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Zanik rdzeniowy mięśni
IRENA HAUSMANOWA-PETRVSEWICZ
Z Kliniki Neurologiicznej AM w Warszawie

W wykładzie scharakte1yzowano różne dziecięce i później występujące formy rdzeniowego zaniku mięśni.
Prawie wszystkie one dziedziczą się w sposób autosomaino recesywny. Podano cechy zapisu emg oraz
obrazu histopatologicznego mięj~ni. P17edstawiono nowoczesne poglądy na patogenezę lej grupy chorych.
Od[5lywa tu przypuszczalnie rolę płodowe zabwzenie rozwoju kontaktu między nelwem a mięśniem (red.).
Słowa

kluczowe: zanik rdzeniowy

mięśni

czaszkowych. Obecnie rozróżniamy liczne postacie zaniku rdzeniowego (tab. 1). Poniżej zostaną omówione dokładniej postaci, które mają
w miologii praktyczne znaczenie.

Terminem tym obejmujemy choroby dziedziczne, których osiowym, a przeważnie jedynym
objawem jest uszkodzenie komórek rogów przednich a często także jąder ruchowych nerwów
Tabela 1. Klasyfikacja zaniku rdzeniowego mięśni
Lokalizacja

Typ
kliniczny
la

Ksobny zanik
rdzeniowy

lb
2
3
4

mięśni

5

Dziedziczenie *

Początek

i przebieg
zachorowania
ostry, bardzo wczesny

AR

przewlekły,

b.wczesny
1-6 rok życia, przewlekly
2-18 rok życia, przewlekły,

łagodny

dorosłych
dorosłych

Odsiebny zanik
rdzeniowy

młodzieńczy

mięśni

łagodny młodzieńczy

dorosłych

ciężki młodzieńczy

głównie kończyn

Mieszana postać
zaniku rdzeniowego mięśni

górnych

łopatkowo-strzałkowy

łopatkowo-strzałkowy

typ Kennedy (opuszkowo-rdzeniowy)
twarzowo-łopatkowo-ramieniowy

oczno-gardzielowy
oczny

* AR
AD XR -

autosomalne, recesywne
autosomalne, dominujące
sprzężone z płcią, recesywne

AR
AR (czasem dominujące mutacje)
AR (rzadko AD)
AR
AD
AD
AD
AR
AR
AD
AD
AR
XR
AD
AD
AR
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Tabela 2. Klasyfikacja

dziecięcego

i młodziel1czego zanihl rdzeniowego mię:§ni

Typ kliniczny

Inne

określenie

la
lb

Przewlekła postać

2
3

Młodzieńcza

Ostra dziecigca

postać,

choroba Werdniga-I-Io[[manna
dziecigca, przewlekła choroba Werdniga-I-Ioffmanna

Postać pośrednia, postać późnodziecięca

rzekomodystroficzna

ZANIK RDZENIOWY MIĘŚNI

postać,

choroba Kugelberga-Welander

Objawy kliniczne i przebieg

DZIECIĘCY I MŁODZIEŃCZY

Postać

(ATROPHIA MUSCULORUM SPlNALIS,
INFANTILIS ET IUVENILIS)

la - porażenie lub niedowład mięśni,
proksymalnych, ich zanik, wiotkość,
brak odruchów stwierdzane są od urodzenia,
zaczynają się jednak jeszcze w życiu płodowym,
gdyż ponad 80 % matek dzieci z postacią 1 a
skarży się na słabo odczuwalne ruchy płodu.
Postać la rekrutuje się z tzw. dzieci wiotkich, na
które zwrócić należy uwagę tuż po porodzie.
Drżenia pęczkowe są mało widoczne (być może
maskowane obfitą zazwyczaj tkanką łączną),
stałym objawem są natomiast drżenia paluszków. Charakterystyczne jest ułożenie w pozycji
"żaby"; często jedynymi ruchami są ruchy palców rąk i nóg. Dziecko nie unosi głowy, nie
głównie

Jest to forma (lub formy?) zaniku rdzeniowego (SMA) dotyczące dzieci i młodzieży.
Postać wczesno dziecięcą opisali w XIX w.
niemieccy lekarze Werdnig i Hoffmann. Znacznie później Kugelberg i Welander opisali SMA
występujące u młodzieży, rozpoczynające się jednak w dzieciństwie. Omawiamy te postaci łącz
nie. W tab. 2 podana jest proponowana przez
nas klasyfikacja SMA dziecięcego i młodziell
czego. W tab. 3 zebrane są podstawowe objawy
kliniczne.

Tabela 3. Objawy kliniczne dziecięcego i l1lłodzieJ1czego zanihl rdzeniowego mięśni
Charakterystyka kliniczna

Typ kliniczny
1.

Wczesnoclziecięcy

zanik rdzeniowy:

a-

postać

ostra

b-

postać

przewleklt'l

Wiotkość, nieclowłady

tkanIce)

tłuszczową,

Późnodziecięca postać

zaniku rdzeniowego

3.

Pseudodystroficzna
łagodna postać zaniku
rdzeniowego

miQśni

maskowany
palców

clrźenie

Wiotkość, niedowłady

zniesione,
2.

dosiebne, zanik
odruchy zniesione,

drźenie

raczej bliższe, zanik mięśni, odruchy
palców zwykle obecne, zniekształcenia kostne

Opóźnienie rozwoju ruchowego, zanik dosiebnych grup mięśni,
odruchy zniesione, drźenie pgczkowc zwykle obecne, zniekształcenia
kostne, znaczne unieruchomienia po 1-15 latach trwania choroby

Zanik dosiebny:.:h grup mięśni, pocz'jtkowo dotyczący kończyn
doln ych, przerost y rzekome mięśni goleni i pośladków (30%),
drżenie pgczkowe (43%), odruchy kolanowe zniesione,
a pozostałe zwykle obecne, przebieg łagodnie postępujący
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siada, posadzone składa się w tzw. pozycji scyzoryka (ryc. 1). Mięśnie zewnętrzne gałki ocznej i
mm. twarzy są zaoszczędzone, czasem występują
objawy opuszkowe. Na języku stwierdza się fibrylacje. Bardzo istotnym faktem jest zaoszczę
dzenie mięśni przepony; upośledzenie ruchomości klatki piersiowej zależy od porażenia
mięśni międzykostnych. Płacz dziecka jest zazwyczaj bardzo słaby. Nie stwierdza się objawów
piramidowych ani zaburzeń czucia. Mimo bardzo ciężkiego kalectwa, dzieci z typem la SMA
zazwyczaj są bardzo dobrze rozwinięte umysło
wo. Przebieg jest niepomyślny, dzieci te umieraJą między 1-4 r. życia, a w ciągu swego krótkiego życia bardzo często przechodzą infekcje,
zwłaszcza oddechowe. Wydaje się, że mają również niedostateczny układ odpornościowy.
Postać Ib. Obok klasycznej ostrej wczesnodziecięcej postaci od dawna zwracano uwagę na
dzieci z wrodzoną ciężką postacią SMA, ale z
długim okresem przeżycia, co podkreślał sam
Werdnig. Dzieci te żyją dość długo; w naszym
materiale mamy przypadki przeżycia do 42 r.
życia. Chorzy zazwyczaj zaczynają z wieki.em
chudnąć, wskutek tego uwidacznia się zanik
mięśni, widoczne też stają się fascykulacje. Rytmiczne drżenie palców (a więc niezależne
od nierytmicznych fascykulacji, patrz niżej
EMG) jest bardzo widoczne. Pojawia się ogromne skrzywienie kręgosłupa, deformacja klatki
piersiowej, przykureze stawowe. Przebieg i przeżycie w dużym stopniu zależą od opieki, od
dostatecznie wczesnych interwencji chirurgicznych (ryc. 2)
Postać 2. Dotyczy ona dzieci, które zaczęły
chodzić, ale często ehodziły od początku źle lub
z opóźnieniem. Między 2 a 6 r. życia rozwijają
się (może uwidaczniają się klinicznie): zanik
mięśni ksobnych, ich osłabienie, znikają odruchy głębokie, widoczne są fascykulacje, szybko
rozwijają się przykurcze stawowe i skrzywienie
kręgosłupa. Najwcześniej zajęte są prostowniki
uda i podudzia oraz mięśnie obręczy miednicznej. Ocena przebiegu tej postaci SMA jest róż
na. Choroba postępuje szybko, niektórzy autorzy uważają, że szybkie pogarszanie się stanu
chorych zależy od zwiększonych wymogów

Rycina 1.
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Postać

la. Objaw "scyzoryka" u wiotkiego

dziecka
rosnącego

organizmu i że w rzeczywistości sam
proces nie .postępuje. Nie wydaje się nam to
słuszne. Nie jest jednak wykluczone, że SMA2
jest grupą heterogenną, w której mieszczą się
bardziej dobrotliwe lub bardziej złośliwe podgrupy.
Postać 3. Opisana została, jak już wspomniano, względnie późno, gdyż trudno ją nieraz rozpoznać bez badań laboratoryjnych i długo żeglo
wała ona pod mianem dystrofii. Objawy kliniczne występują w tej chorobie później, chociaż
nasze długoletnie doświadczenie wskazuje, że
dzieci dotknięte są tą chorobą bardzo wcześnie,
ale łagodność przebiegu sprawia, że rodzice nie
zauważają objawów (zdarza się to zwłaszcza w
przypadkach sporadycznych). Zanik i osłabienie
dotyczy głownie mięśni ksobnych, częste są (w
60 % przypadków) przerosty prawdziwe lub rze-

Rycina 2. Postać 1b.

Pełne unieruchomienie, znaczna
deformacja kostna, skrzywienie kręgosłupa i przy/ałrcze
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kostne. Przeżycie nie odbiega od
populacji zdrowej.
Choroba Fazio-Londe charakteryzuje się porażeniem mięśni twarzy, dysartrią i dysfagią.
Niektórzy autorzy uważają ją za odrębną jednostkę nozologiczną, inni za wariant opuszkowomostowy SMAL Choroba Markand-Daly jest
wariantem bardziej dobrotliwym zespołu opuszkowo-mostowego, może więc być odmianą
SMA3.
nadania laboratoryjne

Rycina 3. Postać 3. Pseudodystroficzna postać zaniku
rdzeniowego mięśni
korne mięśni łydkowych, pośladkowych, chód
jest kaczkowaty, dzieci mają trudności we wchodzeniu na schody, wstają z podłogi podpierając
się rękami. Nieobecne są z reguły odruchy kolanowe, pozostałe mogą znikać w miarę postępu
choroby. Najsłabsze są odwodziciele i zginacz
uda, w dalszym przebiegu choroby dotknięte są
mięśnie obręczy barkowej (latissimus dorsi, serratus ant., infraspinatus - często z zaoszczę
dzeniem mm. rhomboideus i trapezius). Zginacze są bardziej dotknięte niż prostowniki (przeciwnie niż w dystrofii (ryc. 3).
W Japonii oraz w Indiach opisane są postaci
ograniczone do jednej kończyny. Forma Ryukuyan, opisana także w Japonii, charakteryzuje się
zanikiem, skoliozą i deformacją stóp. Chorzy
mogą się poruszać do póżnego wieku. W naszym
materiale są chorzy 60-letni, którzy poruszają
się samodzielnie. Na ogół nie występują zhie-

Rutynowe - nie wykazują w niepowikłanych
przypadkach odchyleń.
Badanie radiologiczne - w zakresie układu
kostnego stwierdza się ścieńczenie kości długich
ze zwężeniem warstwy korowej i zmianami zanikowymi w nasadach. Tomografia komputerowa
i rezonans magnetyczny wskazują na rozkład
zaniku i mogą dać bardzo istotne wskazówki
bądź co do rozpoznania, bądź co do miejsca
wykonania biopsji.
Badanie elektromiograficzne. We wczesnodziecięcej postaci zwłaszcza w SMA la stwierdza się czynność spoczynkową o bardzo wyjątko
wym charakterze; są to spontaniczne wyładowa
nia jednostki ruchowej o częstotliwości 5-15 Hz,
utrzymujące się również w czasie snu (poza fazą
REM). Występują one w różnych mięśniach niejednoczasowo, nigdy nie obserwowano ich w
SMA3. Wbrew powszechnemu przekonaniu fibrylacje, potencjały dodatnie długie oraz fascykulacje są w tej postaci znacznie rzadsze niż w
SMA przewlekłym. We wczesnodziecięcej postaci występują jakby dwie populacje potencjałów jednostek ruchowych (MUP) - krótsze, niskie oraz długie, wysokie. W przewlekłych postaciach, zwłaszcza SMA3, fascykulacje są
częste, pojedyncze potencjały są długie i wysokie, często tworzą kompleksy. Gęstość włókien
jest znacznie wyższa w przewlekłych postaciach.
Wskazuje to na zdolność zachowanych motoneuronów do poszerzenia swego obszaru i do
efektywnej reinnerwacji. Zjawisko to nie jest
obserwowane w SMA la. Szybkość przewodzenia czuciowego jest prawidłowa. Przewodzenie
ruchowe bywa zwolnione lub ujednolicone na

Zanik rdzeniowy mięśni

129

poziomie maksymalnego (Vmax - Vmin) w bardzo długotrwałych i zaawansowanych przypadkach SMA2 lub SMA3. Bywa również wolniejsze od prawidłowych wartości u noworodków z
ciężką SMA la, co jest związane z niedojrzałością i opóźnieniem mielinizacji we włóknach
nerwowych.
Badanie histopatologiczne. Obraz histopatologiczny dziecięcego i młodzieńczego rdzeniowego zaniku mięśni cechuje obecność włókien
małych o średnicy 5-8 układających się w pęczki
obok włókien o prawidłowej średnicy i włókien
przerosłych. Stosunek włókien małych do włó
kien o prawidłowej średnicy zależy od postaci i
czasu trwania schorzenia. U małych dzieci z
1 typem schorzenia liczbowo przeważają włók
na małc. W postaci młodzieńczej proporcje te
są na ogół odwrotne. Zmiany w strukturze jak
przerost i rozszczepienie włókien, martwica

siowej. W zapisie EKG pojawiają się na ogół
artefekty drżeń. W literaturze opisywane są
przypadki kardiomiopatii w postaci SMA3 tzn.
w zespole Kugelberg-Welander.
Badanie psychologiczne wykazuje bardzo dobry rozw9.! iimysłowy dzieci z SMA, jest on znacznie wyzszy niż ich rówieśników pochodzących
z tego samego środowiska z dystrofią Duchenne'a, a nawet wyższy niż w przeciętnej populacji
zdrowych dzieci.
Inne badania - u około 50 % dzieci z SMA la
stwierdza się zanik migdałków. Immunologiczne testy wskazują na niską odporność - reakcja
tuberkulinowa u 97 % dzieci z SMA la jest
negatywna. Często w SMA la stwierdza się
ścieńczałą emalię premolara i nieprawidłowy
rozwój korzeni molara. Elektroencefalogram
wykazuje cechy opóźnionego dojrzewania.

ośrodkowa włókien przerosłych pojawiają się

Patogeneza

w przypadkach z wieloletnim przebiegiem schorzenia i znajdywane są częściej w młodzieńczej
niż dziecięcej postaci. Obecność włókien zanikłych, wielokątnych lub reprezentowanych
przez skupiska j<!der opisywano także w postaci
młodzieńczej lub dziecięcej typu 2, z wieloletnim przebiegiem schorzenia. Jakkolwiek pęcz
kowy układ włókien małych w rdzeniowym i
młodziel1czym zaniku mięśni jest podobny do
dorosłych uszkodzeń neurogennych to morfologia włókien małych "zanikłych" wykazuje diametralne różnice. Włókna małe w dziecięcym
rdzeniowym zaniku mięśni cechuje dobrze zachowana struktura, kształt okrągły, pojedyncze
jądra. Obecność płodowej i noworodkowej miozyny, desminy we włóknach małych u dzieci z
rdzeniowym zanikiem mięśni i braku tych białek
we włóknach zanikłych potwierdzają płodowy
charakter defektu. Wtórne zmiany zwyrodnieniowe obserwowane we włóknach małych,
prawidłowych i przerosłych narastają w miarę
upływu schorzenia. Ubytek miofibryli i ich dezorganizacja widoczne są szczególnie często u
starszych dzieci z 2 i 3 typem schorzenia.
Badanie elektrokardiograficzne - w większości
przypadków nie ma znaczenia diagnostycznego,
zmiany są wtórne do zniekształccll klatki pier-

Zbiera się dowody na to, że u podstaw powstania tej patologii leży zaburzenie kontaktu
nerw-mięsień w 18-28 tygodniu życia płodowe
go. Na potwierdzenie tej hipotezy przytaczane
są dowody płodowo-podobnego wyglądu komórek mięśniowych w SMA (zwłaszcza typie 1),
przetrwania poliaksonalnej organizacji wewnątrzmięśniowego unerwienia, częsty brak
różnicowania metabolicznego włókien mięśnio
wych, wysoka zawartość kwasu rybonukleinowego w małych komórkach mięśniowych w SMA
typ 1. Jednym z dowodów niedojrzałości byłby
brak reakcji lub bardzo słaba reakcja na uszkodzenie i brak regeneracji podobnie, jak to ma
miejsce w niedojrzałym mięśniu szczura. Dowodem na niedojrzałość są również wyładowania
spoczynkowe jednostki ruchowej. Inne bardziej
przewlekłe i bardziej dobrotliwe typy SMA, jak
typ 2 lub 3, uważane są za efekt późniejszych w
życiu płodowym zaburzeń kontaktu nerw-mię
sień a także znacznie mniejszej liczby włókien
mięśniowych i zakończeń nerwowych, których
to zaburzenie dotyczy. W typie 2, a szczególnie
w typie 3 jest dużo neuronów, które zachowują
zdolność do reinnerwacji sąsiednich włókien
mięśniowych, do rozszerzania swojego terytorium, do remodelowania jednostek ruchowych.

dziecięcego

zaniku rdzeniowego
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Stąd

zarówno morfologiczna, jak i elektrofizjologiczna charakterystyka tych postaci SMA
jest różna.
Dokładnych, konkretnych danych o mechanizmie wiodącym do zaburzenia interakcji nerwmięsień ciągle brak, jak również nie mamy dostatecznych danych, co w tym zjawisku jest pierwotne - patologiczny proces dotycząc)' neuronu
czy też samego cytoskeletonu mięśniowego.
Trwają badania nad tym zagadnieniem - za jedne z najważniejszych uważa się badania nad
hipotetycznym czynnikiem wzrostu nerwu ruchowego (motor nerve growth factor). Wykazano, że wyciąg z mięśnia dotkniętego SMA hamuje w kulturze tkankowej czynnik wzrostu zawarty w mięśniu niedojrzałym. Na modelach zwierzęcych - jak myszy wobbler lub psy - badane być
mogą mechanizmy interakcji nelw-mięsień,
znaczenie mięśnia jako "target" dla fizjologicznej zaprogramowanej śmierci motoneuronu i
uchwycenia granicy między tą ostatnią a patologiczną utratą neuronów.
Genetyka
Przytłaczająca większość

przypadków dziei młodzier'lczego SMA dziedziczy się w
sposób autosomalny recesywny. Częstość nosicielstwa jest w Polsce 1:70. W 1990 r. gen SMA
ostrego i przewlekłego zlokalizowano na chromosomie 5. Odkrycie to zamknie spór, toczący
się od przeszło 20 lat, czy rozmaite postaci SMA
są tą samą chorobą z różnymi fenokopiami, czy
też są to dwie, trzy lub więcej różnych jednostek
nozologicznych genetycznie odrębnych. Fakt
dużej zmienności wewnątrzrodzinnej obrazu
klinicznego opisany w literaturze, jak i nasz
własny materiał wydają się sugerować, że jest to
ta sama choroba i że być może chodzi tu o geny
alleliczne. Ciągle też pozostaje bez odpowiedzi
pytanie, dlaczego występuje taka przewaga
chłopców w dobrotliwych postaciach. Przydatność modeli zwierzęcych jest również duża w
cięcego

dziedzinie genetyki SMA Jest ważne, że w tym
samym szczepie myszy wobbler można otrzymać
trzy różne pod względem nasilenia objawów postaci SMA odpowiadające postaci 1, 2, 3. Para
takich myszy może mieć w jednym potomstwie
wczesną ostrą lub późniejszą dobrotliwą postać
SMA. To samo dotyczy psów.
Terapia
Ostatnią sprawą jest sprawa terapii. Obecnie
nie wychodzimy poza rehabilitację oraz ogólno
wzmacniającą terapię. Wydaje się, że terapia
przyszłości będzie rozwijała się w dwóch kierunkach:
1) znalezienie czynnika (lub czynników), które
zapobiegałyby nadmiernemu obumieraniu
motoneuronu, bądź stymulowały produkcję
ewentualnego czynnika wzrostu neuronu ruchowego, bądź też stymulowały i umacniały
kontakt nerwu z mięśniem.
2) ewentualny przeszczep embrionalnych komórek ruchowych do opustoszałego rogu przedniego. Jedna z takich prób dotyczy przeszczepu, którego przyjęcie sprawdza się przez
stwierdzenie, czy wysyła on akson, który potrafi utworzyć i utrzymać kontakt z mięśniem.

OPUSZKOWO-RDZENIOWA POSTAĆ
ZANIKU RDZENIOWEGO KENNEDY'EGO

Jest

postępującym

zanikiem rdzeniowym
dorosłych. Charakterystyczne jest występowanie objawów opuszkowych oraz gynekomastii (także zaniku jąder,
zaburzer'l potencji płciowej). Choroba dziedziczy się w sposób sprzężony z płcią. Względnie
niedawno gen był zlokalizowany na długim ramieniu chromosomu X, w bliskości genu receptorówandrogenowych. Nosicielki choroby nie
wykazują żadnych objawów ani klinicznych ani
elektrofizjologicznych. W tym typie SMA proces chorobowy dotyczy także neuronu czuciowego zwojów tylnych.
mięśni, występującym

u
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