹ analiz¹ ogniska demielinizacji zlokalizowane by³y najczêciej w istocie bia³ej orodka pó³owalnego oraz w wieñcu promienistym (8/9), a ponadto w okolicy przykomorowej i podkorowo. U 4 dzieci obecne by³y tak¿e ogniska w
ciele modzelowatym, u 2 w mó¿d¿ku, a w
pojedynczych przypadkach w mocie, pniu
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Tabela IV
Obraz kliniczny i wyniki badañ dodatkowych u badanych pacjentów.
Clinical picture and results of examinations in the examined patients.
Pacjent No/
Pierw sze objaw y

Drugi rzut

Dem ielinizacja w M R g³ow y
i ew entualnie rdzenia

Potencja³y w y w o³ane

P³y n m ózgow o-rdzeniow y

1. Drêtw ienia r¹k, zaburzenia chodu

Parapareza spasty czna,
zaburzenia zw ieraczy, czucia

Liczne ogniska w m ocie,
ciele m odzelow aty m , m ó¿d¿ku

VEP, BAEP
patologiczne

Obecne pr¹¿ki oligoklonalne

2. Zaw roty g³ow y, diplopia

M onopareza,
zaburzenia chodu

Liczne ogniska w m ocie,
ciele m odzelow aty m

VEP patologiczne

Praw id³ow y

3. Zaburzenia rów now agi, czucia
doty ku i sm aku

Jak w I rzucie

Liczne ogniska w istocie bia³ej, w m ocie,
m ó¿d¿ku i rdzeniu szy jny m

Nie badano

Obecne pr¹¿ki oligoklonalne

4. Diplopia

Ataksja, niedow ³ad nerw u VI

Liczne ogniska w ciele m odzelow aty m ,
zanik korow o-podkorow y

VEP patologiczne

Obecne pr¹¿ki oligoklonalne

5. Niedow ³ad nerw u VII,IX,
niedoczulica tw arzy

Liczne ogniska w istocie bia³ej w ieñca
prom ienistego, centrum sem iov ale, n.VII

Nie badano

Praw id³ow y

6. Diplopia, m iokim ie, zaburzenia
czucia doty ku

Liczne ogniska rozsiane w OUN o ró¿ny m
czasie pow stania, w ty m w m ó¿d¿ku

Nie badano

Obecne pr¹¿ki oligoklonalne

7. Objaw y psy choty czne

Liczne ogniska w istocie bia³ej
oko³okom orow ej

8. Zaburzenia nerw u II po praw ej

Rozsiane ogniska w ty m w obrêbie w ieñca
prom ienistego i centrum sem iov ale

VEP patologiczne

Nie badano

9. Odczucia s³uchow e: piski w uszach

Rozsiane ogniska w OUN,
zanikkorow o-podkorow y

Nie badano

Obecne pr¹¿ki oligoklonalne

Obecne pr¹¿ki oligoklonalne

Rycina 2
Ognisko demielinizacji w mocie u pacjentki z ryciny 1 w czasie 2 rzutu SR. MR
mózgu, sekwencja T2.
Demyelination of the pons in the same patient with the second attack of SM. T2-weighted
MR imaging.
Rycina 1
Rozsiane ogniska demielinizacji w istocie bia³ej u 17 letniej pacjentki (nr 3) w
czasie 2 rzutu SR. MR mózgu, sekwencja T2.
Disseminated white matter demyelination in 17-years-old girl during the second attack
of SM. T2-weighted MR imaging.

Rycina 3
Ognisko demielinizacji w istocie bia³ej w okolicy rogu czo³owego prawej komory bocznej (pacjent
nr 9). MR mózgu sekwencja FLAIR.
Demyelination of the white mater in the region of frontal horn of right lateral ventricle
(patient No 9). FLAIR MR imaging.
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mózgu i rdzeniu szyjnym. U 2 dzieci MR wykaza³o cechy zaniku korowo-podkorowego
a u jednego niewielki zanik podkorowy.
Pr¹¿ki oligoklonalne wykryto u 6/8 osób,
w tym u 3 dzieci po 2 rzutach, u dziecka po
pierwszym rzucie objawów wieloogniskowych oraz u 2 dzieci z CIS, w tym u dziecka z objawami psychotycznymi na tle organicznym i u pacjenta z zaburzeniami s³uchowymi.
Omówienie
SR nale¿y u dzieci do rzadkich i ciê¿kich schorzeñ uk³adu nerwowego. Choroba
ta wystêpuje w ka¿dym wieku i przewa¿a u
p³ci ¿eñskiej [15,27]. W badanej grupie wiek
wyst¹pienia pierwszych objawów by³ ró¿ny
u obu p³ci, u najm³odszego ch³opa by³o to
10 lat a u najm³odszej z dziewczynek lat 14.
Kryteria kliniczne i rezonansowe u³atwiaj¹ rozpoznanie SR, aby jednak przeprowadziæ diagnostykê ró¿nicow¹ w celu wykluczenia innych chorób konieczne jest wykonanie licznych badañ dodatkowych, z których najwa¿niejszym jest MR. U dzieci w
porównaniu z doros³ymi, diagnostyka ta jest
rozszerzona o choroby ujawniaj¹ce siê w
wieku rozwojowym, jak ADEM. W obrazie
klinicznym ADEM dominuj¹ zaburzenia
wiadomoci, deficyty ruchowe i drgawki,
chocia¿ padaczka rozwija siê rzadko. U oko³o 10% dzieci rozwija siê w przysz³oci SR,
nale¿y jednak wówczas wykluczyæ nawracaj¹c¹ postaæ ADEM [26]. W badanej aktualnie grupie wyst¹pienie SR nie by³o poprzedzone przez ADEM. W latach 2006-2007
hospitalizowano w krakowskiej Klinice Neurologii Dzieciêcej 3 dzieci z rozpoznaniem
ADEM, w tym 2 ch³opców z ogniskowymi
napadami drgawek z niedow³adem ponapadowym i z zaburzeniami wiadomoci oraz
dziewczynkê z niedow³adem spastycznym
trzykoñczynowym. Napady paczkowe pomimo leczenia wystêpowa³y kilkakrotnie u jednego z ch³opców. Nie hospitalizowano natomiast dzieci z nawrotow¹ postaci¹ ADEM.
Przebieg kliniczny SR u dzieci ma zwykle charakter nawracaj¹co-zwalniaj¹cy, niezwykle rzadko wystêpuje postaæ pierwotnie
postêpuj¹ca. W poprzednich latach opisano rodzeñstwo z t¹ postaci¹ SR [11]. Ponadto rzuty trwaj¹ krócej, ale s¹ czêstsze
ni¿ w przebiegu SR u doros³ych. W badanej
grupie postaæ nawracaj¹co-zwalniaj¹c¹ obserwowano u 4 dzieci, a drugi rzut SR wyst¹pi³ w okresie od 1 do 12 miesiêcy po
pierwszym. Tym samym u 4 pacjentów ju¿
przebieg choroby z wyst¹pieniem objawów
wieloogniskowych wystêpuj¹cych w postaci rzutów pozwala³ na rozpoznanie SR na
podstawie objawów klinicznych. U wszystkich pacjentów z tej grupy badanie MR pozwoli³o wykryæ obecnoæ licznych rozsianych
ognisk demielinizacji w OUN. U trojga dzieci objawy drugiego rzutu ró¿ni³y siê od pierwszego, pocz¹tkowo by³y to zawroty g³owy,
podwójne widzenie, drêtwienia r¹k, natomiast podczas drugiego rzutu wystêpowa³y
objawy piramidowe, niedow³ad spastyczny
koñczyny dolnej prawej, parapareza, zaburzenia funkcji zwieraczy oraz zaburzenia
czucia powierzchniowego na koñczynach.
U jednej chorej objawy w obu rzutach by³y
podobne i by³y to zaburzenia czucia w obrêbie twarzy z zaburzeniami równowagi i
Przegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 11

widzenia, po miesi¹cu od pierwszych wyst¹pi³y ponownie, ale nasilenie ich w drugim
rzucie by³o wiêksze. U tej chorej stwierdzono obecnoæ pojedynczego pr¹¿ka oligoklonalnych bia³ek w p³ynie mózgowo-rdzeniowym a MR wykaza³o zarówno rozsiane ogniska demielinizacji, jak i cechy zaniku podkorowego. U jednego dziecka w drugim rzucie, poza nasilonymi objawami mó¿d¿kowymi, stwierdzono niedow³ad nerwu VI, co by³o
ju¿ wczeniej opisywane u chorych z SR. W
MR u tego dziecka obecne by³y liczne rozsiane ogniska demielinizacji i zanik korowopodkorowy, a w p³ynie mózgowo-rdzeniowym
stwierdzono obecnoæ pr¹¿ków oligoklonalnych. Ujawniono nieprawid³owe parametry
VEP, natomiast BAEP pomimo ognisk demielinizacji w pniu mózgu by³y prawid³owe.
Badanie MR rdzenia szyjnego umo¿liwi³o
wykrycie obecnoci demielinizacji w tym obszarze, co jest zgodne z danymi z pimiennictwa. U trojga dzieci z tej grupy pr¹¿ki oligoklonalnych bia³ek w p³ynie mózgowo-rdzeniowym by³y dodatnie, co potwierdza przydatnoæ tego badania w diagnostyce SR [24].
Kryteria McDonalda pozwalaj¹ na rozpoznanie SR w przypadku jednego rzutu, je¿eli badanie MR strukturalne spe³nia kryteria
rozsiania procesu demielinizacji w OUN z
potwierdzeniem obecnoci nowego ogniska
za pomoc¹ MR. U chorego z pora¿eniem
skojarzonego spojrzenia, miokimiami i zaburzeniami czucia dotyku w obrêbie twarzy nie
obserwowano kolejnych rzutów klinicznych,
natomiast o aktywnoci procesu demielinizacyjnego wiadczy³o pojawienie siê nowych
ognisk demielinizacji w kontrolnym MR. U
innego pacjenta z jednym rzutem objawów
rozsianych w przestrzeni, poza zaburzeniami czucia w obrêbie twarzy i zaburzeniami
po³ykania, stwierdzono niedow³ad obwodowy nerwu twarzowego. Niedow³ad nerwu VII
nie wyklucza mo¿liwoci rozpoznania SR,
opisywano bowiem u pacjentów z SR niedow³ad nerwów czaszkowych, a nawet uszkodzenie obwodowego neuronu ruchowego
[21]. U dziecka tego wystêpowa³y te¿ zawroty
g³owy, którym towarzyszy³y bóle g³owy. Charakter bólów g³owy u chorych z SR mo¿e byæ
zró¿nicowany, w tym równie¿ o charakterze
migrenowym [6,8].
W objêtej obecnymi badaniami grupie
chorych, tylko u jednego pacjenta wystêpowa³y nawracaj¹ce jednooczne zaburzenia
widzenia, pod postaci¹ zaniewidzenia z nieprawid³owociami VEP. U pacjenta tego demielinizacja OUN wieloogniskowa w obrêbie
OUN zosta³a wykryta w MR, co pozwoli³o
wysun¹æ podejrzenie SR. W diagnostyce
ró¿nicowej rozwa¿ano pozaga³kowe zapalenie nerwu wzrokowego i chorobê Lebera
(dziedziczn¹ neuropatiê nerwu wzrokowego). Jest to klinicznie obustronna niebolesna ostra lub podostra utrata widzenia centralnego, wywo³ana mutacj¹ mitochondrialnego DNA z dziedziczeniem matczynym
(3460), mog¹ca niekiedy ³¹czyæ siê z demielinizacj¹.
Sporód rzadkich zmys³owych manifestacji klinicznych SR, nale¿y wymieniæ g³uchotê i anosmiê. U jednego z pacjentów w³asnych powodem wykonania badañ dodatkowych by³y uporczywe piski w uszach bez niedos³uchu, utrzymuj¹ce siê przez kilka miesiêcy. U chorego tego nie tylko stwierdzono

zmiany demielinizacyjne OUN, ale te¿ niewielki zanik korowo-podkorowy oraz obecnoæ pr¹¿ków oligoklonalnych bia³ek w p³ynie mózgowo-rdzeniowym. Objawy te wyst¹pi³y u najm³odszego dziecka z badanej
grupy, a dziêki kryteriom McDonalda pomimo pierwszego rzutu i klinicznych danych
wskazuj¹cych na obecnoæ jednego ogniska, wysuniêto podejrzenie SR.
Prezentacja kliniczna SR obejmuje grupê ró¿nych objawów, mog¹cych wyst¹piæ
w ka¿dym wieku. W wieku rozwojowym opisywano czêste wystêpowanie padaczki, zaburzeñ emocjonalnych i psychicznych, u
dzieci czêsto te¿ stwierdza siê zaburzenia
funkcji poznawczych. Wszystko to sprawia,
¿e jakoæ ¿ycia chorych na SR jest istotnie
gorsza ni¿ rówieników. Nie uczestnicz¹ oni
w zajêciach szkolnych i rekreacyjnych, maj¹
obni¿on¹ samoocenê a tak¿e trudnoci
adaptacyjne, w zwi¹zku z czym choroba
wp³ywa na funkcjonowanie ca³ej rodziny
[14]. Najczêstszymi objawami w grupie objêtej tym badaniem by³y objawy czuciowe
pod postaci¹ zaburzeñ czucia powierzchniowego, a ponadto zawroty g³owy i podwójne widzenie. W jednym przypadku rozsiana demielinizacja OUN klinicznie manifestowa³a siê zespo³em psychoorganicznym. Podobnie jak u doros³ych, równie¿ u dzieci opisywane s¹ zaburzenia nastroju, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania i
depresjê. W opisywanym przypadku stwierdzenie rozsianej demielinizacji OUN i obecnoæ pr¹¿ków oligoklonalnych bia³ek w p³ynie mózgowo-rdzeniowym umo¿liwi³o wysuniêcie podejrzenia SR, pomimo jednego
rzutu.
U dzieci rzadko stosowane s¹ leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, pomimo ¿e
przeprowadzone badania nie wskazuj¹ na
gorsz¹ ich tolerancjê ni¿ w grupie doros³ych.
Leki te zarejestrowane s¹ dla doros³ych, nie
s¹ te¿ znane ich odleg³e dzia³ania uboczne. W badanej grupie podczas rzutu choroby stosowany by³ metylprednizon, nie stosowano natomiast leków modyfikuj¹cych
przebieg SR [15].
Badanie MR mózgu a w 2 przypadkach
równie¿ rdzenia, wykaza³o u wszystkich
dzieci obecnoæ rozsianych wieloogniskowych zmian demielinizacyjnych w mózgu a
w jednym przypadku tak¿e demielinizacjê
w rdzeniu szyjnym. Najczêciej stwierdzano zmiany w istocie bia³ej wieñca promienistego i w centrum semiovale, rzadziej podkorowo, oko³okomorowo, w ciele modzelowatym, w mocie oraz rdzeniu przed³u¿onym i w mó¿d¿ku. Nie stwierdzono zmian
w odcinku lêdwiowo-krzy¿owym rdzenia
wykonanym u jednego z dzieci, co jest zgodne z wynikami innych badañ [21].
Przydatnoæ badania pr¹¿ków oligoklonalnych w p³ynie mózgowo-rdzeniowym w
rozpoznawaniu SR jest negowana przez
niektórych autorów, przy dzisiejszych mo¿liwociach diagnostycznych neuroobrazowania [24]. Jednak badanie p³ynu mózgowo-rdzeniowego metod¹ elektroforezy wysokorozdzielczej wykaza³o w badanej obecnie grupie u wiêkszoci dzieci obecnoæ
pr¹¿ków oligoklonalnych, zarówno u wiêkszoci dzieci z dwoma rzutami, jak i u chorego z jednym rzutem klinicznym ale i z progresj¹ zmian w MR, a tak¿e u dziecka z
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CIS pod postaci¹ objawów s³uchowych. U
dziecka tego nie obserwowano kolejnego
rzutu SR, chocia¿ z pimiennictwa wiadomo ¿e ryzyko konwersji CIS w klinicznie
pewne SR jest wiêksze w przypadku stwierdzenia pr¹¿ków oligoklonalnych [24].
Podsumowanie
Najczêstsz¹ manifestacj¹ kliniczn¹ u
badanych dzieci by³y zaburzenia czucia powierzchniowego, zawroty g³owy i zaburzenia widzenia, nietypow¹ manifestacj¹ by³y
objawy objawy zmys³owe oraz psychotyczne na tle organicznym. Zmiany w MR najczêciej stwierdzano w istocie bia³ej orodka pó³owalnego oraz w wieñcu promienistym.
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