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Dziecięca i młodzieńcza postać stwardnienia rozsianego – przegląd 
piśmiennictwa i obserwacje własne
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STRESZCZENIE
Stwardnienie rozsiane (SM) w 2,7-5% przypadków rozpoczyna 
się w wieku rozwojowym. Dziecięca i młodzieńcza postać SM, 
ze względu na perspektywę wieloletniego przebiegu schorze-
nia, budzi szczególne zainteresowanie zwłaszcza w kontekście 
możliwości leczenia immunomodulacyjnego. Autorzy omawiają 
aktualne poglądy na patomechanizm i specyfikę obrazu klinicz-
nego SM o wczesnym początku, a także metody diagnostyczne i 
strategie terapeutyczne zalecane w tej grupie pacjentów. Przed-
stawiają również własne doświadczenia kliniczne, związane z 
kilkuletnią obserwacją i leczeniem 34 pacjentów z dziecięcą i 
młodzieńczą postacią SM. 
Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane – postać dziecięca 
i młodzieńcza, stwardnienie rozsiane o wczesnym początku, 
rezonans magnetyczny, potencjały wywołane, leczenie immu-
nomodulacyjne

ABSTRACT
The 2,7-5% of cases of multiple sclerosis begins in childhood or 
adolescence. Pediatric MS deserves special attention because 
of the life-long perspective of the disease, especially regarding 
the possibilities of immunomodulating treatment. The authors 
have summarized current views on the background and spe-
cific clinical features of the early onset MS, as well as on the 
diagnostic methods and therapeutic strategies recommended 
for these patients. They also present their own clinical experi-
ences, based on a several years of treatment and the follow-up 
of 34 patients with pediatric MS. 
Key words: pediatric (childhood and juvenile) multiple sclero-
sis, early onset multiple sclerosis, magnetic resonance imag-
ing, evoked potentials, immunomodulating therapies

��ward��e��e ro�s�a�e ��M� pr�e� w�ele la� u��awa�e było 
�a schor�e��e wys�ępujące ��emal wyłąc���e u młodych 
dorosłych. Op�sywa�o ��el�c��e pr�ypadk� ujaw��e��a s�ę 
�M w w�eku d��ec�ęcym lub w okres�e dojr�ewa��a, podkre-
ślając �ch wyją�kowość [1-4]. Obec��e ro�pows�ech��e��e 
wc�es�ej pos�ac� �M s�acowa�e jes� �a 2,7 do 5% �według 
��ek�órych au�orów aż 10,5%� całej populacj� chorych [5,6]. 
W os�a���ej dekad��e, w ko��ekśc�e cora� pows�ech��ej s�o-
sowa�ego lec�e��a �mmu�omodulującego, ��ac���e w�ro-
sło �a���eresowa��e grupą �ajmłods�ych chorych �a �M 
�e w�ględu �a s�c�egól�ą perspek�ywę w�elole���ego pr�e-
b�egu choroby, jej wpływu �a ��epeł�ospraw�ość � róż�e 
aspek�y jakośc� życ�a. Opubl�kowa�o wy��k� obserwacj� 
�a�ural�ego pr�eb�egu choroby, a �akże efek�ów lec�e��a 
w dużych grupach młodych pacje��ów[5-10]. Nadal po�o-
s�aje jed�ak w�ele ��ero�s�r�yg��ę�ych kwes��� do�yc�ących 
pa�of��jolog�� wc�es�ej pos�ac� �M, �as�osowa��a w ��ej 
obow�ą�ujących kry�er�ów d�ag�os�yc��ych, c�y���ków 
prog�os�yc��ych, a �akże wska�a� do lec�e��a �mmu�omo-
dulacyj�ego [11,12].

ETIOLOGIA
N�e wyjaś��o�o do�ąd pa�omecha���mu ��e�ypowego, 
wc�es�ego poc�ą�ku �M. N�e udowod��o�o jed�o��ac�-
��e ge�e�yc��ych uwaru�kowa� ujaw��a��a s�ę choroby w 
określo�ych pr�ed��ałach w�ekowych. �o�ko � wsp. [13] 
wyka�al� wprawd��e w�ęks�ą c�ęs�ość allelu 7 TNF α u 
ped�a�ryc��ych pacje��ów � �M w porów�a��u � doro-
słym�, ���� au�or�y ��e po�w�erd��l� jed�ak �ej praw�dło-
wośc� [14,15]. Obc�ążo�y wyw�ad rod����y s�w�erd�a 
s�ę u 5-7% d��ec� � młod��eży � �M, podob��e jak w całej 
populacj� chorych [6,16,17]. W�ęks�ą c�ęs�ość rod����ego 
wys�ępowa��a �M w �ej grup�e �aż do ok. 20%� podają jedy-
��e au�or�y pojedy�c�ych prac re�rospek�yw�ych � dług�m 
okresem obserwacj� chorych �umożl�w�ającym ro�po��a��e 
�M u dorosłych krew�ych po k�lku�as�u la�ach od �achoro-
wa��a d��ecka� [8,18]. N�e�ależ��e od w�eku �achorowa��a 
e��olog�a �M w�ąże s�ę � �abur�o�ym� reakcjam� au�o�m-
mu�olog�c��ym� głów��e o charak�er�e odpow�ed�� komór-
kowej ��yp Th-1 �ależ�y�. Correale � wsp. [19] wyka�al�, że 
spek�rum au�oreak�yw�ych l�mfocy�ów T, sk�erowa�ych 
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pr�ec�wko a��yge�om m�el��y �M��, myelin basic protein, 
MOG, myelin oligodendrocyte glycoprotein� ora� ak�yw�ość 
wyd��ela�ych pr�e� ��e cy�ok�� �m.��. ���erfero�u γ� są �bl�-
żo�e u pacje��ów � poc�ą�k�em �M w w�eku ro�wojowym 
� dorosłym. �odob��e jak pr�y poc�ą�ku choroby w w�eku 
dorosłym, u pacje��ów ped�a�ryc��ych już we wc�es�ych 
e�apach �M dem�el����acj� może �owar�ys�yć proces �euro-
dege�eracyj�y. Ros�asy � wsp. [20] s�w�erd��l� w ��ew�elk�ej 
grup�e d��ec� � �M w�ros� s�ęże��a b�ałka �au �wskaź��ka 
us�kod�e��a akso�al�ego� w pły��e mó�gowo-rd�e��owym 
podc�as r�u�u. N�epeł�a dojr�ałość �mmu�olog�c��a w 
w�eku ro�wojowym być może ma wpływ �a pew�e odm�e�-
�ośc� obra�u kl���c��ego �M o wc�es�ym poc�ą�ku.

CECHY DEMOGRAfICZNE
Grupa eksper�ów �I��er�a��o�al �ed�a�r�c M� ��udy Group� 
[21] sprecy�owała def���cję wc�es�ego �M, �al�c�ając do 
��w. ped�a�ryc��ych pacje��ów � �M �pediatric MS� ws�ys�-
k�ch chorych, u k�órych do p�erws�ej kl���c��ej ma��fes�a-
cj� choroby dos�ło pr�ed 18 r.ż. Wśród ��ch wyróż��a s�ę 
pos�ać d��ec�ęcą �M, ro�poc�y�ającą s�ę pr�ed 10 r.ż. � 
s�a�ow�ącą jedy��e 0,2-0,7% ws�ys�k�ch pr�ypadków �M 
[19,22]. Objawy w�eloog��skowego def�cy�u �eurolog�c�-
�ego w �ak wc�es�ym w�eku �asuwają rac�ej podejr�e��e 
wrod�o�ych schor�e� �euro�wyrod��e��owych �w�ą�a-
�ych � �abur�e��am� me�abol�c��ym�, ewe��ual��e procesu 
�apal�ego, � wymagają w��kl�wej d�ag�os�yk� róż��cowej. 
�r�y jed�o��ac��ym ro�po��a��u �M bard�o wc�es�y w�ek 
p�erws�ych objawów choroby s�a�ow� ��ekor�ys��y c�y�-
��k rokow��c�y [18,22,23].

W populacj� dorosłych �M wys�ępuje ok. dwukro���e 
c�ęśc�ej u kob�e� ��ż u mężc�y��, podob��e w pr�ypadkach 
�achorowa��a m�ęd�y 10 a 18 r.ż. W�ros� wy�war�a��a że�-
sk�ch hormo�ów płc�owych w okres�e dojr�ewa��a praw-
dopodob��e s�a�ow� c�y���k spr�yjający ujaw��e��u s�ę 
choroby. N�euregulowa�e jes�c�e w �ym okres�e waha��a 
po��omu es�roge�u � proges�ero�u powodują �w�ęks�o�ą 
ak�yw�ość reakcj� �mmu�olog�c��ych Th-1 �ależ�ych, 
wpływając �akże �a fu�kcję makrofagów � bar�ery krew-
mó�g [4,5,18,24-27]. W grup�e chorych o bard�o wc�es-
�ym poc�ą�ku �M �po��żej 10 r.ż.� dom��uje płeć męska. 
Fak� �e� w�ą�a�o � w�ęks�ą poda��ośc�ą chłopców �a 
��fekcje �spr�yjające ujaw��e��u s�ę lub kolej�ym r�u�om 
�M� lub �ch w�ęks�ą ak�yw�ośc�ą f��yc��ą, uła�w�ającą 
wc�es�e wykryc�e def�cy�u �eurolog�c��ego [24,26].

OBRAZ KLINICZNY
Is���eje ��ac��a ro�b�eż�ość da�ych do�yc�ących charak�eru 
p�erws�ej ma��fes�acj� kl���c��ej �M u d��ec� � młod��eży. 
C�ęść au�orów uważa �abur�e��a c�uc�a �a �ajbard��ej 
�ypowe dla �ej grupy chorych [7,9], ���� od�o�owują w�ęk-
s�ą c�ęs�ość objawów św�adc�ących o �ajęc�u móżdżku lub 
p��a mó�gu [6,17,25]. Def�cy� ruchowy � �abur�e��a chodu 
uważa�e są c�ęs�o �a p�erws�e objawy �ypowe dla chłop-
ców � młods�ego w�eku �pr�ed 10 r.ż.�, �a�om�as� �apale��e 
�erwu w�rokowego � �abur�e��a c�uc�a – dla d��ewc�ą� w 
okres�e dojr�ewa��a [5,7]. Należy jed�ak uw�ględ��ć fak�, 
że def�cy� ruchowy jes� ła�w�ejs�y do wykryc�a w oparc�u o 

bada��e podm�o�owe � pr�edm�o�owe, podc�as gdy ob�ek-
�yw�a oce�a �abur�e� w�d�e��a lub �abur�e� c�uc�a może 
spraw�ać �rud�ośc�, �włas�c�a u młods�ych d��ec� [28]. 
Obserwacje dużych grup ped�a�ryc��ych pacje��ów � �M 
wyka�ały u w�ęks�ośc� � ��ch �50-70%� w�eloog��skowość 
objawów �eurolog�c��ych już pr�y p�erws�ej ma��fes�acj� 
kl���c��ej schor�e��a [5,7,18]. W pr�ypadkach s�c�egól��e 
wc�es�ych �achorowa� �a �M �pr�ed 10 r.ż.� op�sywa�y 
bywa w�eloog��skowy def�cy� �eurolog�c��y o os�rym lub 
podos�rym poc�ą�ku, � �owar�ys�ącą gorąc�ką � �abur�e-
��am� św�adomośc�, k�óry wymaga róż��cowa��a � �akaże-
��am� ou� � os�rym ro�s�a�ym �apale��em mó�gu � rd�e��a 
(acute disseminated encephalomyelitis, ADEM �[19,29]. U 
ped�a�ryc��ych pacje��ów � �M c�ęśc�ej ��ż w w�eku doro-
słym wys�ępują �apady padac�kowe �ok. 20%�, głów��e o 
charak�er�e c�ęśc�owym. �ą o�e u��awa�e �a ��ekor�ys��y 
c�y���k prog�os�yc��y [10,22]. 

U ��ac��ej w�ęks�ośc� pacje��ów ped�a�ryc��ych �M 
ma pr�eb�eg �awracająco-�wal��ający �relapsing-remit-
ting, RR�. U po�ad połowy � ��ch w c�ągu 12 m�es�ęcy 
od kl���c��ego ujaw��e��a s�ę choroby dochod�� do kolej-
�ego r�u�u [5,6,17]. Wc�es�y �awró� choroby ora� c�ęs�e 
r�u�y w jej p�erws�ym okres�e s�a�ow�ą ��ekor�ys��e 
c�y���k� prog�os�yc��e, podob��e jak w pr�ypadku doro-
słych pacje��ów [8,10]. Śred��a c�ęs�ość r�u�ów w pos�ac� 
d��ec�ęcej � młod��e�c�ej �M oce��a�a jes� jako w�ęks�a 
��ż u dorosłych. Objawy r�u�u u młodych chorych wydają 
s�ę us�ępować s�ybc�ej � w w�ęks�ym s�op��u, być może 
w �w�ą�ku � w�ęks�ą plas�yc��ośc�ą ou�, w k�órym ��e 
�ako�c�ył s�ę jes�c�e proces ro�wojowy. Zda��em w�elu 
au�orów, pr�eb�eg �M o wc�es�ym poc�ą�ku jes� łagod-
��ejs�y � kolej�e s�op��e ��epeł�ospraw�ośc� os�ąga�e są 
po dłużs�ym c�as�e ��ż u dorosłych chorych [18,24,28]. 
Jed�ak w�elole���e obserwacje chorych �a �M o wc�es�ym 
poc�ą�ku wyka�ują, że do ��eodwracal�ej um�arkowa�ej 
lub ��ac��ej ��epeł�ospraw�ośc� dochod�� u ��ch w w�eku 
wc�eś��ejs�ym ��ż u pacje��ów � poc�ą�k�em choroby w 
3-4 dekad��e życ�a [10,11,24].

W�ór��e pos�ępująca pos�ać �M �secondary pro-
gressive, ��� obserwowa�a jes� wśród pacje��ów ped�a-
�ryc��ych dość r�adko �11-20%� � – pr�y poc�ą�kowym 
pr�eb�egu �awracająco-�wal��ającym – �as�ępuje po dłuż-
s�ym c�as�e ��ż u dorosłych chorych [24,25,30]. Z wyją�-
k�em pracy Duque��e � wsp.[2], c�ęs�ość pos�ac� p�erwo���e 
pos�ępującej �M �primary progressive, ��� oce��a�a jes� 
u d��ec� � młod��eży jako ��e�wykle ��ska �po��żej 3%�. 
Ro�po��a��e �ak�ej pos�ac� �M mus� być popr�ed�o�e 
s�c�egól��e w��kl�wą d�ag�os�yką róż��cową � wykluc�e-
��em ���ych schor�e� [4-8]. 

BADANIA pOMOCNICZE
�ada��e �a pomocą re�o�a�su mag�e�yc��ego �MR� s�a-
�ow� bard�o �s�o��y eleme�� d�ag�os�yk� �M. W�eloog��-
skowe �m�a�y w �s�oc�e b�ałej mó�gu uw�doc���o�e w MR 
mogą być ���erpre�owa�e jako og��ska dem�el����acj� w 
pr�eb�egu �M pod waru�k�em speł��e��a obow�ą�ujących 
kry�er�ów rad�olog�c��ych [31]. Zas�osowa��e �ych kry�e-
r�ów w ro�po��awa��u d��ec�ęcej � młod��e�c�ej pos�ac� 
�M po�os�aje pr�edm�o�em dyskusj� [11,32]. MR wyko-
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�a�e pr�y pojaw�e��u s�ę p�erws�ych objawów choroby u 
pacje��ów ped�a�ryc��ych wyka�uje �a�wyc�aj m��ej l�c��e 
�m�a�y ��ż u dorosłych [32]. C�ęśc�ej �a�om�as� op�sywa�e 
są og��ska o dużych ro�m�arach, o�oc�o�e s�refą obr�ęku � 
wyka�ujące efek� masy �tumefactive lesions� [32,33]. Loka-
l��acja pod�am�o�owa �m�a� dem�el����acyj�ych wydaje s�ę 
bard��ej �ypowa dla młodych chorych, �a�om�as� og��ska 
wokół układu komorowego ora� w c�ele mod�elowa�ym są 
charak�erys�yc��e dla �M ��e�ależ��e od w�eku �achorowa-
��a [16,18,32]. �pecyf�ka obra�u og��sk dem�el����acyj�ych 
w MR w pr�ypadkach wc�es�ego poc�ą�ku choroby może 
wy��kać � fak�u, że do us�kod�e��a m�el��y w ou� docho-
d�� w okres�e, k�edy proces m�el����acj� ��e �os�ał jes�c�e 
uko�c�o�y [32]. 

�ada��e pły�u mó�gowo-rd�e��owego �pmr� odgrywa 
�s�o��ą rolę pr�ede ws�ys�k�m w d�ag�os�yce róż��cowej 
�M � �akaże� ou�. Immu�oelek�rofore�a pmr umożl�w�a-
jąca s�w�erd�e��e obec�ośc� prążków ol�goklo�al�ych ora� 
oce�a ��deksu IgG jako wskaź��ka wew�ą�r�pły�owej 
sy��e�y pr�ec�wc�ał wyka�ują w w�eku d��ec�ęcym � mło-
d��e�c�ym m��ejs�ą c�ułość � specyf�c��ość ��ż u doro-
słych �prawdopodob��e w �w�ą�ku � ��edojr�ałym jes�c�e 
układem �mmu�olog�c��ym�. �odwyżs�o�y ��deks IgG 
s�w�erd�a�y jes� w ok. 40%, a obec�ość prążków ol�go-
klo�al�ych – w ok. 60% pr�ypadków �M o wc�es�ym 
poc�ą�ku. [3,34,35].

Z�ac��ą c�ułość w d�ag�os�yce �M o wc�es�ym 
poc�ą�ku wyka�ują �a�om�as� bada��a po�e�cjałów wywo-
ła�ych. Ze w�ględu �a ��e��wa�yj�ość � pow�ar�al�ość 
me�oda �a jes� s�c�egól��e pr�yda��a w ob�ek�yw��acj� def�-
cy�u �eurolog�c��ego u d��ec� � młod��eży. N�epraw�dłowe 
parame�ry w�rokowych po�e�cjałów wywoła�ych �W�W�, 
�włas�c�a pr�edłuże��e la�e�cj� odpow�ed�� �100, s�w�er-
d�a s�ę u 80-100% ped�a�ryc��ych pacje��ów � �M, s�c�e-
gol��e wówc�as, gdy obec�e są kl���c��e objawy �apale��a 
�erwu w�rokowego [35-37]. R�ad��ej w �ej grup�e chorych 
obserwuje s�ę �m�a�y w �akres�e słuchowych � soma�ose�-
soryc��ych po�e�cjałów wywoła�ych. Mogą o�e jed�ak 
po�w�erd�ać subkl���c��e us�kod�e��e dróg pr�eb�egają-
cych w �s�oc�e b�ałej. Od ��edaw�a w d�ag�os�yce elek�ro-
f��jolog�c��ej �M, �akże w w�eku ro�wojowym, ��ajdują 
�as�osowa��e ruchowe po�e�cjały wywoła�e pr�e�c�as�-
kową s�ymulacją mag�e�yc��ą [34,38]. 

RóŻNICOWANIE
Objawy w�eloog��skowego def�cy�u �eurolog�c��ego u 
d��ec� � młod��eży wymagają pr�ede ws�ys�k�m d�ag�os�yk� 
w k�eru�ku d��ed��c��ych schor�e� �wyrod��e��owych ou�, 
�ajmujących głów��e �s�o�ę b�ałą mó�gu �leukodys�rof�e, 
leukoe�cefalopa��e�. �ą o�e pr�eważ��e �w�ą�a�e � �abu-
r�e��am� me�abol�c��ym� [11,18]. Napady padac�kowe, 
�abur�e��a św�adomośc� ora� kl���c��e � labora�oryj�e 
wykład��k� s�a�u �apal�ego, �owar�ys�ące p�erws�ym obja-
wom choroby, mogą pr�emaw�ać �a �akaże��em ou� ��p. o 
e��olog�� w�rusowej� lub procesem �apal�ym �ac�y� ou�. Ze 
w�ględu �a �bl�żo�y pa�omecha���m au�o�mmu�olog�c��y 
� w�eloog��skowość �m�a� do�yc�ących głów��e �s�o�y 
b�ałej mó�gu s�c�egól�ą �rud�ość s�a�ow� róż��cowa��e 
p�erws�ych objawów �M � ADEM. N�ek�edy dop�ero dłu-

go�rwała obserwacja, � mo���orowa��em bada� obra�owych 
�MR�, po�wala �a odróż��e��e pr�eby�ego ep��odu ADEM 
od ro�w�jającego s�ę �adal procesu dem�el����acyj�ego w 
�M. Doda�kową �rud�ość d�ag�os�yc��ą s�war�a możl�wość 
�awro�owego pr�eb�egu ADEM [21,27,29]. 

LECZENIE
W lec�e��u r�u�ów u d��ec� � młod��eży � �M, podob��e jak 
u dorosłych chorych, �aleca�e jes� kró�ko�rwałe podawa��e 
kor�ykos�ero�dów w pos�ac� dożyl�ej lub dous��ej, � dos�o-
sowa��em dawek do masy c�ała pacje��a [18,24]. W ra��e 
pr�ec�wwska�a� do poda��a kor�ykos�ero�dów lub braku �ch 
sku�ec��ośc� podejmowa�e są próby lec�e��a dożyl�ym� 
wlewam� �mmu�oglobul�� [39]. W lec�e��u c�ężk�ego r�u�u 
ro�waża s�ę �akże pla�mafere�ę [18].

W os�a���ch la�ach, wra� � cora� pows�ech��ejs�ym 
s�osowa��em leków �mmu�omodulujących � podkreśle-
��em �ch maksymal�ej sku�ec��ośc� we wc�es�ym okres�e 
choroby, w�rosło �a���eresowa��e możl�wośc�am� �as�oso-
wa��a �ak�ego lec�e��a w d��ec�ęcej � młod��e�c�ej pos�ac� 
�M [40-43]. �ada��a oce��ające efek� lec�e��a ���erfero�em 
β �IFN β� lub oc�a�em gla��rameru u pacje��ów po��żej 16 
r.ż. wyka�ały spadek c�ęs�ośc� r�u�ów � s�ab�l��ację s�op��a 
��epeł�ospraw�ośc� w �rakc�e �erap�� [42,44,45]. �odkre-
śla�o dobrą �olera�cję leków. Efek�y ��epożąda�e �objawy 
grypopodob�e, ��ew�elka leukope��a lub w�ros� ak�yw�o-
śc� �ra�sam��a� we krw�� m�ały charak�er pr�em�jający � 
�ylko w pojedy�c�ych pr�ypadkach s�a�ow�ły pr�yc�y�ę 
ods�ąp�e��a od dals�ego lec�e��a [40,43,45]. Ko��ec��e są 
dals�e bada��a w�eloośrodkowe, określające s�c�egółowe 
wska�a��a do lec�e��a �mmu�omodulacyj�ego w d��ec�ę-
cej � młod��e�c�ej pos�ac� �M. Wydaje s�ę, że ro�s�er�e��e 
�ak�ego lec�e��a �a �ajmłods�ą grupę pacje��ów jes� u�a-
sad��o�e � może pr�y��eść w�ele kor�yśc�.

Lek� �mmu�osupresyj�e �a�a��opry�a, m��oksa��ro�� 
ora� pr�ec�wc�ała mo�oklo�al�e ��a�al��umab� s�osowa�e 
są u d��ec� � młod��eży � �M �ylko w wyją�kowych pr�y-
padkach �e w�ględu �a ry�yko poważ�ych efek�ów ��epo-
żąda�ych ora� brak w�arygod�ych da�ych o sku�ec��ośc� � 
be�p�ec�e�s�w�e �ak�ego lec�e��a u pacje��ów ped�a�ryc�-
�ych [18].

OBSERWACJE WłASNE
�pośród pacje��ów �pecjal�s�yc��ej �orad�� �M pr�y Kl�-
��ce Neurolog�� AM we Wrocław�u �/lub hosp��al��owa�ych 
w Odd��ale Neurolog�� D��ec�ęcej Dol�ośląsk�ego ��p��ala 
�pecjal�s�yc��ego �m. T. Marc���aka wybra�o 34 chorych 
�25 płc� że�sk�ej, 9 męsk�ej� � kl���c���e pew�ym ro�po-
��a��em �M wg kry�er�ów McDo�alda [12], u k�órych do 
ujaw��e��a s�ę choroby dos�ło pr�ed uko�c�e��em 18 r.ż. 
Re�rospek�yw�ej a�al���e podda�o dokume��ację medyc��ą 
pacje��ów, �es�aw�ając �as�ępujące da�e: w�ek �achoro-
wa��a, p�erws�e objawy, pr�eb�eg choroby, wy��k� bada� 
pomoc��c�ych ��włas�c�a MR� ora� �as�osowa�e lec�e��e 
�mmu�omodulacyj�e.

W�ek �achorowa��a wy�os�ł 8-17 la� �śred��a 14,6�. W 
4 pr�ypadkach �2 d��ewc�y�k� � 2 chłopców� objawy �M 
wys�ąp�ły pr�ed 10 r.ż. Najc�ęs�s�ym� p�erws�ym� obja-
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wam� były �abur�e��a ruchowe � c�uc�owe �32,4%�, r�ad-
s�ym� – objawy �ajęc�a móżdżku � p��a mó�gu �26,5%� 
� �apale��e �erwu w�rokowego �23%�. U 6 pacje��ów 
�17,6%� p�erws�e objawy m�ały charak�er w�eloog��-
skowy. W jed�ym pr�ypadku �8-le��� chłop�ec� p�erws�ą 
ma��fes�acją �M były �abur�e��a św�adomośc� � gorąc�ką 
� ��edowładem c��erech ko�c�y�. 

�ada��e MR, wyko�a�e po wys�ąp�e��u p�erws�ych 
objawów choroby, ujaw��ło �m�a�y dem�el����acyj�e w 
mó�gu u ws�ys�k�ch pacje��ów: u 33�97%� okołokomo-
rowe, u 16 �47%� �akże półkulowe, u 14 �41%� pod�a-
m�o�owe, u 3 �8,8%� w c�ele mod�elowa�ym, w jed�ym 
pr�ypadku �2,9%� og��ska wyłąc���e o lokal��acj� podko-
rowej. U 4 chorych wyka�a�o obec�ość dużych obs�arów 
dem�el����acyj�ych � efek�em masy �tumefactive lesions�. 
W 7 pr�ypadkach opróc� MR głowy wyko�a�o �akże bada-
��e rd�e��a kręgowego w odc��ku s�yj�ym, k�óre rów��eż 
uw�doc���ło og��ska dem�el����acyj�e. 

�ada��e pmr, wyko�a�e u 5 pacje��ów, u 3 wyka�ało 
obec�ość prążków ol�goklo�al�ych � u 2 �w�ęks�o�y ��deks 
IgG. W bada��u W�W, pr�eprowad�o�ym u 19 chorych, 
w 11 pr�ypadkach s�w�erd�o�o pr�edłużo�ą la�e�cję odpo-
w�ed�� wywoła�ych. 

W jed�ym pr�ypadku �16-le���a d��ewc�y�ka � dom��u-
jącym� objawam� �ajęc�a p��a mó�gu � móżdżku� pr�eb�eg 
�M był p�erwo���e pos�ępujący, � s�ybką progresją ��epeł-
�ospraw�ośc� � �go�em w 20 roku życ�a � powodu �akaże��a 
dróg oddechowych � moc�owych. U dwóch chorych �aobser-
wowa�o �ylko jede� ep��od kl���c��ych objawów def�cy�u 
�eurolog�c��ego �clinically isolated syndrome, CI��, jed�ak 
progresja �m�a� w kolej�ym bada��u MR po�wol�ła �a ro�po-
��a��e �M �god��e � kry�er�am� McDo�alda. U po�os�ałych 
31 pacje��ów schor�e��e m�ało pr�eb�eg �awracająco-�wal-
��ający. Ods�ęp m�ęd�y wys�ąp�e��em p�erws�ych objawów 
a kolej�ym r�u�em wy�os�ł od 2 m�es�ęcy do 10 la� �śred��o 
1,5 roku�, pr�y c�ym u 20 chorych do kolej�ego r�u�u dos�ło 
w c�as�e kró�s�ym ��ż 12 m�es�ęcy. U jed�ego 8-le���ego 
pacje��a po c��erech la�ach od p�erws�ych objawów ro�w�-
�ęła s�ę w�ór��e pos�ępująca pos�ać �M. 

C�as obserwacj� wy�os�ł 2-19 la� �śred��o 6,9 la��. 
��op�e� ��epeł�ospraw�ośc� oce��a�y w skal� Kur��kego 
(Expanded Disability Status Scale, ED��� [46] u 33 cho-
rych wy�os�ł 1-4 �śred��o – 2�. W �ab.I pr�eds�aw�o�o pro-
gresję ��epeł�ospraw�ośc� oce��a�ej �a pomocą ED�� w 

podgrupach chorych o róż�ym c�as�e �rwa��a obserwacj�.
Obra� kl���c��y schor�e��a u pacje��ów � pos�ac�ą 

d��ec�ęcą �M �pr�ed 10 r.ż.� wyka�ywał ��ac��e róż��ce 
��dyw�dual�e. Jak wspom��a�o powyżej, �ajbard��ej 
��epomyśl�y pr�eb�eg, � pr�ejśc�em w pos�ać w�ór��e 
pos�ępującą �M, obserwowa�o u chłopca � p�erws�ą ma��-
fes�acją choroby w 8 r.ż. w pos�ac� �abur�e� św�adomośc� 
� gorąc�ką � ��edowładu c��erech ko�c�y�. U drug�ego 8-
le���ego chłopca p�erws�e objawy wska�ywały �a �ajęc�e 
p��a mó�gu �podwój�e w�d�e��e, �abur�e��a rów�owag�, 
�ud�ośc��, kolej�y r�u� wys�ąp�ł po roku; w c�ągu ośm�u 
la� obserwacj� od�o�owa�o 6 r�u�ów, jed�ak � ��emal 
�upeł�ą rem�sją objawów � m���mal�ym s�op��em ��epeł-
�ospraw�ośc� �ED�� 1,5�. U jed�ej � d��ewc�y�ek p�erw-
s�e objawy w pos�ac� �abur�e� c�uc�a wys�ąp�ły w 9 r.ż., w 
c�ągu kolej�ych s�edm�u la� s�w�erd�o�o 4 r�u�y, rów��eż 
� m���mal�ym def�cy�em �eurolog�c��ym �ED�� 1,5�. U 
drug�ej d��ewc�y�k� ro�po��a��e us�alo�o po wys�ąp�e-
��u �apale��a �erwu w�rokowego w 9 r.ż., a kolej�y r�u� 
� � peł�ą rem�sją – ED�� 1� wys�ąp�ł dop�ero po s�edm�u 
latach.

 U 12 pacje��ów ro�poc�ę�o lec�e��e IFN β m�ęd�y 
14 a 17 r.ż. � ko��y�uowa�o je pr�e� 1-5 la� �śred��o 2,3 
roku�. 9 chorych o�r�ymywało IFN β 1-a � 4 – Avo�ex, 5 
– Reb�f�, po�os�ałych 3 – IFN β 1-b ��e�afero��. U jed�ej 
� pacje��ek lec�e��e Reb�fem �os�ało pr�erwa�e po roku 
�w 18 rż� �e w�ględu �a c�ążę. �r�eb�eg c�ąży � porodu 
był praw�dłowy, pacje��ka ��e podjęła po�ow��e lec�e��a 
�mmu�omodulującego, a w c�ągu dals�ych 5 la� obserwacj� 
��e s�w�erd�o�o u ��ej kolej�ych r�u�ów �M. U 4 chorych 
od�o�owa�o wys�ąp�e��e r�u�u w �rakc�e lec�e��a IFN β, u 
jed�ego – pom�mo lec�e��a – ro�w��ęła s�ę w�ór��e pos�ę-
pująca pos�ać �M. Róż��ce do�yc�ące w�eku ro�poc�ęc�a 
lec�e��a �mmu�omodulacyj�ego, c�asu jego �rwa��a ora� 
s�osowa�ych prepara�ów u�rud��ają ob�ek�yw�ą oce�ę 
jego sku�ec��ośc� w bada�ej grup�e. Zwracała uwagę �a�o-
m�as� dobra �olera�cja IFN β. U ws�ys�k�ch pacje��ów w 
p�erws�ych m�es�ącach �erap�� wys�ępowały objawy gry-
popodob�e, �a�wyc�aj jed�ak pr�em�jające � o ��ew�elk�m 
�as�le��u. W dwóch pr�ypadkach obserwowa�o łagod�ą 
leukope��ę, u�r�ymującą s�ę pr�e� k�lka m�es�ęcy. Objawy 
��epożąda�e ��e s�a�ow�ły jed�ak pr�yc�y�y �apr�es�a��a 
lec�e��a u żad�ego � chorych. 

Tab.I. Postęp niepełnosprawności ocenianej w EDSS w zależności od czasu obserwacji chorych z dziecięcą lub młodzieńczą 
postacią SM Progression of disability assessed in EDSS as referred to the duration of follow-up in the patients with pediatric MS

Czas obserwacji chorych [lata]
Duration of follow-up [years]

Liczba chorych
Number of patients

Postęp EdSS w trakcie obserwacji
EDSS progression during follow-up
zakres     średnia
range      mean

2-5 8 1-3,5       1,5

6-10 18 1-4          1,8

>10 7 1-3,5       2,2



� 9

Dziecięca i młodzieńcza postać stwardnienia rozsianego – przegląd piśmiennictwa i obserwacje własne

Vo l .  1 9 / � 0 1 0 ,  n r  � 7

pODSUMOWANIE
�ed�a�ryc��� pacje�c� � �M s�a�ow�ą ��ew�elką, ale �asługu-
jącą �a s�c�egól�ą uwagę grupę chorych. Obra� kl���c��y 
d��ec�ęcej � młod��e�c�ej pos�ac� �M wyka�uje dużą róż-
�orod�ość, jes� jed�ak �bl�żo�y do pos�ac� spo�yka�ej u 
dorosłych. Ro�po��a��e �M �włas�c�a w w�eku d��ec�ęcym 
wymaga pr�eprowad�e��a w��kl�wej d�ag�os�yk� róż��co-

wej. �ada��e MR s�a�ow� jed�o � pods�awowych �ar�ęd�� 
d�ag�os�yc��ych w us�ala��u ro�po��a��a � mo���orowa��u 
pr�eb�egu choroby, �a�om�as� bada��e po�e�cjałów wywo-
ła�ych peł�� rolę pomoc��c�ą. Wy��k� w�eloośrodkowych 
bada� pr�emaw�ają �a sku�ec��ośc�ą � be�p�ec�e�s�wem 
lec�e��a �mmu�omodulacyj�ego w d��ec�ęcej � młod��e�-
c�ej pos�ac� �M, co po�w�erd�ają obserwacje włas�e. 
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