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Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) jest przewlekłą progresywną 

zapalno-zwyrodnieniową chorobą demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego 

(OUN) o podłożu autoimmunologicznym. 

Według najnowszych dostępnych danych z 2015 r. szacuje się, że na świecie 

liczba osób cierpiących na tę jednostkę chorobową wynosi nawet ponad 2,5 mln, w tym 

w Europie odnotowano 630 000 przypadków. Aktualnie ocenia się, że w Polsce w 

przybliżeniu 40 000–60 000 osób choruje na stwardnienie rozsiane. 

SM stanowi przedmiot licznych badań, ponieważ brakuje skutecznego leczenia, 

a stały progres chory prowadzi do trwałego inwalidztwa. Niesie to za sobą poważne skutki 

socjoekonomiczne. 

W patofizjologii SM w spektrum wielu procesów patologicznych toczy się 

jednocześnie, m. in. stan zapalny, demielinizacja, remielinizacja, obrzęk, uszkodzenie 



aksonów i glioza, doprowadzając ostatecznie do zaniku tkanki nerwowej. 

Atrofia stanowi temat wielu prac naukowych, budząc kontrowersje z uwagi na 

współistnienie zjawiska pseudoatrofii. Aktualna wiedza zmieniła obowiązujący 

w przeszłości pogląd, iż dochodzi jedynie do zaniku tylko istoty białej. Większą uwagę 

przywiązuje się w ciągu ostatnich 20 lat do zmian zachodzących w istocie szarej. 

Atrofia istoty szarej nie jest jednak dokładnie poznana od strony patofizjologicznej, 

chociaż stanowi już ona potwierdzoną i zaakceptowaną część patofizjologii SM. 

W związku z poszerzaniem wiedzy oraz rosnącą dostępnością 

wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych kryteria SM są stale uaktualniane. 

Cel pracy 

Medycyna zmierza w kierunku holistycznym i interdyscyplinarnym, stąd 

niniejsza praca jest połączeniem sił z zakresu neurologii, radiologii i psychologii. 

Ponadto w poszukiwaniu wspólnego języka między medycyną a technologią, głównym 

celem niniejszej pracy było określenie, czy istnieje związek między morfologią 

mózgowia a manifestacją kliniczną u pacjentów z postacią rzutowo-remisyjną 

stwardnienia rozsianego. 

Sformułowano następujące cele szczegółowe: 
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1. Ocena korelacji między długością trwania choroby a objętością wybranych struktur 

mózgowia. 

2. Określenie zależności między objętością poszczególnych struktur mózgowia 

a stopniem zaawansowania choroby podstawowej mierzonym w skali EDSS. 

3. Ocena korelacji między objętością poszczególnych struktur mózgowia 

a aktywnością choroby mierzoną liczbą rzutów. 

4. Ewaluacja związku pomiędzy objętością poszczególnych struktur mózgowia 

a sprawnością ruchową kończyn ocenianą w testach 9-Hole Peg Test (9-HPT) 

i teście chodu Timed 25-Foot Walk (T25-FW). 

5. Ocena związku między objętością struktur mózgowia a obecnością zaburzeń funkcji 

poznawczych ocenianych w skali MoCa. 

Materiał i metody 



W prospektywnym badaniu wzięło udział 60 pacjentów z rozpoznanym 

stwardnieniem rozsianym z postacią rzutowo-remisyjną. Do badania zostali włączeni 

chorzy w wieku od 18 r.ż. do 48 r.ż., z niskim zaawansowaniem choroby (EDSS ≤ 4,5). 

Pacjenci z SM byli badani i włączani do badania w okresie od kwietnia 2017 r. do lipca 

2018 r. Uczestnicy spełnili kryteria włączenia zgodnie z protokołem badania i nie 

spełnili kryteriów wyłączenia. 

Stan kliniczny pacjentów został oceniony na podstawie skali niewydolności 

ruchowej Kurtzkiego (EDSS), funkcje poznawcze oceniano w oparciu o skalę MoCa, 

a wydolność ruchową kończyn testami 9-HPT i T25-FW. 

Bazę danych i badania statystyczne przeprowadzono w oparciu 

o oprogramowanie komputerowe Statistica 9.1 (StatSoft, Polska). Przyjęto poziom 

istotności p < 0,05 wskazujący na istnienie istotnych statystycznie różnic lub zależności. 

Wyniki 

Najważniejszym, uzyskanym wynikiem, stanowiącym część niniejszej rozprawy 

doktorskiej, było stwierdzenie istnienia istotnych korelacji pomiędzy rozmiarami 

objętości struktur mózgowia, a obrazem klinicznym pacjentów z przełożeniem na ich 

sprawność.  
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Wnioski 

Pomiary wielkości struktur mózgowia stanowią ważny biomarker zmian 

zachodzących w mózgowiu, zwłaszcza w korelacji ze stanem klinicznym pacjentów, 

pozwalając na prognozę progresji choroby. 

Badanie wolumetryczne posiada duży potencjał, który aktualnie wykorzystywany 

jest w badaniach naukowych i eksperymentalnych w ramach badań klinicznych. 

Obserwuje się trend oraz rosnącą potrzebę wykorzystania pomiarów wolumetrycznych 

w SM podczas badania radiologicznego w codziennej praktyce klinicznej, m.in. 

w protokole diagnostycznym czy w kryteriach leczenia. 

1. Wykazano związek między dłuższym czasem trwania choroby a mniejszą objętością 

istoty białej, objętością mózgowia, mózgu, istoty białej mózgu, istoty białej 

móżdżku, pnia mózgu, skorupy, wzgórza, jądra półleżącego oraz większą objętością 



komór bocznych oraz płynu mózgowo-rdzeniowego. Długość trwania choroby 

korelowała ze zmianami w objętości większości badanych struktur, co może być 

związane nie tylko z procesem chorobowym, ale i nakładającym się procesem 

starzenia się. 

2. Mniejsze objętości istoty białej, całkowitej objętości istoty białej mózgu oraz 

wzgórza i jądra półleżącego oraz większa objętość ciała migdałowatego korelowały 

z bardziej zaawansowanym stopniem choroby mierzonym w skali EDSS 

(z podziałem na grupy EDSS < 3 i EDSS ≥ 3). 

3. Mniejsze objętości istoty białej, mózgowia, mózgu, istoty białej mózgu, istoty białej 

móżdżku, pnia mózgu, skorupy i wzgórza oraz większe rozmiary komór bocznych 

i objętości płynu mózgowo-rdzeniowego miały związek z większą aktywności 

choroby mierzoną liczbą rzutów. 

4. Objętość istoty białej, mózgowia, mózgu, istoty białej mózgu, wzgórza wykazała 

negatywną korelację ze sprawnością ruchową kończyn ocenianą w testach 9-HPT. 

Aczkolwiek zauważono pozytywną zależność między objętością płynu mózgowordzeniowego i wielkością 

komór bocznych a wynikiem testu 9-HPT. Mniejsza 

objętość wzgórza i większa objętość ciała migdałowatego wiązały się z nasileniem 

niewydolności chodu i wydłużeniem czasu przejścia odcinka o długości 7,5 m. 

5. Mniejsza objętość wzgórza oraz większe parametry komór bocznych korelowały 

z niższym wynikiem w skali MoCa. 

6. Objętość wzgórza może pełnić funkcję predyktora zaburzeń kognitywnych 

i niepełnosprawności w nisko zaawansowanym SM. Obserwowane zmiany sugerują  
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progresję zaniku w SM w następującej kolejności: jądra podkorowe, wzgórze, 

następnie istota biała, poszerzanie się komór i zwiększanie objętości płynu 

mózgowo-rdzeniowego, a na końcu uogólniony zanik istoty szarej. 

7. Monitorowanie wielkości ciała migdałowatego u pacjentów z SM może zwrócić 

uwagę na potrzebę badania neuropsychologicznego pod kątem zaburzeń lękowych, 

uczucia niepokoju i lęku, w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia zwłaszcza u 

pacjentów z większym stopniem niepełnosprawności. 



8. Nie zaobserwowano korelacji między objętością istoty szarej, istotą szarą mózgu, 

móżdżkiem, hipokampem czy gałką bladą a zbadanymi parametrami klinicznymi. 

Podsumowanie 

W związku z rozwojem technologii oraz jej coraz szerszą dostępnością, 

korzystne byłoby włączenie wolumetrycznej oceny struktur mózgowia do 

standardowego protokołu radiologicznego w diagnostyce SM. Jednakże, ze względu na 

dużą ilość metod segmentacji struktur mózgowia istnieje potrzeba wcześniejszego 

uporządkowania i usystematyzowania tej wiedzy, porównania wyników badań oraz 

wybrania jednej uniwersalnej metody w celu ujednolicenia pomiarów. Uzyskane wyniki 

wskazują, że szczególną uwagę należy zwrócić na wzgórze, jego rolę i rozmiar, 

a podjęcie odpowiednich działań ochronnych względem tej struktury mogłoby 

przedłużyć wysoką jakość życia pacjentów. 

Badania wolumetryczne to rozwijający się kierunek neuroradiologii. Wskazane 

są dalsze badania długofalowe, na większej grupie chorych z SM, optymalnie z równie 

liczną grupą kontrolną dopasowaną pod względem wieku i płci.  
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8. Summary 

Introduction 

Multiple Sclerosis (MS) is a chronic, progressive, inflammatory degenerative 

disease of central nervous (CNS) with an autoimmune etiology. 

According to the newest data from 2015 it is estimated to effect a population 

in excess of 2.5 million world-wide, including 630,000 cases in Europe. Currently, it is 

estimated that approximately 40,000–60,000 people in Poland suffer from multiple 

sclerosis. 

There is no cure or effective treatment for MS. It carries a serious sociocommunal effect. However, 

although no cure or effective disease modifying treatment 

is currently available for clinical use, such disease modifying therapies are possible. 

Additionally, another important asset in disease management is physical and 

symptomatic therapy. 

There is a wide pathophysiologic spectrum in MS. There are many processes 



involved, all ultimately leading to brain tissue loss. 

Atrophy is a controversial topic due to the coexistence of the pseudoatrophy 

phenomenon. In the past it was believed that the pathology of MS was limited to the 

disappearance of white matter. In the last 20 years, however, attention has begun to shift 

to also includex changes occurring in the gray matter. Although the loss of gray matter 

in MS is not widely appreciated, it is in fact, a scientifically sound and accepted part of 

the pathophysiology of the disease process. 

The MS diagnostic criteria are regularly updated due to increasing availability 

of highly specialized diagnostic tests and technical tools. 

Aim 

Medicine is moving in a holistic and interdisciplinary direction, hence this 

work is a combination of forces in the field of neurology, radiology and psychology. 

In addition, a common language between medicine and technology is being sought. 

The main goal of this study was to determine if there is a relationship between cerebral 

morphology and clinical manifestation in patients with relapsing-remitting multiple 

sclerosis. 

The following specific objectives were formulated: 
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1. Evaluation of any correlation between the duration of the disease and the volume of 

selected brain structures. 

2. Determination of the relationship between the volume of individual brain structures 

and the stage of disease severity measured on the EDSS scale. 

3. Evaluation of the correlation between the volume of individual brain structures and 

disease activity as measured by the number of relapses. 

4. Evaluation of the relationship between the volume of individual brain structures and 

the limb functional efficiency assessed in the 9-Hole Peg Test (9-HPT) and 

the Timed 25-Foot Walk (T25-FW). 

5. Evaluation of the relationship between the volume of brain structures and 

the presence of cognitive dysfunction assessed on the MoCa scale. 

Material and methods 



A prospective study involved 60 patients with relapsing-remitting MS. 

Patients ranged in age from 18 up to 50 years old, with low disease severity (EDSS ≤ 

4.5). Patients with MS were examined and included in the study from April 2017 to July 

2018. Participants met the inclusion criteria according to the study protocol and did not 

meet any of the exclusion criteria. 

The clinical condition of the patients was assessed on the basis of Kurtzke's disability 

scale (EDSS), whereas cognitive functions were assessed on the basis of the MoCa 

scale, and the motor efficiency by the 9-HPT and T25-FW tests. 

The database and statistical surveys were based on the Statistica 9.1 computer 

software (StatSoft, Poland). A significance level of p < 0.05 was assumed indicating 

the existence of statistically significant differences or dependencies. 

Conclusions 

There is great potential for the clinical use of volumetry. It is presently used in 

scientific and experimental research as part of clinical trials. Currently, there is 

a growing trend towards the use of volumetric measurements in the diagnostic and 

treatment protocol of MS during radiological examination in everyday clinical practice. 

1. There is a significant correlation between the length of disease duration and 

decreased volume of the white matter, brain volume, cerebral white matter, 

cerebellar white matter, brainstem, putamen, thalamus, nucleus accumbens and 

increased volume of the lateral ventricles and the cerebrospinal fluid. The duration  
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of the disease correlates with changes in the volume of the majority of examined 

structures, which may be related not only to the disease process, but also to 

the overlapping process of aging. 

2. Decreased volume of white matter, total white matter of the brain, as well as 

the nucleus accumbens and increased volume of amygdala correlated with more 

advanced stage of disease as measured on the EDSS scale (divided into groups 

EDSS < 3 and EDSS ≥ 3). 

3. Decreased volumes of white matter, brain, cerebrum, cerebral white matter, 

cerebellar white matter, brainstem, putamen and thalamus, and larger sizes of lateral 



ventricles and cerebrospinal fluid volume were associated with higher disease 

activity as measured by the number of relapses. 

4. The volume of the white matter, brain, white matter of the brain, and the thalamus 

showed a negative correlation with the limb functional efficiency assessed in 

the 9-HPT tests. However, a positive dependence of cerebrospinal fluid volume and 

lateral ventricle size on the 9-HPT test result was noted. Decreased thalamic volume 

and increased amygdala volume were associated with increased gait impairment and 

prolonged walking time of the 7.5 m segment. 

5. A decreased volume of the thalamus and the higher parameters of the lateral 

ventricles correlated with a lower MoCa score. 

6. Thalamic volume can be a predictor of cognitive disability and disability in lowgrade MS. The observed 

changes suggest the progression of MS atrophy in the 

following order: subcortical nuclei, thalamus, then white matter, widening of 

ventricles and increase of cerebrospinal fluid volume, and finally generalized 

disappearance of gray matter. 

7. Monitoring of amygdala size in MS patients may draw attention to the need for 

neuropsychological examination for anxiety disorders, feelings of anxiety and fear, 

in order to provide professional support especially for patients with a higher degree 

of disability. 

8. There was no correlation between the volume of the total gray matter, gray matter of 

the brain, cerebellum, hippocampus or globus pallidus and the examined clinical 

parameters. 
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Summary 

Due to the advancement of technology and its wider accessibility, it would be 

beneficial to include the volumetric assessment of the brain structures in the standard 

radiological protocol in the diagnosis of MS. However, due to the large number of 

methods of brain segmentation, there is a need to prioritize and systematize this 

knowledge, compare test results and select one universal method to unify 

measurements. The results obtained indicate that particular attention should be paid to 



the thalamus, its role and size, and taking appropriate protective measures for this 

structure could prolong high quality of life for patients. 

Volumetric research is a subfield of neuroradiology, with significant potential to 

advance clinical medicine. Further long-term studies are necessary, in particular, this 

topic would benefit from continued study with a larger group of patients, preferably 

with comparably sized subsets of large controlled groups of patients, matched in terms 

of both age and gender. 


