
8. Streszczenie 

 Stwardnienie rozsiane (łac. Sclerosis Multiplex - SM) jest to choroba 

ośrodkowego układu nerwowego o podłożu autoimmunologicznym. W organizmie 

osób z SM limfocyty T są skierowane przeciwko osłonce mielinowej gospodarza. 

Następuje naciek makrofagów wokół komórek nerwowych w centralnym układzie 

nerwowym (CUN). Dochodzi do nadmiernego wytwarzania reaktywnych form tlenu, 

co przy małej ilości antyoksydantów w CUN prowadzi do stresu oksydacyjnego, 

uszkodzenia mitochondriów i w konsekwencji do demielinizacyjnego uszkodzenia 

aksonów. Ogniska demielinizacyjne przyczyniają się do powstania zaburzeń 

neurologicznych które w początkowej fazie są przemijające, jednak wraz z rozwojem 

choroby utrwalają się. Objawy u poszczególnych osób różnią się, w zależności od 

postaci SM, czasu trwania choroby oraz obszarów CUN zajętego chorobą. Mogą 

wystąpić zaburzenia widzenia, drętwienie, parestezje, przeczulica jednej bądź kilku 

kończyn. Występują również zaburzenia równowagi, często pojawiają się zaparcia, 

czy zaburzenia czynności płciowych. Depresja występuje u jednej czwartej chorych. 

Najczęściej stosowanym narzędziem do oceny stanu klinicznego osób z SM jest 

rozszerzona skala niewydolności EDSS (ang. Expanded Disability Status Scale). 

Odżywianie jest podstawową funkcją życiową. Aby zachować stan zdrowia do 

organizmu należy dostarczyć wszytkie niezbędne składniki odżywcze. W przypadku 

chorób autoimmunologicznych w przebiegu których występuje stan zapalny, zwraca 

się szczególną uwagę na składniki diety o działaniu pro- lub przeciwzapalnym. 

Głównie chodzi o niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), witaminy 

antyoksydacyjne: A, E oraz C, witaminę D i składniki mineralne takie jak: Zn, Cu, Se.  

Pierwiastki takie jak Mg, Se, Cu i Zn, pełnią wiele funkcji w organizmie np. 

budulcową. Ponadto składniki te są niezbędne do utrzymania równowagi kwasowo-

zasadowej i wodno-elektrolitowej.  Biorą udział w przewodnictwie mięśniowo-

nerwowym, są składowymi wielu enzymów w organizmie. Odpowiadają za 

prawidłową funkcję każdej komórki na poziomie błon bądź organelli komórkowych. 

W środowisku znajdują się również pierwiastki o działaniu szkodliwym na organizm 

człowieka takie jak Cd czy Pb, które mają działanie negatywne na funkcjonowanie 

układu nerwowego i są czynnikami wywołującymi stres oksydacyjny.  



 Głównym celem badania była ocena zależności pomiędzy stężeniem wybranych 

pierwiastków (Se, Zn, Cu, Mg, Cd, Pb), całkowitym statusem antyoksydacyjnym we 

krwi a czynnikami żywieniowymi i środowiskowymi, przyjmowanymi lekami oraz 

stanem klinicznym osób z SM.  

 Badaniem objęto 71 osób z grupy kontrolnej i 101 osób z SM, pacjentów 

poradni neurologicznej ,,KENDRON’’ w Białymstoku. Grupa kontrolna została 

dobrana odpowiednio pod względem płci, wieku i masy ciała, procentowego udziału 

osób palących i niepalących, do grupy osób z SM. Osoby badane mieściły się w 

przedziale wiekowym od 19 do 60 lat.  

Od badanych osób została pobrana krew żylna, w przypadku osób z SM podczas 

remisji choroby. Zebrane zostały informacje dotyczące wieku, płci, palenia 

papierosów, stosowanych leków, suplementów diety oraz ankieta częstości 

spożywania poszczególnych grup produktów spożywczych, opracowana według  

wytycznych Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN oraz 24-godzinny wywiad 

żywieniowy. Wywiady żywieniowe wprowadzono do programu komputerowego Dieta 

5.0, a wyniki opracowano według zaleceń IŻŻ, między innymi metodą oceny 

prawdopodobieństwa.  Sprawność chorych na SM oceniono według skali EDSS. Na 

przeprowadzenie badań uzyskano pisemną zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku nr R-I-002/70/2011 i badanych pacjentów. 

 Stężenie pierwiastków oznaczano metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej 

techniką bezpłomieniową z atomizacją elektrotermiczną w kuwecie grafitowej (Se, 

Cu, Cd, Pb) i atomizacją w płomieniu acetylenowo-powietrznym (Zn, Mg) z korekcją 

tła Zeemana, na aparacie Z-2000 firmy Hitachi, Japonia. Dokładność użytych metod 

oznaczania pierwiastków sprawdzono na certyfikowanych materiałach odniesienia: 

Seronorm 1309438 – surowica ludzka, 1406264 – krew pełna. Całkowity status 

antyoksydacyjny oznaczono metodą spektrofotometryczną przy użyciu 

spektrofotometru firmy Hitachi U-2001, Japonia oraz zestawu odczynników firmy 

Randox. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie za pomocą programu 

komputerowego Statistica 12. Za poziom istotności przyjęto p<0,05.  

 Z analizy 24-godzinnych wywiadów żywieniowych wynika, że sposób 

odżywania osób ze stwardnieniem rozsianym jest nieprawidłowy i wymaga 



modyfikacji. Wykazano niedostateczne spożycie wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych, błonnika, witamin: A, D, E, folianów, B12, C oraz makroelementów 

takich jak: K, Ca, Mg. Należałoby zmodyfikować dietę osób z SM tak aby uzupełnić 

ją w produkty spożywcze będące dobrym źródłem wyżej wymienionych składników 

pokarmowych. Pacjenci ze stwardnieniem rozsianym popełniali więcej błędów 

żywieniowych w porównaniu do osób zdrowych, częściej spożywali wysoko 

przetworzone produkty mięsne, tłuszcze utwardzone i żywność zawierającą cukry 

proste. W związku z tym wskazana jest edukacja żywieniowa osób z SM. 

Badania wykazały, że prawidłowe stężenie Mg w surowicy koreluje z lepszym stanem 

klinicznym osób ze stwardnieniem rozsianym, ocenianym skalą EDSS. U chorych ze 

stwardnieniem rozsianym występuje obniżone stężenie Se, Cu i Zn w surowicy oraz 

występuje zaburzona proporcja miedzi do cynku w surowicy; wzrost molowego 

stosunku Cu/Zn koreluje z gorszym stanem klinicznym pacjentów. Na obniżony 

całkowity status antyoksydacyjny pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w 

porównaniu do grupy kontrolnej dodatkowo wpływa palenie papierosów i 

przyjmowanie leków immunomodulujących. Stwierdzono, że u pacjentów ze 

stwardnieniem rozsianym stężenie Pb we krwi jest podwyższone w porównaniu do 

osób zdrowych i występuje nieprawidłowa proporcja Pb do pierwiastków 

antyoksydacyjnych. Zaburzone proporcje molowych stosunków Cu/Zn oraz Se/Pb, 

Cu/Pb i Zn/Pb mogą być wykorzystane jako potencjalne markery stresu 

oksydacyjnego i procesu zapalnego występujących w przebiegu SM. Analiza regresji 

wielorakiej krokowej postępującej wykazała, że  częste spożywanie poszczególnych 

grup produktów spożywczych może do 37% wpływać na stężenie badanych 

pierwiastków u osób ze stwardnieniem rozsianym. Na podstawie otrzymanych 

wyników i uzyskanych z badań wniosków podjęto próbę stworzenia zaleceń 

żywieniowych dla osób z SM.  

 


