
Choroba ta zaliczana jest do grupy cho-
rób autoimmunologicznych, czyli takich, 
w których układ odpornościowy atakuje 
elementy własnego organizmu – w tym 
wypadku układ nerwowy. Uszkodzenia 
nerwów, prowadzące do spowolnienia 
lub wręcz zahamowania przekazywania 
impulsów nerwowych, mogą znajdować 
się w różnych miejscach, czyli właśnie "być 
rozsiane" po całym organizmie. SM ujaw-
nia się najczęściej w wieku 20-40 lat i jest 
najczęstszą przyczyną neurologiczną pro-
wadzącą do niepełnosprawności. Szacuje 
się, że na świecie choruje 2 miliony ludzi, 
z czego w Polsce jest ich około 40-45 ty-

sięcy. Większość chorych stanowią kobiety 
– jest ich dwa razy więcej niż mężczyzn.

OBJAWY I PRZEBIEG CHOROBY
Stwardnienie rozsiane nie ma jednolitych 
objawów. Najczęściej zaczyna się od uczu-
cia zmęczenia, często niewywołanego 
żadnym wysiłkiem. Kolejnym objawem 
są zaburzenia widzenia, spowodowane 
zapaleniem nerwu wzrokowego. Z czasem 
mogą pojawić się niedowłady kończyn, 
pogłębiają się zaburzenia widzenia (zawę-
żenie pola widzenia, podwójne widzenie, 
oczopląs), dołączają zaburzenia czucia 
(brak czucia lub nadwrażliwość na ciepło, 

nieuzasadnione uczucie zimna lub ciepła) 
oraz ujawniają się problemy z koordynacją 
i utrzymaniem równowagi. Nie zawsze 
występują wszystkie z wymienionych 
symptomów, u niektórych mogą się po-
jawić na przykład tylko dwa z nich.  Następ-
nymi objawami, które mogą się pojawić 
w przebiegu SM są: niemożność utrzy-
mania zwieraczy (nietrzymanie moczu, 
popuszczanie lub zaparcia), napięcie mięśni 
(skurcze, zesztywnienie mięśni, drżenia), 
zawroty głowy (które w połączeniu z nie-
zbornością ruchową mogą powodować 
upadki) oraz niestabilność emocjonalna 
(depresja, problemy z pamięcią, zaburzenia 
koncentracji i mowy).
SM może mieć różny przebieg, ale wyróżnia 
się jego cztery główne postacie:

• Postać rzutowo-remisyjna (zwana też na-
wracająco-zwalniającą). Jest to najczęst-
szy rodzaj i z reguły dotyczy osób przed 
czterdziestym rokiem życia. W fazie rzutu 
pojawiają się nowe objawy choroby lub 
nasilają istniejące. Po niej następuje faza 
remisji, czyli powolna poprawa stanu 
zdrowia. Faza rzutu trwa od doby do 
kilku tygodni, a faza remi-

STWARDNIENIE 
ROZSIANE
Większość ludzkich komórek nerwowych przypomina swoim kształtem drzewo. Jego 
korona to jądro komórki, z którego wychodzą krótkie wypustki zwane dendrytami 
oraz jedna długa wypustka nazywana aksonem. Akson ma za zadanie przekazywać 
impulsy nerwowe pomiędzy komórkami. W większości aksony otoczone są osłonką 
mielinową zbudowaną z innych wyspecjalizowanych komórek, które mają za zadanie 
chronić akson oraz przebiegający przez niego impuls nerwowy. Istnieją choroby, które 
powodują proces zwany demielinizacją, czyli rozpadem osłonki mielinowej. Jednym 
z częściej występujących schorzeń z tej grupy jest stwardnienie rozsiane, określane 
również jako SM lub MS (od skrótu angielskiej nazwy multiple sclerosis).

ZDROWIE

Szacuje się, że na SM choruje ponad 2 300 000 ludzi 
na świecie, w tym ok. 700 000 w Europie. W Polsce 

stwardnienie rozsiane dotyka około 45 000 osób, czyli więcej 
niż 1 osobę na 1000. Przyjmując średnią europejską wartość 

wskaźnika zachorowalności, przypuszcza się, że rocznie 
pojawia się w Polsce od 1300 do 2100 nowych chorych.

Źródło: www.ptsr.org.pl
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ZDROWIE

Życie intymne z SM

Wiele osób ze stwardnieniem rozsianym ma problemy z życiem seksualnym. Mają one wieloraki charakter. Specjaliści 
dysfunkcje seksualne w SM dzielą na 3 grupy: podstawowe, drugorzędne oraz trzeciorzędne. (Folley, 2008).

• Podstawowe dysfunkcje wynikają ze zmian w centralnym układzie nerwowym, a dokładniej z zaburzeń przepływu 
informacji między mózgiem, rdzeniem kręgowym i narządami płciowymi. Należą do nich: osłabienie libido, 
niezdolność do osiągnięcia orgazmu, trudność z erekcją u mężczyzn i suchość pochwy u kobiet

• Dysfunkcje drugorzędne mają również charakter fizjologiczny i są związane z objawami choroby, które mogą wpłynąć 
na pożycie seksualne, np. problemy z jelitami, pęcherzem moczowym, zmęczenie, spastyczność, niedowłady, 
trudności z koncentracją 

• Problemy trzeciorzędne, czyli psychiczne i kulturowe: obniżenie poczucia własnej wartości, atrakcyjności fizycznej, 
bariery społeczne, brak akceptacji zmiany ról w związku.

• Większość z tych problemów może być rozwiązana przy odpowiedniej pomocy specjalistów i dobrej komunikacji 
z partnerem. Oczywiście, często wymagają one konsultacji lekarskiej, czasem farmakoterapii (w przypadku kłopotów 
z osiągnięciem erekcji) lub wsparcia terapeuty, a także nauki sztuki rozmowy o tych trudnych tematach

Źródło: www.medonet.pl
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sji – od kilku tygodni do kilku lat. O ile 
każdy kolejny rzut może pogłębiać stan 
niepełnosprawności, to remisja może 
spowodować ustąpienie objawów.

• Postać wtórnie postępująca. Ten rodzaj 
najczęściej występuje u osób powyżej 
40. roku życia, u których postać rzutowo-
-remisyjna trwa od 10-15 lat. Różni się ona 
od poprzedniej postaci tym, że remisje 
nie przynoszą poprawy, a każdy kolejny 
rzut pogarsza stan zdrowia chorego. Co 
więcej, powolne uszkodzenie nerwów 
może występować w okresie pomiędzy 
rzutami.

• Postać pierwotnie postępująca. Nie 
wyróżnia się w niej remisji i rzutów, 
następuje powolne, ale systematyczne 
pogarszanie się stanu zdrowia pacjenta, 
prowadzące do coraz większej niepeł-
nosprawności. Najczęściej dotyczy ona 
osłabienia nóg i problemów z chodze-

niem. Występuje u 10-15% chorych i naj-
częściej dotyka tych, u których objawy 
pojawiły się po 40. roku życia.

• Postać pierwotnie postępująca z rzuta-
mi. Występuje tylko u 5% chorych. Stan 
zdrowia stale się pogarsza, a pojawiające 
się rzuty przyspieszają postępującą nie-
pełnosprawność.

PRZYCZYNY
Nie znamy przyczyny powstawania stward-
nienia rozsianego. Istnieje kilka teorii, jednak 
obecna wiedza medyczna nie pozwala 
na podanie konkretnej odpowiedzi, skąd 
bierze się ta choroba.

Na pewno nie jest to schorzenie o podłożu 
genetycznym, gdyż w przypadku bliźniąt 
jednojajowych ryzyko zachorowania u obu 
wynosi 30%. Nie można jednak zupełnie 
wykluczyć udziału genów, jako że ryzyko 
zachorowania zwiększa występowanie 

choroby w rodzinie, jak również istnieją 
grupy etniczne, u których choroba ta 
występuje niezmiernie rzadko. Możliwe 
też, że w powstawaniu SM bierze udział 
wiele genów. U chorych diagnozuje się 
nieprawidłowości w obrębie szóstego 
chromosomu, zmiany te są jednak inne 
dla poszczególnych grup chorych.

Istnieje również hipoteza, że za zwiększe-
nie ryzyka zachorowania mogą być od-
powiedzialne powodujące zapalenie płuc 
bakterie Chlamydophila pneumoniae oraz 
powodujący mononukleozę wirus Epste-
ina-Barr. U chorych na SM częściej stwier-
dza się przeciwciała na te dwie choroby.

Pozostałe teorie ujawniania się choroby to: 
niski poziom witaminy D (mniejsza ilość za-
chorowań występuje na obszarach o du-
żym nasłonecznieniu), palenie papierosów, 
inne choroby autoimmunologiczne, takie 
jak cukrzyca typu 1, czy schorzenia tarczycy.

ROZPOZNANIE
Badaniem, które najlepiej wykrywa stward-
nienie rozsiane jest rezonans magnetyczny 
głowy. Pacjent dostaje skierowanie, jeśli 
objawy, z którymi zgłosił się do lekarza, 

ZDROWIE

Nie znamy przyczyny powstawania stwardnienia 
rozsianego. Istnieje kilka teorii, jednak obecna 

wiedza medyczna nie pozwala na podanie kon-
kretnej odpowiedzi, skąd bierze się ta choroba.
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ZDROWIE

mogą świadczyć o początkach choroby. 
Na badaniu widać zmiany demielizacyjne 
charakterystyczne dla tej choroby. Pozwala 
ono też od razu sprawdzić, czy objawy nie 
są spowodowane nowotworem mózgu, 
chorobą Alzheimera lub Parkinsona. Do 
dalszego monitorowania schorzenia wy-
starcza z reguły tomografia komputerowa.
Początki SM można zdiagnozować rów-
nież badając poziom immunoglobulin 
w płynie mózgowo-rdzeniowym (po-
bieranym poprzez punkcję) oraz reakcje 
mózgu na bodźce wzrokowe, słuchowe 
i dotykowe. Spowolnione reakcje mogą 
świadczyć o uszkodzeniu nerwów.

Nie istnieje jedno badanie, które mogło-
by wykryć chorobę. Diagnozę stawia się 
na podstawie tak zwanych kryteriów Mc-
Donalda.

LECZENIE
Ze względu na brak wiedzy o dokładnej 
przyczynie powstawania choroby, leczenie 
obejmuje jedynie łagodzenie jej objawów.

W momencie nasilenia się objawów sto-
sowane są leki przeciwzapalne z grupy 
sterydów oraz leki rozluźniające mięśnie 

szkieletowe, zmniejszające głównie dole-
gliwości bólowe. Stosuje się jednocześnie 
leki dostosowane do poszczególnych 
objawów choroby: środki pomagające 
utrzymać mocz, czy łagodzące drżenie 
mięśni. W przypadku gwałtownego roz-
woju choroby podaje się leki immunosu-
presyjne, które mają za zadanie spowolnić 
uszkodzenia nerwów. 

W czasie trwania choroby ważna jest sys-
tematyczna rehabilitacja oraz fizjoterapia 
łagodząca problemy dotyczące napięcia 
mięśni. Pomocna dla pacjenta może być 
również psychoterapia, gdyż przyczyną 
około 15% zgonów osób ze niezdiagno-
zowanym SM jest samobójstwo.

Choć stwardnienie rozsiane jest chorobą 
nieuleczalną, to jednak środki opóźniające 
jej postępowanie są w stanie umożliwić 
prawidłowe funkcjonowanie chorych 
nawet przez 40 lat od momentu jej zdia-
gnozowania, a długość ich życia nie od-
biega od średniej długości życia w danej 
populacji.

RAFAŁ PITERA
Pracownik Apteki

W wyniku różnych 
badań udało się określić 
kilka czynników, które 

mogą zwiększać ryzyko 
zachorowania na SM.  

Są to m.in.: 

• płeć żeńska,

• biała rasa,

• wiek między 20. a 40. rokiem 
życia,

• zakażenie wirusem 
Epstein-Barr wywołujące 
mononukleozę,

• cukrzyca typu I,

• zapalenie jelit,

• choroby tarczycy,

• palenie tytoniu,

• niedobór witaminy D, 

• otyłość w wieku 
dojrzewania. 

 

Źródło: www.medicover.pl
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