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STRESZCZENIE

Choroby z kręgu zapalenia nerwu wzrokowego i rdzenia (neuromyelitis optica spectrum disorder,
NMOsd) są niedawno zdeﬁniowaną grupą chorób demielinizacyjnych związanych z obecnością
przeciwciał NMO-IgG przeciwko akwaporynie 4. Mało jest danych o częstości występowania chorób
z kręgu NMO, dlatego autorzy przeprowadzili retrospektywne, przekrojowe badanie z udziałem
850 pacjentów z chorobami demielinizacyjnymi, hospitalizowanych w północno-wschodniej Toskanii
w latach 1998-2006. Celem pracy było określenie częstości występowania NMO i powiązanych
z nim schorzeń wśród osób z zapalnymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) oraz
analiza spectrum klinicznego w stwierdzonych przypadkach NMOsd. Oceny klinicznej dokonywano
w dostępnych przypadkach ponownie po co najmniej dwóch latach. Obecność NMO-IgG oceniano
przy użyciu metody immunoﬂuorescencyjnej z wykorzystaniem tkanki mózgu szczura. Jako kontrole
posłużyły surowice 828 pacjentów z innymi chorobami neurologicznymi, 65 pacjentów z chorobami
nie dotyczącymi układu nerwowego oraz 50 zdrowych dawców. Częstość występowania chorób
z kręgu NMO wynosiła 1,5%, a stosunek stwardnienia rozsianego do NMOsd wynosił 42,7.
U 77% z 13 chorych z rozpoznaniem NMOsd stwierdzono podłużne ognisko w rdzeniu kręgowym,
u 38% ciężkie zapalenie nerwu wzrokowego, a u 23% ogniska w mózgu i pniu mózgu. W okresie
obserwacji tylko u 56% potwierdzono klinicznie pewne rozpoznanie NMO. Ocena końcowa
w skali EDSS wynosiła od 1 do 10 punktów, co w dużym stopniu zależało od zajęcia pnia mózgu.
Obserwacje autorów potwierdzają małą częstość występowania NMO i związanych z nim zapalnych
chorób demielinizacyjnych wśród osób rasy białej. Ponadto, badanie wykazało niespodziewanie
dużą częstość występowania skąpoobjawowych lub nietypowych postaci choroby, co nie było
dotychczas opisywane.
SŁOWA KLUCZOWE: zapalenie nerwu wzrokowego i rdzenia, NMO-IgG, częstość występowania,
przeciwciała przeciwko akwaporynie 4

Wprowadzenie
Zapalenie nerwu wzrokowego i rdzenia (neuromyelitis optica, NMO) jest zazwyczaj ciężkim schorzeniem demielinizacyjnym, dotyczącym przede wszystkim nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego. Od stwardnienia rozsianego (SM) różni je późniejszy wiek zachorowania, cięższy przebieg
i gorsze rokowanie. Ponadto w przebiegu NMO rzadko stwierdza się prążki oligoklonalne
(oligoclonal bands, OB) w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR).1,2 Względna częstość występowania NMO w porównaniu z innymi chorobami demielinizacyjnymi jest zmienna, większa wśród
osób pochodzenia azjatyckiego, latynoskiego i afrykańskiego, natomiast znacznie mniejsza u osób
rasy białej.3-5 W 2004 roku wykazano związek między NMO a obecnością przeciwciał przeciwko
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TABELA 1. CHOROBY Z KRĘGU NMO
Zapalenie nerwu wzrokowego i rdzenia (NMO)
Kryteria główne
1. Zapalenie nerwu wzrokowego
2. Ostre zapalenie rdzenia kręgowego
Kryteria dodatkowe
1. Prawidłowy wynik MR mózgowia w chwili zachorowania
2. Zmiana stwierdzana w MR rdzenia kręgowego w czasie T2
zależnym zajmująca co najmniej trzy segmenty
3. Dodatni wynik badania surowicy w kierunku NMO-IgG
Ograniczone postacie NMO
„Idiopatyczne” jednofazowe lub nawrotowe epizody
wielopoziomowego poprzecznego zapalenia rdzenia kręgowego
(zmiana w MR zajmująca ≥3 segmenty) (LETM)
Obustronne równoczesne lub nawracające zapalenie nerwu
wzrokowego (BRON)
Postać azjatycka stwardnienia rozsianegoa
Zapalenie nerwu wzrokowego lub rozległe podłużne zapalenie rdzenia
kręgowego w przebiegu autoimmunologicznych chorób układowych
Zapalenie nerwu wzrokowego lub rdzenia przebiegające ze zmianami
w mózgowiu „charakterystycznymi” dla NMO (podwzgórze, pień
mózgu, zmiany okołokomorowe)
Na podstawie: Wingerchuk i wsp.2
aObejmuje zarówno NMO oraz zapalenie nerwu wzrokowego i rdzenia
obejmujące ponad 3 segmenty rdzeniowe (ON-AM) przy braku zmian
w mózgowiu wskazujących na stwardnienie rozsiane.

akwaporynie 4 (aquaporin 4, AQP4), białku kanału wodnego.6,7 Podejmowano próby oceny czułości metod oznaczania tych przeciwciał, określanych jako NMO-IgG, u chorych
z zapaleniem nerwu wzrokowego i rdzenia, jednak uzyskano
wyniki o dość dużej rozpiętości (od 54 do 91%, średnio 67%),
co zależało przede wszystkim od zastosowanej metody badania.6,8,9 Niemniej identyﬁkacja NMO-IgG pozwoliła badaczom
na: a) poparcie hipotezy o etiopatogenetycznej roli przeciwciał w etiologii NMO, b) rozszerzenie kryteriów diagnostycznych NMO, w których wykazanie obecności NMO-IgG
przemawia za rozpoznaniem choroby, c) włączenie do tego samego kręgu patogenetycznego chorób z kręgu zapalenia nerwu wzrokowego i rdzenia (NMO spectrum disorder,
NMOsd)2 niektórych zespołów klinicznych, takich jak wielopoziomowe poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego (longitudinally extensive transverse myelitis, LETM) oraz
obustronne/nawracające zapalenie nerwu wzrokowego (bilateral/recurrent optic neuritis, BRON) (tab. 1). Istotnie, stwierdzenie obecności NMO-IgG u chorych z objawowymi lub
bezobjawowymi zmianami poza układem wzrokowym i rdzeniem pozwoliło na poszerzenie spektrum choroby zarówno
pod względem klinicznym, jak i zmian stwierdzanych w badaniu MR.10-12 Niezależnie od wyników powyższych badań,
względna częstość występowania chorób z kręgu NMO w porównaniu z innymi chorobami układu nerwowego o etiologii
demielinizacyjnej nie była dotychczas dokładnie oceniana
w dużych grupach chorych. Celem pracy była ocena częstości występowania NMO i innych chorób z tego kręgu wśród
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osób z zapalnymi chorobami OUN oraz opisanie spectrum
objawów klinicznych w potwierdzonych przypadkach.

Materiał i metody
PROJEKT BADANIA

Przeprowadzono przekrojową retrospektywną próbę
z udziałem kolejnych chorych z demielinizacyjnymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego.

PACJENCI I SPOSÓB DOBORU

Badaniem objęto wszystkich pacjentów z podejrzeniem
choroby zapalnej o etiologii demielinizacyjnej, przyjmowanych kolejno do Kliniki Chorób Neurologicznych i Psychiatrycznych, a także chorych z Kliniki Neurologii Dziecięcej we
Florencji oraz Oddziału Neurologii w Prato między 1 stycznia
1998 a 31 grudnia 2006 roku. U wszystkich wykonano nakłucie lędźwiowe oraz badano surowicę. Oceniano między innymi wskaźnik IgG oraz obecność prążków oligoklonalnych
w płynie mózgowo-rdzeniowym. Wykonywano także MR mózgowia oraz rdzenia szyjnego, używając dostępnej w tym czasie aparatury i podając gadolinę, gdy było to możliwe.
W przypadkach podejrzenia zajęcia rdzenia kręgowego w odcinku innym niż szyjny, zarówno na podstawie obrazu klinicznego, jak i wyniku badań elektroﬁzjologicznych, poszerzano
zakres badania MR. Jeżeli brakowało dokładnych informacji
dotyczących stanu klinicznego oraz wyniku badania PMR i surowicy, chorych nie włączano do analizy (n=52).
DEFINICJA CHORÓB Z KRĘGU NMO

Do chorób z kręgu NMO zaliczano pewne klinicznie zapalenie nerwu wzrokowego i rdzenia, oraz zespoły kliniczne
z wykrytymi przeciwciałami NMO-IgG (takie jak LETM, BRON,
ON-AM [optic neuritis – acute myelitis], a także inne choroby
OUN ze zmianami w MR o lokalizacji typowej dla NMO), którym towarzyszyły lub nie inne układowe choroby autoimmunologiczne, zgodnie z klasyﬁkacją Wingerchuka (tab. 1).2
METODY

Informacje dotyczące danych demograﬁcznych, objawów
klinicznych w chwili zachorowania oraz w trakcie obserwacji,
wyników badań MR oraz badań elektroﬁzjologicznych pochodzące z dokumentacji oddziałów szpitalnych oraz przychodni
były wprowadzane do bazy danych. Najkrótszy okres obserwacji wynosił 2 lata (zakres 2-30 lat), a ostateczne rozpoznanie było ustalane na podstawie aktualnych danych klinicznych oraz
wyników badań laboratoryjnych. Rozpoznanie stwardnienia
rozsianego (pewne i prawdopodobne) stawiano na podstawie
kryteriów Posera.13 Zapalenie nerwu wzrokowego i rdzenia
rozpoznawano, stosując kryteria Wingerchuka z 2006 roku.12
Rozpoznanie LETM stawiano przy stwierdzeniu rozległych
zmian (przekraczających 3 segmenty) w rdzeniu kręgowym
w obrazowaniu MR. Oceny stanu funkcjonalnego w chwili zachorowania oraz w trakcie obserwacji dokonywano za pomo-
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cą rozszerzonej skali niesprawności Kurtzkego (Expanded Disability Status Scale, EDSS).
Surowice oraz płyn mózgowo-rdzeniowy pobrane w celach
diagnostycznych i przechowywane w temperaturze -80ºC były
analizowane w poszukiwaniu NMO-IgG. Jako grupa kontrolna
posłużyły surowice oraz płyn mózgowo-rdzeniowy pobrane
w celach diagnostycznych od osób z innymi chorobami układu
nerwowego, a także surowice osób zdrowych oraz z chorobami
nie obejmującymi układu nerwowego. Test immunoﬂuorescencji pośredniej przeprowadzany był metodą opisaną przez Lennona i wsp.:6 utrwalone zamrożone skrawki o grubości 30 µm,
pochodzące z tkanek dorosłych szczurów (móżdżek, rdzeń kręgowy, żołądek i nerka), po godzinnej preinkubacji w PBS, cielęcej surowicy płodowej (fetal calf serum, FCS, 10%) i Tritonie
X (TX, 0,3%), były następnie inkubowane z surowicą badaną
(rozcieńczenie 1:400 w PBS-FCS-TX) lub płynem mózgowo-rdzeniowym (rozcieńczenie 1:2) w temperaturze 4ºC przez całą noc.
Do wykrywania IgG w postaci związanej użyto koziego przeciwciała skierowanego przeciwko ludzkiej IgG znakowanego ﬂuoresceiną (DiaMedix, Włochy). Za wynik dodatni uznawano
obecność typowej dla NMO-IgG reakcji immunoﬂuorescencyjnej.6,7 Miano przeciwciał określano następnie, stosując metodę
miareczkowania kolejnych rozcieńczeń. Niezależnej oceny
wszystkich próbek dokonywała dwójka badaczy (E.B. i S.M.),
którzy nie znali rozpoznania klinicznego. Czułość i swoistość metody oraz jej związek z innymi technikami wykrywania NMO-IgG
było oceniane poprzez porównanie z innymi włoskimi laboratoriami, stosującymi standaryzowane metody, zrzeszonymi w AINI
(Italian association for Neuroimmunology, http://www.aini.it).
Standaryzacja zapewnia uzyskiwanie podobnych wyników w poszczególnych laboratoriach. Czułość oznaczania NMO-IgG różnymi metodami u chorych z zapaleniem nerwu wzrokowego
i rdzenia oraz znajdujących się w grupie ryzyka zachorowania na
tę chorobę, wynosiła od 30 do 45% (aż do 70% u chorych z pewnym NMO, wyniki własne), a swoistość przekraczała 95%.14

nie rozsiane (n=556, 65,4%, u 505 chorych pewne SM, u 51
prawdopodobne SM), ostre (n=64) lub przewlekłe/nawracające
zapalenie rdzenia (n=73) (łącznie 16,1%), izolowane zapalenie
nerwu wzrokowego (n=52, 4,9%), ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (acute disseminated encephalomyelitis,
ADEM, n=23, 2,7%), izolowane uszkodzenie istoty białej mózgowia o charakterze zapalnym (n=23, 2,7%). U siedmiu pacjentów (0,8%) rozpoznano klinicznie pewne zapalenie nerwu
wzrokowego i rdzenia. Rozpoznanie ustalono na podstawie
stwierdzenia zapalenia nerwu wzrokowego, wielopoziomowego poprzecznego zapalenia rdzenia oraz nieobecności w obrazowaniu MR mózgowia zmian charakterystycznych dla
stwardnienia rozsianego.12 U 62 chorych (7,3%) rozpoznano
klinicznie prawdopodobną chorobę z kręgu NMO. U 38 stwierdzono zapalenie nerwu wzrokowego, któremu towarzyszyło
ograniczone zapalenie rdzenia (zajmujące mniej niż 3 segmenty), natomiast nie wykazano w mózgowiu zmian sugerujących
stwardnienie rozsiane (ON-AM). U 24 chorych rozpoznano
BRON, a u 10 – LETM. Dane demograﬁczne zawiera tabela 2.
Autorzy wybrali także 828 pacjentów (jedynie 10 z nich nie
należało do rasy białej) z innymi chorobami układu nerwowego
o etiologii zapalnej lub infekcyjnej (other neurological inﬂammatory/infective disease, OIND), takimi jak: zapalenie mózgu,
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, demielinizacyjne choroby nerwów obwodowych, zapalenie naczyń ośrodkowego układu nerwowego oraz zespoły paraneoplastyczne (n=400),
a także chorobami niezapalnymi (other neurological non-inﬂammatory/infective disease, ONIND), takimi jak: stwardnienie zanikowe boczne, zanik wieloukładowy, zwyrodnienie móżdżku,
otępienie, choroby naczyniowe mózgu, dystalna symetryczna
polineuropatia (n=428). Do grupy kontrolnej włączono chorych z chorobami autoimmunologicznym, bez zajęcia układu
nerwowego (cukrzyca, zapalenie naczyń, toczeń układowy
trzewny, reumatoidalne zapalenie stawów, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, n=65) oraz osoby zdrowe (n=50).

ZGODA KOMISJI ETYCZNEJ

OBECNOŚĆ NMO-IgG

Badanie uzyskało zgodę lokalnej komisji etycznej.

ANALIZA STATYSTYCZNA

W zależności od potrzeby dane wyrażano jako średnie,
mediany lub odsetki. Przedział ufności [PU] wyznaczano za
pomocą odpowiednich metod dwumianowych. Różnice w parametrach demograﬁcznych oraz klinicznych między podgrupami oceniano stosując test U Manna-Whitneya (zmienne
ciągłe) oraz test dokładny Fishera (zmienne jakościowe).

Wyniki
CHARAKTERYSTYKA PACJENTÓW ORAZ GRUPY KONTROLNEJ

Ocenie poddano 850 pacjentów z demielinizacyjnymi chorobami OUN. Pięciu chorych było pochodzenia azjatyckiego, ośmiu
latynoskiego, a pozostali należeli do rasy białej. Podczas ostatniej
wizyty stawiano następujące ostatecznie rozpoznania: stwardnie-
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U czterech z siedmiu chorych z klinicznie rozpoznanym
NMO (57%), u 2 spośród 28 pacjentów z ON-AM (7,1%), oraz
3 z 10 z LETM (30%) stwierdzono w surowicy przeciwciała
NMO-IgG (miano od 1:400 do 1:51 200) (tab. 3). Reaktywność
NMO-IgG wykazano także u jednego pacjenta z nawracającym
zespołem pniowym, u którego uprzednio rozpoznano stwardnienie rozsiane. U siedmiu spośród 10 chorych, u których
stwierdzono NMO-IgG w surowicy, wykazano także obecność
tych przeciwciał w płynie mózgowo-rdzeniowym (miano
od 1:2 do 1:64) (tab. 3). Nie stwierdzono NMO-IgG u pacjentów z innymi chorobami układu nerwowego zarówno o etiologii demielinizacyjnej, jak i innej, a także u pacjentów
z chorobami, które nie obejmowały OUN.
PACJENCI Z CHOROBAMI Z KRĘGU NMO

Całość obrazu klinicznego oraz stwierdzenie obecności
NMO-IgG pozwoliły na ustalenie rozpoznania choroby z kręgu NMO u 13 pacjentów. Poza jednym chorym pochodzenia
hiszpańskiego pozostali należeli do rasy białej. Średni czas ob-
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TABELA 2. CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNA PACJENTÓW ORAZ GRUPY KONTROLNEJ, U KTÓRYCH OZNACZANO NMO-IgG
Ostateczne
rozpoznanie

n (%)

Płeć żeńska
(stosunek K:M)

Średni wiek podczas
pobrania próbki,
w latach (zakres)

Obecność
NMO-IgG (%)

Choroby demielinizacyjne, łącznie
Choroby z kręgu NMO (rozpoznanie kliniczne)
NMO
LETM
BRON
ON-AM
SM
AM
CRM
ON
ADEM
IWML
OIND
OINID
NNC

850

545 (1,8)

41 (5–83)

10 (1,2%)

7 (0,8%)
10 (1,2%)
24 (2,8%)
28 (3,3%)
556 (65,4%)
64 (7,5%)
73 (8,6%)
42 (4,9%)
23 (2,7%)
23 (2,7%)
400
428
105

7 (-)
7 (2,3)
19 (3,8)
21 (3)
372 (2,1)
30 (0,9)
39 (1,1)
23 (1,2)
11 (0,9)
16 (2,1)
206 (1,1)
214 (1)
55 (1,1)

43,8 (9-76)
45,6 (36-56)
41 (17-69)
41,5 (24-78)
35 (14-68)
45,6 (36-56)
55,2 (20-79)
40,2 (21-71)
48,6 (5-78)
41 (19-65)
52,7 (3-89)
58,7 (19-68)
42 (18-60)

4 (57%)
3 (30%)
0
2 (7,1%)
1 (0,2%)a
0
0
0
0
0
0
0
0

NMO – zapalenie nerwu wzrokowego i rdzenia (na podstawie kryteriów klinicznych i MR), ON-AM – zapalenie nerwu wzrokowego oraz zapalenie rdzenia
kręgowego obejmujące >3 segmenty rdzeniowe, LETM – wielopoziomowe poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, BRON – obustronne/nawrotowe
zapalenie nerwu wzrokowego, SM – stwardnienie rozsiane, AM – ostre zapalenie rdzenia kręgowego, CRM – przewlekłe/nawrotowe zapalenie rdzenia
kręgowego, ADEM – ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, IWML – izolowane zajęcie istoty białej, OIND – inne zapalne choroby układu
nerwowego, ONIND – inne niezapalne choroby układu nerwowego, NNC – grupa kontrolna bez chorób układu nerwowego.
aU tego pacjenta, z dodatnim wynikiem NMO-IgG, początkowo rozpoznawano stwardnienie rozsiane, ostatecznie zaś ograniczoną do pnia mózgu postać
NMOsd (pacjent nr 13, tab. 3). Rozpoznanie NMOsd brano pod uwagę u 7 chorych z klinicznie pewnym NMO oraz 6 chorych bez klinicznie pewnego
NMO z przeciwciałami NMO-IgG.

TABELA 3. CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA I DEMOGRAFICZNA CHORYCH Z ROZPOZNANIEM NMOSD
Numer
pacjenta

Płeć

Wiek
zachorowania

Pierwsze objawy/
ostateczne rozpoznanie

Liczba komórek w CSF
w mm3 i wynik badania
w kierunku OCB w chwili
wystąpienia pierwszych
objawów

Wynik badania
w kierunku NMO-IgG

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

K
K
K
K
K
K
K

52
9
25
28
49
40
69

NMO
Zapalenie rdzenia/NMO
Zapalenie rdzenia/NMO
Zapalenie rdzenia/NMO
ON/NMO
ON/NMO
ON/NMO

25, ujemny
50, ujemny
33, ujemny
<5, ujemny
<5, ujemny
10, ujemny
<5, ujemny

Ujemny
Ujemny
1:800/1:4
Ujemny
1:800/1:2
1:51200/1:64
1:800/1:2

P8

K

26

ON/ON-AM

13, ujemny

1:400/1:2

P9
P10

K
K

53
32

ON/ON-AM
Zapalenie rdzenia/rLETM

<5, ujemny
45, ujemny

1:400/Ujemny
1:3200/1:8

P11
P12
P13

K
K
M

29
46
27

Zapalenie rdzenia/rLETM
Zapalenie rdzenia/rLETM
Zespół pniowy

41, ujemny
<5, ujemny
<5, ujemny

1:800/Ujemny
1:6400/1:8
1:1200/Ujemny

U siedmiu z 13 chorych z rozpoznaniem choroby z kręgu NMO stwierdzono typowe zapalenie nerwu wzrokowego i rdzenia kręgowego (P1-P7), natomiast
NMO – zapalenie nerwu wzrokowego i rdzenia kręgowego, ON – zapalenie nerwu wzrokowego, ON-AM – zapalenie nerwu wzrokowego oraz zapalenie
AH – autoimmunologiczne zapalenie wątroby, ANA – przeciwciała przeciwjądrowe, APCA – przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka,
pnia mózgu – szyjny rdzeń kręgowy poniżej dolnego odcinka pnia mózgu, miano NMO-IgG wyrażone jest jako największe rozcieńczenie, przy którym
aU tego chorego stwierdzono obecność prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym w powtórnym badaniu, wykonanym po 16 latach
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serwacjiwynosił9,8roku(zakres2-30lat).Danedemograﬁczneorazobjawyklinicznezawierajątabele3i 4.W porównaniu
do pacjentówz LETMczyON-AMbezprzeciwciałNMO-IgG,
u chorychz chorobamiz kręguNMOrzadziejstwierdzano
obecnośćprążkówoligoklonalnychw płyniemózgowo-rdzeniowym(0vs 42%,testdokładnyFishera,p=0,004),wiekzachorowania był porównywalny (37,3 vs 33,1 roku, test
Manna-Whitneya,NS),podobniejakprzewagachorychpłci
żeńskiej(92,4vs 75%,NS),podobnieczęściejstwierdzanotakżeobecnośćautoprzeciwciałinnychniżNMO-IgG(46vs 29%,
NS).Mimopodobnegoczasuobserwacjiliczbarzutówbyła
istotnie większa (mediana 4 vs 2, p=0,004), wynik w skali
EDSSrównieżbyłwyższy(mediana4vs 1,75,p=0,03).Jaksię
możnabyłospodziewać,u dziewięciuchorychz przeciwciałamiNMO-IgGzarównoliczbarzutów(mediana4,p=0,001),
jaki wynikw skaliEDSS(mediana6,p=0,02)byłyznacząco
wyższew porównaniuz pacjentamiz klinicznymiobjawami
choróbz kręguNMO,alebezprzeciwciał.

Omówienie
Podstawowymcelempracybyłookreślenieczęstościwystępowaniachoróbz kręguNMOw niewyselekcjonowanejpopulacjiosóbz chorobamio etiologiidemielinizacyjnej.Po
przeanalizowaniuobrazuklinicznegoorazoceniepodkątem
obecnościprzeciwciałNMO-IgGu 13chorychrozpoznano

chorobęz kręguNMO.Stanowilioni1,5%wszystkichpacjentówz chorobamidemielinizacyjnymiOUN(95% PU 0,7-2,4).
Stosunekliczbychorychzestwardnieniemrozsianymdo liczbychorychz NMOsdwynosił42,7.U siedmiu(54%)pacjentówstwierdzonozapalenienerwuwzrokowegoi zapalenie
rdzenia(zajmujące>3segmenty),przybrakuzmianw MR
mózgowiacharakterystycznychdlaSM,copozwoliłonarozpoznaniekliniczniepewnegoNMO.U pozostałychsześciu
pacjentów (46%), po co najmniej dwuletniej obserwacji
i wykazaniuobecnościNMO-IgGw surowicyrozpoznano
atypowelubograniczonepostacieNMOsd(np.ON/BRON
z zapaleniemrdzeniazajmującymmniejniż3segmenty,LETM
bezzapalenianerwuwzrokowego,zespółpniowy).
Ograniczeniem badania może być populacja badanych
chorych,którzypochodziliześciśleograniczonegoobszaru,
gdyżwszyscybylikierowanizespecjalistycznychośrodków
neurologicznychz rejonuToskanii.Jednymz założeńpracy
byłajednakocenahomogennejkohortypacjentów,comiało
zminimalizowaćliczbęmożliwychbłędów,wynikającychz różnychkryteriówwłączeniai doboruchorych.Ponadtoautorzy
włożyliwielewysiłku,abyuzyskaćwszystkiepróbkisurowicy
i płynumózgowo-rdzeniowegoz 10lat.Częstośćwystępowaniazapalnychchoróbo podłożudemielinizacyjnymbyłaporównywalna do obserwowanych w innych populacjach
o przewadzerasybiałej,15 dotyczytotakżeNMO.Badanie
autorówjakopierwszeoceniajednakwzględnączęstość
występowania chorób z kręgu NMO z uwzględnieniem

Inne choroby/
autoprzeciwciała

Czas obserwacji
(lata)

Liczba ciężkich
rzutów

Wynik MR
mózgowia

Punktacja
w skali EDSS

–
–
–
AH, ANA (1:320)
–
–
ANA (1:640)

12
7
2
3
4
24
7

1
4
4
3
4
18
3

4
1
1
2,5
1,5
9
10

6

8

ANA (1:320)
–

4
16

4
12

ANA (1:160)
Zapalenie tarczycy, APCA (1:256)
ANA (1:320)

30
11
2

4
3
2

Prawidłowy
Prawidłowy
Prawidłowy
Prawidłowy
Prawidłowy
Niecharakterystyczny
Niecharakterystyczny, zmiany w dolnej
części pnia mózgu
Charakterystyczny dla NMO, zmiany w dolnej
części pnia mózgu
Prawidłowy
Charakterystyczny dla NMO, zmiany
w dolnej części pnia mózgu
Prawidłowy
Prawidłowy
Charakterystyczny dla NMO

ANA (SSa/Ro) (1:640)

6
1
10
6
6,5
1

u kolejnych sześciu wynik badania surowicy w kierunku NMO-IgG był dodatni oraz stwierdzono niepełne lub nietypowe objawy wariantu NMO (P8-P13).
rdzenia kręgowego obejmujące >3 segmenty rdzeniowe, rLETM – nawracające wielopoziomowe poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego,
charakterystyczny dla NMO – zmiany w MR zlokalizowane w okolicach okołowyściółkowych komór bocznych lub komory czwartej, zmiany w dolnej części
obserwuje się reakcje dodatnią.
od zachorowania.
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TABELA 4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA,
ODLEGŁA OBSERWACJA I LECZENIE U 13 CHORYCH
Z ROZPOZNANIEM NMOsd
Objawy pierwszego rzutu
Poprzeczne zapalenie rdzenia
Zapalenie nerwu wzrokowego
Poprzeczne zapalenie rdzenia i zapalenie nerwu
wzrokowego
Zespół pniowy
Grypopodobne objawy prodromalne
Średni odstęp między pierwszym a drugim rzutem

Wystąpienie LETM
Trwałe obniżenie ostrości wzroku co najmniej
w jednym oku
Objawy zajęcia pnia mózgu w przebiegu zajęcia
odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
Zmiany charakterystyczne dla NMO w MR mózgu
i pnia mózgu
Leczenie
Kortykosteroidy w czasie rzutu
IVIg w trakcie rzutu
Azatiopryna
Mykofenolat mofetilu
Zgon

6 (46%)
5 (38%)
1 (8%)
1 (8%)
4 (31%)
28 miesięcy
(zakres 3-110
miesięcy)
7 (54%)
5 (38%)
2 (15%)
3 (23%)

13 (100%)
3 (23%)
7 (54%)
1 (8%)
2 (15%)

IVIg – dożylne immunoglobuliny.

obecnościprzeciwciałNMO-IgG,któresą,jaktoniedawno
ustalono,markeremdiagnostycznymtejchoroby.12 W badaniuautorówNMOsdrozpoznawanou pacjentówz zapaleniem nerwu wzrokowego i rdzenia (z przeciwciałami
NMO-IgGlubbeznich)orazu chorychz postaciąograniczonąo dużymryzyku(np.LETM,BRON,ON-AMczyz zespołami demielinizacyjnymi z towarzyszącymi zmianami w MR
typowymidlaNMO)i przeciwciałamiNMO-IgG.Miałotona
celuzmniejszenieryzykawłączeniapacjentówzestwardnieniemrozsianymwewczesnejfazie,mogącymprzebiegaćz objawamipodobnymido NMOlubinnychchoróbzapalnych
o łagodnymprzebiegu.Mogłotodoprowadzićdo niedoszacowanialiczbyprzypadkówNMOsd,ponieważNMO-IgGcharakteryzujesiędużąswoistością(100%w grupiebadanej),
natomiastznaczniemniejszączułością.9 Istotnie,u większościpacjentówz klinicznympodejrzeniemNMOsdwynikbadaniaw kierunkuNMO-IgGbyłujemny.ObecnośćNMO-IgG
związanabyłaz cięższymprzebiegiemchoroby,z większąliczbąrzutówi gorszymrokowaniem.Wynikatoprawdopodobnie z różnych mechanizmów patogenetycznych leżących
u podłożatychchorób.
Ciekawąobserwacjąbyłazmiennośćspektrumobjawów
klinicznychu pacjentówz obecnymiprzeciwciałamiNMO-IgG. Wśródzespołówneurologicznychautorzystwierdzali zarówno typowe objawy NMO, niekiedy z zajęciem
rdzeniakręgowegonadługimodcinkulubbezzajęciardzenia,jaki zapalenierdzeniaz objawamimózgowymilubbez
nich,a takżeizolowanezespołypniowe.Jedynąwspólnące-
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chąbyłnawrotowyprzebieg.Cowięcej,częstoobserwowanozajęcieobszarówmózguinnychniżtypowedlaNMO,takichjakciałomodzelowatei drogisuteczkowate.Obecne
w surowicyprzeciwciałaNMO-IgGrozpoznająepitopypowierzchnioweAQP4,białkabłonowego,któreprzezinterakcje z naczyniami krwionośnymi reguluje przepływ wody
do wnętrzai nazewnątrzastrocytówi utrzymujeintegralnośćbarierykrew-mózg.6,7 Jakostatniodowiedziono,NMO-IgG wiąże się z astrocytami, co zaburza ekspresję AQP4
i zwiększaprzepuszczalnośćbarieryśródbłonek/astrocyt.16
W badaniachneuropatologicznychwykazanoutratęcząsteczekAQP4w mózgachchor ychz NMO,a takżeobecność
złogówimmunoglobulinoraznaciekówzłożonychz granulocytów.17 HeterogennośćobjawówklinicznychNMOsdoraz
zmianstwierdzanychw badaniachMRniejestzaskoczeniem,
biorącpoduwagęrozpowszechnienieAQP4w mózguoraz
zmniejszenie jej ilości w mózgowiu u chor ych z NMO.18
Z drugiejstronynajwyraźniejszezmianypatologicznestwierdzasięw nerwachwzrokowychi w rdzeniukręgowym,a takżew mniejszymnasileniuw obszarachokołowyściółkowych,18
copotwierdzająwynikibadańMR.10,11 Ta„wybiórczość”zajęciatkanekmożebyćzwiązanaz większymstężeniemantygenuw tychobszarachlubwynikaćzeszczególnejwrażliwości
napenetracjęprzeciwciał.19 Potwierdzatotakżefakt,żeobszar y mózgu, w któr ych włókna istoty białej przebiegają
w zwartychwiązkach(np.w nerwachwzrokowych,rdzeniu
kręgowym,drogachsuteczkowatych,konarachmóżdżkuczy
w cielemodzelowatym),sąnajbardziejpodatnenaobrzęk
i zmianyzapalnebędącenastępstwemuogólnionychzaburzeń homeostazy wodnej. W badaniu autorów zmiany
w mózgui pniumózgu(z wykluczeniemogniskbędących
przedłużeniem zmian w rdzeniu kręgowym) stwierdzono
u trzechchorych(23%,30%spośródchorychz przeciwciałamiNMO-IgG).Wewszystkichprzypadkachzmianyw MR
stwierdzanood początkuchoroby,dawałyoneprzemijające
objawykliniczne(tab. 1).Obserwacjatastoiw sprzeczności
z wynikamiwcześniejszegobadaniaz udziałemdorosłych
z NMO,w którymzmianyw MRstwierdzanorzadko(u 10%
chorych),zwyklew późniejszejfaziechorobyi zwykleniedawałyoneobjawów.18 Bardziejdramatycznenastępstwamiałozajęciedolnejczęścipniamózgu,będąceprzedłużeniem
zmianw szyjnymodcinkurdzeniakręgowego,cobyłoprzyczynązgonudwóchchorych.Cociekawe,autorzystwierdziliprzeciwciałaNMO-IgGu 5z 25pacjentówz nawracającym
lubobustronnymzapaleniemnerwuwzrokowego,a odsetek
ten jest podobny do opisywanych w innych pracach.6
U wszystkich tych chor ych w ciągu 3-84 miesięcy doszło
do zapaleniardzeniakręgowego,w przeciwieństwiedo chorychz LETMbezprzeciwciałNMO-IgG,wśródktórychjedynie 50% rozwinęło zapalenie nerwu wzrokowego
w późniejszejfaziechoroby.Niejestjasne,czytarozbieżność
wynikaz innegomechanizmupatobiologicznegoczyz indywidualnychróżnicw miejscowejpenetracjiprzezimmunoglobulinyG.
Intrygującajestobserwowanaprzezautorówistotnaheterogenność stopnia ciężkości choroby. U czterech chorych
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Aa

Ab

B

Ca

Ac

Cb

RYCINA. Strzałki wskazują zmiany w obrazowaniu tłumienia sygnału wolnego płynu (FLAIR), T1 lub T2. (Aa) Pacjent 10. Zlewne zmiany okołowyściółkowe
oraz w ciele modzelowatym (głównie w przedniej części kolana oraz w trzonie) o charakterze hiperintensywnym palczastym kształcie, obejmujące istotę
białą płata czołowego i ciemieniowego, z towarzyszącymi zmianami torbielowatymi i rozpływnymi, widocznymi w obrazach T1 (Ab). (Ac) U tego samego
pacjenta: wielosegmentowe zmiany w części środkowej rdzenia kręgowego. (B) Pacjent 13: zmiany w środkowej części górnego odcinka pnia mózgu, bez
wzmocnienia kontrastowego, obecne były także zmiany w okolicy wyściółki komory czwartej (nie ukazane na zdjęciach). (Ca) Pacjent 3: wieloogniskowe
zmiany w rdzeniu przedłużonym, rozciągające się do drugiego segmentu rdzenia szyjnego, obejmujące jego część środkową i przednią (Cb),
z towarzyszącymi zmianami w istocie szarej okołowodociągowej (gwiazdka).

z NMOsd, mimo licznych rzutów, końcowy wynik w skali
EDSSwynosił1.U wszystkichnastąpiłaznacznapoprawaobjawówneurologicznychpowłączeniuleczeniakortykosteroidami.
Możliwymwyjaśnieniemsąodmiennemechanizmyimmunologiczne,takiejakudziałlimfocytówTczyprzeciwciałskierowanychprzeciwkoinnymskładnikomośrodkowegoukładu
nerwowegoniżAQP4,któreróżniewpływająnauszkodzenie
tkanek.Zależytood indywidualnychcechukładuimmunologicznego,wiekuw momenciezachorowanialubinnychczynników,byćmożeuwarunkowanychgenetycznie.
Podsumowując,w badaniuautorówwykazanomałączęstośćwystępowaniachoróbz kręguNMOu pacjentówz chorobami demielinizacyjnymi, a także częste pojawianie się
ograniczonychlubatypowychpostaciNMOsd.
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