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1. Wprowadzenie 

Stwardnienie rozsiane (łac. Sclerosis Mulitplex, SM) jest przewlekłą zapalno-

demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego (OUN), która w Polsce dotyka 

około 45 tys. osób. Najczęstszą postacią SM rozpoznawalną u ok. 80-85% pacjentów jest postać 

rzutowo-remisyjna (ang. relapsing-remitting multiple sclerosis, RRMS). 

Neurodegeneracyjny charakter schorzenia prowadzi do postępującej niesprawności 

ruchowej, ale także deterioracji procesów poznawczych. Dotychczas nie udało się w pełni 

scharakteryzować profilu zaburzeń poznawczych w SM ani przedstawić ujednoliconego 

modelu teoretycznego powstawania deficytów poznawczych w poszczególnych postaciach 

choroby. Sugeruje się istnienie związku pomiędzy poziomem sprawności funkcji poznawczych 

w SM a endogennymi procesami neuroprotekcyjnymi i neuroregeneracyjnymi związanymi 

m.in. z czynnikami neurotroficznymi. 

Biorąc pod uwagę postępujący charakter schorzenia, pociągający za sobą znaczne 

ograniczenia w funkcjonowaniu psycho-fizycznym, społecznym i zawodowym, istnieje 

potrzeba poszukiwań uwarunkowań i konsekwencji postępującej deterioracji funkcji 

poznawczych w SM. 

2. Cel badania 

Nadrzędnym celem niniejszej pracy doktorskiej było scharakteryzowanie 

neuropsychologicznego profilu funkcjonowania pacjentów z RRMS oraz określenie związków 

pomiędzy sprawnością funkcji poznawczych badanych chorych a morfologią mózgowia oraz 

poziomem stężenia wybranych neurotrofin we frakcji mononuklearów krwi obwodowej. 

W nawiązaniu do celu głównego sformułowano następujące cele szczegółowe pracy: 

1. neuropsychologiczna charakterystyka profilu funkcjonowania poznawczego badanej 

grupy pacjentów; 

2. ocena korelacji zachodzących pomiędzy poziomem sprawności funkcji poznawczych 

a wybranymi czynnikami socjodemograficznymi oraz klinicznymi; 

3. ocena zależności zachodzących między poziomem sprawności funkcji poznawczych 

a strukturalnymi parametrami mózgowia mierzonymi za pomocą wolumetrycznej 

metody neuroobrazowania; 

4. ocena związku zachodzącego między poziomem sprawności funkcji poznawczych 

a poziomem stężenia czynników neurotroficznych: GDNF oraz beta-NGF 

w komórkach układu immunologicznego; 



5. poszukiwanie zależności pomiędzy poziomem sprawności poznawczej badanych 

pacjentów a wybranymi czynnikami psychospołecznymi (aspektem codziennego 

funkcjonowania badanych). 

3. Grupa badana i metodologia 

Badaniem objęto 60 pacjentów w wieku od 18 r.ż. do 48 r.ż. z rzutowo-remisyjną postacią 

SM rozpoznaną na podstawie kryteriów McDonalda z 2010 r. Badania pacjentów 

przeprowadzono na terenie Oddziału Neurologii oraz Zakładu Radiologii Zabiegowej 

i Neuroradiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Badanie 

uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej (uchwała numer KE-0254/218/2016, aneks KE-

0254/126/2018). 

W celu oceny: 

1. stopnia niesprawności ruchowej zastosowano skalę EDSS i przeprowadzono badanie 

neurologiczne; 

2. zmian morfologicznych mózgowia przeprowadzono badanie neuroobrazowe przy 

pomocy rezonansu magnetycznego mózgowia (MRI) z wykorzystaniem programu 

wolumetrycznego volBrain; 

3. zaburzeń funkcji poznawczych użyto: Montrealską Skalę Oceny Funkcji Poznawczych 

(MoCa) i skomputeryzowaną baterię testów neuropsychologicznych Central Nervous 

System Vital Signs (CNS VS); 

4. poziomu stężenia czynników neurotroficznych beta-NGF oraz GDNF 

w mononuklearach krwi obwodowej zastosowano test immunoenzymatyczny ELISA; 

5. nasilenia objawów depresji użyto Inwentarz Depresji Becka (BDI-II); 

6. nasilenia patologicznego zmęczenia zastosowano Zmodyfikowaną Skalę Wpływu 

Zmęczenia (MFIS); 

7. poziomu jakości życia użyto Międzynarodowy Kwestionariusz Jakości Życia 

w Stwardnieniu Rozsianym (MusiQoL); 

8. zmiennych demograficznych i związanych z chorobą przeprowadzono wywiad 

kliniczny wraz z zastosowaniem kwestionariusza osobowego. 

 

Otrzymane wyniki poddano szczegółowej analizie statystycznej w oparciu 

o oprogramowanie komputerowe Statistica 9.1. Rezultaty przeprowadzonego badania 

analizowano zarówno w całej badanej populacji pacjentów z RRMS, jak i z uwzględnieniem 

podziału na grupy: pacjentów z zaburzeniami ogólnej sprawności poznawczej (grupa CI, ang. 



cognitively imapired) oraz pacjentów zachowujących ogólną sprawność poznawczą (grupa CP, 

ang. cognitively preserved). 

4. Podsumowanie najważniejszych wyników badań 

W badanej populacji pacjentów 58,33% wykazywało zaburzenia ogólnej sprawności 

poznawczej. Szybkość przetwarzania informacji była najczęściej i w największym stopniu 

zaburzoną funkcją poznawczą wśród pacjentów z RRMS, a jej deficyty stwierdzono u 75% 

badanych. Ogólny poziom sprawności poznawczej (NCI) pogarszał się wraz z czasem 

nieleczonej choroby, kolejnymi jej rzutami oraz wzrostem niesprawności ruchowej mierzonej 

w skali EDSS. Dłuższy okres edukacji wiązał się z wyższym poziomem NCI. Większa objętość 

wzgórza towarzyszyła zarówno wyższemu poziomowi NCI, jak i poszczególnym jej domenom, 

tj. lepszym wynikom w zakresie: szybkości psychomotorycznej, szybkości przetwarzania 

informacji, uwagi złożonej, koncentracji uwagi oraz dodatkowo mierzoną sprawnością 

manualną badanych. Większa objętość pnia mózgu wiązała się z lepszą sprawnością w zakresie 

takich domen poznawczych, jak: szybkość psychomotoryczna, uwaga złożona i koncentracja 

uwagi, a także z lepszą sprawnością motoryczną (manualną). Sprawność koncentracji uwagi 

oraz szybkość psychomotoryczna korelowały pozytywnie ze wskaźnikiem atrofii mózgu 

(BPF). Odnotowano liczne ujemne korelacje pomiędzy sprawnością w zakresie koncentracji 

uwagi a objętością następujących struktur mózgu: wzgórza, móżdżku, skorupy, jądra 

ogoniastego oraz objętością komór bocznych. Objętość ciała migdałowatego pozytywnie 

korelowała ze sprawnością pamięci werbalnej. W grupie pacjentów CI w porównaniu do CP 

odnotowano mniejszą objętość wzgórza, jądra ogoniastego oraz większą objętość komór 

bocznych mózgu, wyższe stężenie czynnika wzrostu nerwów w PBMCs oraz dłuższy okres 

nieleczonej choroby. W badanej populacji pacjentów stężenie beta-NGF negatywnie 

korelowało z NCI oraz sprawnością w zakresie takich funkcji poznawczych, jak: szybkość 

przetwarzania informacji, elastyczność poznawcza oraz funkcje wykonawcze. Istotny 

statystycznie związek pomiędzy NCI a poziomem stężenia beta-NGF w PBMCs odnotowano 

w grupie pacjentów CI w przeciwieństwie do grupy CP. W badanej populacji nie 

zidentyfikowano związku pomiędzy stężeniem neurotrofiny GDNF we frakcji komórek 

jednojądrzastych krwi obwodowej a poziomem NCI oraz sprawnością specyficznych funkcji 

poznawczych. Istotnymi predykatorami NCI okazały się takie zmienne, jak: okres nieleczonej 

choroby, liczba lat nauki oraz stężenie beta-NGF w PBMCs. Stwierdzono istnienie 

pozytywnego związku pomiędzy NCI badanych a jakością ich życia. Zidentyfikowano ujemny 



związek pomiędzy poziomem ogólnej sprawności poznawczej badanych pacjentów 

a subiektywną oceną poczucia wpływu zmęczenia na ich funkcjonowanie. 

5. Wnioski  

1. Wykazano wysokie rozpowszechnienie zaburzeń ogólnej sprawności poznawczej 

sięgające 58,33% badanych pacjentów z RRMS, a odnotowane dysfunkcje 

obserwowano już u osób młodych, z niskim wskaźnikiem aktywności choroby oraz 

łagodnym stopniem niesprawności ruchowej. 

2. Neuropsychologiczny profil zaburzeń poznawczych badanych pacjentów 

charakteryzowały dominujące zaburzenia w zakresie szybkości przetwarzania 

informacji, czasu reakcji oraz sprawności psychomotorycznej przy towarzyszących 

deficytach uwagi złożonej, pamięci werbalnej oraz funkcji wykonawczych (w tym 

elastyczności poznawczej). Zaobserwowany profil zaburzeń poznawczych cechował się 

heterogenicznością pod względem nasilenia poszczególnych deficytów poznawczych. 

3. Stwierdzona zależność pomiędzy poziomem ogólnej sprawności poznawczej a okresem 

nieleczonej choroby i liczbą rzutów SM może sugerować istotną korzystną rolę leczenia 

immunomodulującego w podtrzymaniu sprawności poznawczej pacjentów. 

4. Zaobserwowany w badanej populacji pozytywny związek pomiędzy liczbą lat edukacji 

a poziomem ogólnej sprawności poznawczej wspiera hipotezę o istotnym znaczeniu 

rezerwy poznawczej w przebiegu stwardnienia rozsianego. 

5. Odnotowane zależności pomiędzy objętością wzgórza a sprawnością poznawczą 

badanych sugerują, iż wzgórze może stanowić użyteczny neuroradiologiczny marker 

zaburzeń poznawczych w RRMS, którego zastosowanie dawałoby szansę na 

wcześniejsze wdrożenie rehabilitacji funkcji poznawczych. 

6. Zaobserwowane istotne różnice pomiędzy pacjentami CI i CP w zakresie objętości 

wzgórza, jądra ogoniastego oraz komór bocznych mózgu mogą sugerować, 

iż identyfikacja zmian wolumetrycznych obejmujących wymienione struktury mózgu 

może być wskaźnikiem sygnalizującym konieczność monitorowania sprawności 

poznawczej pacjentów z RRMS już na wczesnym etapie choroby. 

7. Stwierdzone zależności pomiędzy objętością pnia mózgu a sprawnością procesów 

uwagi oraz szybkości psychomotorycznej wspierają założenia teoretyczne 

o zaangażowaniu tej struktury mózgu w procesy poznawcze, co do chwili obecnej nie 

było bezpośrednio przedmiotem badań przeprowadzonych w SM. 



8. Odnotowane liczne korelacje pomiędzy koncentracją uwagi a objętością 

poszczególnych struktur mózgu, przy jednoczesnej względnie zachowanej sprawności 

w zakresie tej funkcji poznawczej, wspierają założenie o działaniu zjawiska 

neuroplastyczności. 

9. Stwierdzone istotnie wyższe stężenie beta-NGF w lizatach PBMCs w grupie pacjentów 

CI i jednocześnie wykazujących większe uszkodzenia w zakresie strukturalnych 

parametrów mózgowia w porównaniu do pacjentów CP, sugeruje udział tego czynnika 

w neuroprotekcyjnej odpowiedzi układu immunologicznego na obecność zmian 

neurodegeneracyjnych. 

10. Obecność związków pomiędzy sprawnością procesów poznawczych a jakością życia 

oraz subiektywną oceną wpływu zmęczenia na funkcjonowanie badanych pacjentów 

podkreśla znaczenie diagnostyki zaburzeń procesów poznawczych w SM mającej na 

celu monitorowanie i jak najwcześniejsze wdrożenie oddziaływań terapeutycznych (np. 

rehabilitacji neuropsychologicznej procesów poznawczych). 

11. Istotnymi predykatorami poziomu ogólnej sprawności poznawczej NCI w badanej 

grupie pacjentów były: poziom stężenia beta-NGF w PBMCs, okres nieleczonej 

choroby oraz liczba lat nauki, a tak stworzony model wyjaśniał 31% wariancji zmiennej 

NCI. 

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, zaburzenia funkcji poznawczych, wolumetria 

rezonansu magnetycznego, czynniki neurotroficzne, jakość życia, patologiczne zmęczenie. 
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1. Introduction 

Multiple sclerosis (MS, Latin. Sclerosis Mulitplex, SM) is a chronic inflammatory 

demyelinating disease of the central nervous system (CNS), which affects about 45,000 people 

in Poland. The most common form of MS is the relapsing-remitting, which is diagnosed 

in about 80-85% of patients (relapsing-remitting multiple sclerosis, RRMS). 

The neurodegenerative character of the disease leads to progressive motor as well 

as cognitive impairment. So far, it has not been possible to fully characterise the profile 

of cognitive dysfunctions in MS nor to present a unified theoretical model of the profile 

of cognitive deficits in different forms of the disease. It is suggested that there is  a relationship 

between the level of cognitive efficiency in MS and endogenous neuroprotective and 

neuroregenerative processes associated with, among others, neurotrophic factors. 

Taking into account the progressive nature of the disease, which entails significant 

limitations in psychophysical, social and professional functioning, there is a need to search for 

conditions and consequences of progressive deterioration of cognitive functions in MS. 

2. Aim of the study 

The primary aim of this dissertation was to characterise the neuropsychological profile of 

RRMS patients and to determine the relationship between the cognitive functions of the 

examined patients and brain morphology as well as the level of selected neurotrophins in the 

peripheral blood mononuclear cells fraction. 

Bearing in mind the primary aim, the following specific objectives of the work were 

formulated: 

1. the neuropsychological characteristic of the cognitive profile of the examined group 

of patients; 

2. the evaluation of correlations between the level of cognitive performance and the 

selected sociodemographic and clinical factors; 

3. the evaluation of the relationship between the level of cognitive functions and 

structural parameters of the brain, measured by means of the volumetric neuroimage 

analysis; 

4. the assessment of the relationship between the level of cognitive efficiency and the 

level of neurotrophic factors: GDNF and beta-NGF in the immune system cells; 



5. searching for relationships between the level of cognitive efficiency of the examined 

patients and the selected psychosocial factors (an aspect of daily functioning of the 

examined patients). 

3. Study group and methodology 

The study included 60 patients aged 18-48 with the relapsing-remitting form of SM, 

diagnosed on the basis of McDonald's criteria of 2010. The patients were examined in the 

Department of Interventional Radiology and Neuroradiology of the Independent Public 

Teaching Hospital No 4 in Lublin. The research was approved by the Bioethics Committee 

(resolution number KE-0254/218/2016, appendix KE-0254/126/2018). 

In order to evaluate 

1. the level of physical disability, the EDSS scale was used. Moreover, a neurological 

examination was performed; 

2. the morphological changes of the brain were examined by means of brain magnetic 

resonance imaging (MRI), using the volBrain system; 

3. cognitive dysfunction, Montreal Cognitive Assessment Scale (MoCa) 

and a computerised battery of Central Nervous System Vital Signs (CNS VS), 

neuropsychological tests were used; 

4. the level of concentration of beta-NGF and GDNF neurotrophic factors in peripheral 

blood mononuclear cells were used in the immunoenzymatic ELISA test; 

5. severity of depressive symptoms, the Beck Depression Inventory-II was used; 

6. the intensity of pathological fatigue, the Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) 

was applied; 

7. the quality of life, the Multiple Sclerosis International Quality of Life (MusiQoL) 

questionnaire was used; 

8.  the demographic and disease related variables, a clinical interview and  a personal 

questionnaire were exploited. 

The obtained results were subjected to a detailed statistical analysis based on Statistica 

9.1 computer software. The results of the study were analysed both in the whole population of 

patients with RRMS and in the following groups: cognitively impaired patients (CI group) and 

cognitively preserved patients (CP group). 



4. Summary of main research findings 

In the studied population of patients, 58.33% of them showed general cognitive 

impairment. The information processing speed was the most frequent and most severely 

impaired cognitive function among patients with RRMS, and its deficits were found in 75% 

of the examined patients. The overall level of cognitive performance (NCI) deteriorated with 

duration of untreated disease, its consecutive relapses and the increase in physical disability 

measured in the EDSS scale. A longer education period was associated with a higher NCI level. 

The larger volume of the thalamus accompanied both a higher level of NCI and its particular 

domains, i.e. better results in terms of psychomotor speed, information processing speed, 

complex and simple attention and, measured additionally, manual dexterity of the examined 

persons. The larger volume of the brainstem was associated with better efficiency in such 

cognitive domains as psychomotor speed, complex and simple attention, and better motor skills 

(manual). Attention deficit and psychomotor speed correlated positively with the brain atrophy 

rate (BPF). Numerous negative correlations were noted between the efficiency of simple 

attention and the volume of the following brain structures: thalamus, cerebellum, putamen, 

caudate nucleus and the volume of the lateral ventricles. The volume of the amygdala positively 

correlated with the verbal memory efficiency. In the group of CI patients compared to CP 

patients, a smaller volume of thalamus, caudate nucleus and a larger volume of lateral 

ventricles, higher concentration of the nerve growth factor in PBMCs and a longer duration of 

untreated disease were observed. In the examined population of patients, the beta-NGF 

concentration negatively correlated with NCI and the efficiency of such cognitive functions as 

information processing speed, cognitive flexibility and executive functions. A statistically 

significant relationship between NCI and beta-NGF levels in PBMCs were observed in CI 

patients as opposed to CP patients. In the examined population, no correlation was identified 

between the concentration of GDNF neurotrophin in the peripheral blood mononuclear cells 

fraction and the level of NCI as well as the efficiency of specific cognitive functions. The 

important NCI predictors appeared to be such variables as the duration of untreated disease, the 

number of years of education and beta-NGF concentration in PBMCs. A positive relationship 

between the NCI of the examined patients and the quality of their life was found. A negative 

correlation between the level of overall cognitive efficiency of the examined patients and 

a subjective evaluation of the impact of fatigue upon their functioning were identified. 



5. Conclusions  

1. The study showed a high rate of general cognitive impairment in the studied group 

of patients with RRMS (58.33%). The recorded dysfunctions were already observed 

in young patients with a low disease activity rate and a mild degree of physical 

disability. 

2. The neuropsychological profile of cognitive functioning in RRMS patients were 

characterised by dominant disorders of information processing speed, reaction time and 

psychomotor speed with accompanying deficits of complex attention, verbal memory 

and executive functions (including cognitive flexibility). The observed profile 

of cognitive impairment was characterised by heterogeneity in terms of severity 

of particular cognitive deficits. 

3. The relationship between the level of general cognitive performance, the duration 

of untreated disease and the number of disease relapses may suggest a significant 

beneficial role of immunomodulatory treatment in maintaining cognitive performance 

of patients. 

4. The positive relationship observed in the studied population between the number 

of years of education and the level of overall cognitive performance supports the 

hypothesis of significant importance of cognitive reserve in the course of multiple 

sclerosis. 

5. The relationships observed between thalamus volume and cognitive performance of the 

examined patients suggest that thalamus may be a useful neuroradiological marker 

of cognitive impairment in RRMS, whose use might give a chance for an earlier 

implementation of the cognitive rehabilitation. 

6. The significant differences observed between CI and CP patients in terms of thalamus, 

caudate nucleus and lateral ventricles of the brain may suggest that the identification 

of volumetric changes involving these brain structures may be an indicator to monitor 

the cognitive performance of patients with RRMS at an early stage of the disease. 

7. The discovered relationships between brainstem volume and the efficiency of attention 

processes as well as psychomotor speed support the theoretical assumptions about the 

involvement of this brain structure in cognitive processes, which until now have not 

been thoroughly investigated in MS. 



8. The observed numerous correlations between simple attention and the volume 

of individual brain structures, along with the simultaneous preserved efficiency of this 

cognitive function, support the assumption of the neuroplasticity phenomenon. 

9. A significantly higher concentration of beta-NGF in PBMCs lysates in the group of CI 

patients and at the same time showing greater damage in terms of structural brain 

parameters in comparison to CP patients, suggests a contribution of this factor in the 

neuroprotective response of the immune system to the presence of neurodegenerative 

changes. 

10. The presence of relationships between the efficiency of cognitive processes, the quality 

of life and a subjective evaluation of the impact of fatigue on the functioning of the 

examined patients indicates the importance of diagnostics of cognitive impairment 

in MS in order to implement therapeutic effects as early as possible 

(e.g. neuropsychological rehabilitation of cognitive processes). 

11. The analysis of regression revealed that important predictors of the level of general 

cognitive performance of NCI were beta-NGF concentration level in PBMCs, a duration 

of untreated disease and a number of years of education. Such a model explains 31% 

of variance of the NCI. 

 

Keywords: multiple sclerosis, cognitive impairment, magnetic resonance volumetry, 

neurotrophic factors, quality of life, fatigue. 

 

 


