
STRESZCZENIE 

 Stwardnienie rozsiane (ang. multiple sclerosis - MS) to przewlekła, zapalna, 

autoimmunologiczna choroba ośrodkowego układu nerwowego (o.u.n.) o złożonej etiologii. W jej 

przebiegu dochodzi do demielinizacji, uszkodzenia aksonów i ograniczonej remielinizacji, śmierci 

oligodendrocytów, gliozy oraz neurodegeneracji. Ważną rolę w patogenezie stwardnienia 

rozsianego odgrywają również chemokiny prozapalne. 

 Celem mojej pracy była analiza poziomu wybranych chemokin prozapalanych u pacjentów z 

rozpoznanym stwardnieniem rozsianym. Przeprowadzono analizę poziomu następujących cytokin: 

CXCL1/GRO-α, CXCL9/MIG, CXCL11/I-TAC, CX3CL1/Fractalkine, CCL2/MPC-1, 

CCL5/RANTES, CCL7/MCP-3 i CCL17/TARC w surowicy krwi, oraz dodatkowo CXCL13/BCA-

1 w płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF). Całość wyników porównano do grupy kontrolnej osób 

zdrowych. 

 Materiał kliniczny stanowiło 98 chorych z klinicznie pewnym stwardnieniem rozsianym 

(MS), hospitalizowanych w Oddziale Neurologii i Neuroimmunologii Klinicznej Regionalnego 

Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu w latach 2016 - 2018. Grupa kontrolna liczyła 33 zdrowe 

osoby w wieku 23-48 lat. 

 Pacjentów z MS zakwalifikowano do 3 grup klinicznych: rzutowo-remisyjnej stwardnienia 

rozsianego (RRMS), pierwotnie postępującej stwardnienia rozsianego (PPMS) oraz wtórnie 

postępującej stwardnienia rozsianego (SPMS). 

 W zakresie leczenia, u 28 pacjentów stosowano interferon beta-1a, u 29 cyklofosfamid 

(minimum 5 dawek w odstępach 3-miesięcznych, rok kuracji), u 3 octan glatirameru, natomiast u 5 

inny rodzaj leczenia. W momencie pobrania materiału do badań, 33 pacjentów nie otrzymywało 

żadnego leczenia. 

 W celu oznaczenia w/w chemokin, każdemu z Pacjentów oraz ochotnikom z Grupy 

Kontrolnej pobrano jednorazowo 3x4,5 ml krwi. Dodatkowo, u 20 chorych z rozpoznanym 

stwardnieniem rozsianym, wykonano nakłucie lędźwiowe w celu oznaczenia poziomu CXCL13 w 

płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF). 

 Przeprowadzono porównanie poziomów cytokin we krwi osób zdrowych i chorych, 

porównanie poziomów w zależności od postaci stwardnienia rozsianego (RRMS, PPMS oraz 

SPMS) i rodzaju stosowanego leczenia (brak leczenia, leczenie interferonem beta-1a, 

cyklofosfamidem oraz octanem glatirameru) oraz analizę poziomów w zależności od natężenia 

choroby, mierzonego w skali niesprawności ruchowej EDSS. Dodatkowo oceniono poziom 

CXCL13 w płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF) u pacjentów z postacią rzutowo-remisyjną 

(RRMS) oraz pierwotnie postępującą stwardnienia rozsianego (PPMS). 

 W badaniach wykonano analizę podstawowych statystyk opisowych wraz z testami 



Kołmogorowa - Smirnowa, analizy częstości, analizy korelacji rangowej ρ Spearmana, testy U 

Manna-Whitney’a oraz testy Kruskala-Wallisa. Za poziom istotności uznano klasyczny próg α= 

0,05, jednakże wyniki prawdopodobieństwa statystyki testu na poziomie 0,05 < p < 0,1 

interpretowano jako istotne na poziomie tendencji statystycznej. 

 W wykonanych analizach własnych stwierdzono istotnie wyższy poziom chemokin 

CX3CL1/Fractalkine, CCL5/RANTES oraz CCL7/MCP-3 u osób chorych w porównaniu do 

populacji osób zdrowych, wyższy poziom CCL17/TARC i CCL2/MCP-1 u pacjentów z pierwotnie 

postępującą postacią stwardnienia rozsianego (PPMS) w porównaniu do pacjentów z postacią 

rzutowo-remisyjną (RRMS), natomiast u pacjentów z RRMS wykazano wyższy poziom chemokin 

CCL5/RANTES oraz CCL7/MCP-3. W zależności od stosowanego leczenia, najwyższy poziom 

CXCL11/I-TAC, CX3CL1/FRA oraz CCL7/MCP-3 wykazano u pacjentów leczonych interferonem 

beta-1a, natomiast poziom CXCL9/MIG był najwyższy u pacjentów leczonych cyklofosfamidem. 

Odnotowano dodatnią korelację w stosunku do natężenia choroby w poziomie cytokin 

CXCL9/MIG, CCL17/TARC oraz CCL2/MCP-1. Nie wykazano natomiast istotnych różnic w 

poziomie CXCL13 w płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF) w zależności od postaci klinicznej 

stwardnienia rozsianego (RRMS lub PPMS). 




