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Występowanie SM

• Wiek między 20-40 r.ż

dla rzutowo remisyjnej szczyt między 20 a35r.ż

dla postępującej około 40 r.ż

• Może być w wieku młodzieńczym, dziecięcym

• Może być po 50 czy 60 r.ż

• K>M  wzrost 3:1



Etiopatogeneza

• Bezpośrednia przyczyna nieznana

• Choroba autoimmunologiczna o 
wieloczynnikowym podłożu

• Dwa procesy:

zapalny ( dominuje na początku)

neurodegeneracyjny (dominuje później)

Występują przez cały czas trwania choroby
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Fenotypy SM

CIS

RIS

RRMS SPMS

PPMS



Postać rzutowo-remisyjna RRMS



Postać wtórnie postępująca SPMS

1 faza 2 faza



Postać postępująca PPMS i PRMS

PPMS

PRMS



Przypadek kliniczny

• Pacjent lat 37 został przyjęty do Oddziału 
Okulistycznego 

• Powód: nagłe zaniewidzenie na oko lewe 
(czarna plama)- bez innych objawów

• Objawy od dnia poprzedzającego przyjęcie

• W wywiadzie bez chorób przewlekłych

• Zgłosił- drętwienie lewej połowy ciała około 6 
miesięcy temu - utrzymujące się około 3 tyg -
nie diagnozowany 



Przypadek kliniczny

• Rozpoznano pozagałkowe zapalenie nerwu II

• Leczenie: Solu-Medrol

• Brak poprawy

• MR głowy rozproszone ogniska demielinizacji 
w obu półkulach mózgu bez Gd(+)

• Ustalono planowe przyjęcie do Oddziału 
Neurologii w celu kontrolnego MR i dalszej 
diagnostyki w kierunku SM



Przypadek kliniczny

• 4 miesiące później- Oddział Neurologii

• W badaniu neurologicznym utrzymywało się 
niedowidzenie w oku lewym. Poza tym norma.

• Leków na stałe nie zażywał

• MR głowy: pojedyncze ogniska degeneracyjno-
demielinizacyjne( 6 ognisk) okołokomorowo i 
podkorowo bez cech aktywności bilologicznej



MR głowy

• Ognisko 5mm  w tylnej części wieńca 
promienistego lewej półkuli mózgu

• Ognisko 5mm w tylnej części trzonu komory 
bocznej lewej

• Ognisko 5,5 mm w sąsiedztwie przedniej części 
komory bocznej prawej

• 2 ogniska 4mm podkorowo w prawym płacie 
czołowym

• Ognisko 4,5mm podkorowo w lewym płacie 
czołowym



Przypadek kliniczny

• MR kręgosłupa szyjnego: w obrębie rdzenia 
kręgowego bez patologii

• PMR: 

Bez prążków oligoklonalnych IgG

Współczynnik albuminowy 6,76

Index IgG  0,45

Cytoza 2/3

Białko 0,58g/L [0,15-0,45]

Glukoza 4,17 mmol/L [2,20-3,90]



Przypadek kliniczny

• 7 miesięcy później został przyjęty do szpitala

• Osłabienie kończyn lewych dzień wcześniej

• W badaniu neurologicznym:

utrzymujące się niedowidzenie oka lewego

Nowe

wygładzenie fałdu nosowo wargowego po 
prawej

niedowład połowiczy lewostronny (kg IVst/kd 
III st)



Przypadek kliniczny

• TK głowy: nieco szersza prawa komora

• MR głowy: progresja zmian demielinizacyjnych 
nadnamiotowo w obu półkulach mózgu

Zmiany wykazywały cechy restrykcji dyfuzji co 
sugerował aktywny proces

Jednak brak wzmocnienia pokontrastowego

Uwidoczniono co najmniej 7 nowych zmian o 
podwyższonej intensywności w sekwencji 
TRIM



MR głowy

• 2 zmiany zlewające się łącznie 30x20mm w 
prawym płacie czołowym

• 2 zmiany 13 mm w obrębie wieńca 
promienistego prawej półkuli mózgu

• Zmiana 7,5 mm w obrębie wieńca 
promienistego lewej półkuli mózgu

• 2 zmiany 5,5mm w obrębie komór bocznych 
obustronnie



Przypadek kliniczny

• Rzut choroby pod postacią niedowładu 
lewostronnego

• Rozpoznano SM, postać rzutowo -remisyjną

• Zastosowano leczenie Solu-Medrolem (5g)z 
poprawą

• W dniu wypisu niedowład lewostronny 
(kgIV/Vst, kdIVst)

• Zakwalifikowano pacjenta do leczenia 
immunomodulującego jako postać szybko 
postępująca
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Postać szybka RES

➢co najmniej 2 rzuty wymagające leczenia 
sterydami powodujące niesprawność ( w 
czasie rzutu EDSS o min. 2pkt)

➢MR

• Więcej niż 1 nowa zmiana Gd dodatnia 

lub

• Więcej niż 2 nowe zmiany w sekwencji T2

✓ ( oba parametry spełnione)



Postać szybka RES

• Fingolimod

• Natalizumab

• Kladrybina

• Alemtuzumab II linia



Leczenie rzutu-złoty standard

• Metyloprednizolon iv. 0,5-1,0g/24h  3-5 dni

• W szczególności w zapaleniu nerwu 
wzrokowego i przy rzutach z znacznymi 
deficytami neurologicznymi



Leczenie rzutu inne możliwości

• plazmafereza

• immunoglobuliny dożylne ( IVIg )



DMT-leczenie modyfikujące 
przebieg choroby

NEDA-parametr braku aktywności choroby

1. Brak rzutu

2. Brak progresji niesprawności (EDSS)

3. Brak progresji radiologicznej

4. Brak zmniejszenia objętości mózgu

5. Łańcuchy lekkie neurofilamentów (NfL) w 
PMR- parametr w normie



Leczenie

• Należy leczyć aktywne SM

W ciągu 12 miesięcy obecność

min.1 rzutu

min. 1 zmiany Gd(+)



Leczenie- czas

• Im wcześniej tym lepiej

• Największy wpływ leczenia w aktywnej fazie 
zapalnej

• Po osiągnięciu niepełnosprawności EDSS 3.0 
skuteczność leczenia zmniejsza się



Postacie objęte programem 

• Rzutowo - remisyjna

• Szybko rozwijająca się ciężka postać SM

• Pierwotnie postępująca

• Wtórnie postępująca nowość



Pierwsza i druga linia

• Leki z pierwszej lini (pierwszego rzutu)

• Leki z drugiej lini (drugiego rzutu)

Postać rzutowo remisyjna

• Pozostałe postacie bez podziału

(stosowane leki z drugiej lini)



Leki I rzutu
McDonald 2010

Leki II rzutu
McDonald 2017

RRMS

INNE



Pierwsza linia/ Pierwszy rzut

• Interferon beta 1 a (im 1xtyg,sc 3xtyg) Avonex, 
Rebif

• Interferon beta 1 b(sc co 2 dz) Extavia, 
Betaferon

• Octan glatirameru (sc 3xtyg) Copaxone 
Remurel

• Peginterferon beta 1a (sc 1x2tyg)

• Fumaran dimetylu (p.o 2x240mg) Tecfidera

• Teryflunomid(p.o  1x14mg) Aubagio

• Alemtuzumab – (iv 12mg przez 5 dni) 



Druga linia dla RRMS

➢Brak odpowiedzi na leczenie pierwszą linią

(co najmniej rok leczenia)

Rzut- liczba i ciężkość

• Rzut umiarkowany -2 lub więcej 
wymagających leczenia sterydami

(EDSS o 1-2pkt lub o 2pkt w zakresie jednego 
lub dwóch układów funkcjonalnych lub o 1 pkt 
w zakresie czterech lub większej liczby 
układów funkcjonalnych)



Druga linia dla RRMS

• Rzut ciężki -1 po pół roku

( wzrost większy niż w rzucie umiarkowanym)

Zmiany w MR po każdym roku- jedno z dwóch

• Więcej niż jedna nowa zmiana Gd dodatnia

• Więcej niż dwie nowe zmiany w sek. T2



Druga linia/Drugi rzut

• Fingolimod (p.o 1x0,5mg) Gilenya

• Natalizumab (iv- 300mg we wlewie 100ml 
0,9%Na Cl co 4 tyg.) Tysabri

• Okrelizumab (iv 300mg wlew, po 2 tyg. 
następny, potem co 6 miesięcy 600mg 
dożylnie) Ocrevus

• Kladrybina ( p.o 3,5mg/kg/2 lata 1 cykl/rok 
=1,75mg/kg stosowany 2 tyg. przez 2 pierwsze 
miesiące po tyg. 1 tydz.=4-5dni po 10-20mg) 
Mavenclad



Postać szybka RES

➢co najmniej 2 rzuty wymagające leczenia 
sterydami powodujące niesprawność ( w 
czasie rzutu EDSS o min. 2pkt)

➢MR

• Więcej niż 1 nowa zmiana Gd dodatnia 

lub

• Więcej niż 2 nowe zmiany w sekwencji T2

✓ ( oba parametry spełnione)



Postać szybka RES

• Fingolimod

• Natalizumab

• Kladrybina

• Alemtuzumab II linia



Pierwotnie postępująca 

• Okrelizumab



Wtórnie postępująca postać

• Sipolimod  ( Mayzent) p.o

Zatwierdzony 20 stycznia  2020r przez KE do 
leczenia aktywnej postaci SPMS
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