
Neuropatologia otępień



Proteinopatie CSN
agregacje włókienek białka A (amyloidozy)
agregacje białka MAP-tau (tauopatie)
agregacje białkowe w chorobach wywołanych niestabilnością 

powtarzalnych tripletów nukleotydowych
agregacje prionowe (CJD i inne TSE)
agregacje -synukleiny i podjednostek neurofilamentów w ciałach 

Lewy’ego (synukleinopatie: ch.Parkinsona, Demencja+LB, 
multiple system atrophy)

agregacje białka TDP-43 (TAP DNA-binding-43) w FTLD-U, (fronto-
temporal lobar degeneration), 
SBZ (stwardnienie zanikowe boczne) sporadyczne i rodzinne nie 
związane z mutacja SOD1

Agregacje białka kodowanego w genie C9orf72 (hexanucleotide repeat
expansion (HRE), (GGGGCC)n, (>30) (ALS, FTD)
agregacje innych różnych białek (depozyty np. w SBZ, w zesp. Shy-

Drager, aktyna w c.Hirano)



OTĘPIENIE (DSM-IV)
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

• Zaburzenia pamięci 

– Plus przynajmniej jedno z następujacych zaburzeń:

• Afazja

• Apraksja

• Agnozja

• Zaburzenia funkcji egzekutywnych

• Zaburznia musza powodować wykonyanie zawodu lub 
funkcjonowanie społeczne

• Jeśli nie, można rozpoznać– ŁAGODNE ZABURZENIA 
KOGNITYWNE



ŁAGODNE ZABURZENIA KOGNITYWNE
MILD COGNITIVE IMPAIRMENT: 

AN INTERMEDIARY STATE BETWEEN NORMAL AGING AND DEMENTIA

NORMAL 
AGING

DEMENTIA/
ALZHEIMER

MILD
COGNITIVE

IMPAIRMENT



Ważne pojęcia kliniczno-patol.

• Otępienie

– Otępienie typu AD

– Otępienie czołowo-skroniowe



Przyczyny otępienia:
1. Ch Alzheimera 

2. Otępienie naczyniopochodne

3. Procesy mieszane (1+2)

4. Otępienie z ciałkami Lewy’ego (DLB) 

5. Fronto-temporal lobar degeneration (FTLD) 

6. Inne neurodegeneracje:
1. Rzadsze (niż powyższe): MND+, FTD (bez inkluzji), tangle-

only dementia., ch.Huntingtona, PSP, CBD

2. Rzadkie (uncommon): Ch.Picka, MSA

3. Bardzo rzadkie: Chr.17-linked d.



Inne przyczyny otępienia:

1. Zab. Hormonalne, metaboliczne, ch.spichrzeniowe

(nad i niedocz. przytarczyc, niedocz.tarczycy, nawrotowa 
hipoglikemia

przewlekła niewyd.wątroby, nerek, płuc, dialysis dementia)

2. Ch.demielinizacyjne

3. Uraz mózgu

4. Nowotwór, zesp.paranowotworowe

5. Ch.infekcyjne (meningits tbc, neurosyfilis, AIDS-dementia, PML) i 
prionowe

6. Niedobory witaminowe (WitB12, kw,foliowego)

7. Zesp.Hakima (wodogłowie normotensyjne)

8. Leki i intoksykacje (Hg, Pb, As, Mn)



Podejrzewasz otępienie? 
Rekomendacje ANN 2011

• Anamneza (z potwierdzeniem krewnych lub 
blisko znajomych)

• Ocena funkcjonalna (wykluczyć problemy nie 
związane z zab. Kognitywnymi)

• Testy obowiązkowe: morfologia krwi, ogólne 
badania biochemiczne, TSH, B12

• Wykluczyć kiłę (serologicznie)

• Neuroobrazowanie



Najczęstsze przyczyny otępienia

• AD 38% (60% spośród schorzeń 
neurodegeneracyjnych)

• AD+ naczyniopochodne 29%

• Choroba rozsianych ciałek Lewiego DLBD 13%

• Grupa otępień czołowo-skroniowych FTD 9%

• Pozostałe (w tym czyste naczyniowe) 11%



Choroba Alzheimera:



Choroba Alzheimera:
• Alois Alzheimer opisał w 1907 kobietę 51-letnią, 

zmarłą 4 lata od początku objawów zaburzeń 
świadomości i psychiatrycznych

• Ch.A. najczęstsza przyczyna otępienia

• Częstość występowania w świecie podwaja się co 20 
lat (obecnie 25 mln) w roku 2030 65,7 mln w 2050 
115,4 mln

• Wiek: 6% w wieku powyżej 65, 20% w wieku 
powyżej 80 i 95% w wieku powyżej 95 lat. 

• Powyżej 60 r.ż zapadalnośc i zachorowalność 
podwaja się wraz z wiekiem co 5 lat życia.



Czynniki patogenetyczne i  ryzyka w chorobie 
Alzheimera

• Wiek – najważniejszy czynnik ryzyka
• „Early onset” to choroba zaczynająca się przed 65 r.ż.
• Czynniki genetyczne

– Status APOE (mechanizm niejasny – rola w usuwaniu β-Amyloidu), 
– otępienie u krewnego Ist. zwiększa ryzyko o 10-30%
– Mutacje presenilin 1 i 2 (early-onset AD)

• Zaburzenia naczyniowe/miażdżycowe – (w tym „zły” 
cholesterol, nadciśnienie, hyperlipidemia, cukrzyca, otyłość)

• Przewlekły (wielokrotny) uraz mechaniczny 
• Hyperhomocysteinemia (vit. B6, B12 redukują poziom) 
• Niski poziom TSH
• Hypoestrogenizm u kobiet po menopauzie (HTZ ?)
• Niski poziom intelektualny (Czynnik „rezerwy kognitywnej”)



OTĘPIENIE TYPU
ALZHEIMEROWSKIEGO

• Początek niecharakterystyczny, trudno zauważalny, przebieg 
postępujący

• Upośledzenie pamięci świeżej (pamięci epizodycznej)
• Zaburzenia funkcji językowych (np. trudności z doborem słów)
• Zaburzenia praksji, funkcji egzekutywnych i orientacji 

wzrokowo-przestrzennej:
– Nieporadność w obsłudze urządzeń itp..

– Nierozpoznawanie nawet bliskich osób (forma agnozji) oraz 
własnej choroby i związanych z nią poznawczych deficytów.

• Objawy psychotyczne: 
– halucynacje, 
– Urojenia (podejrzenia o bycie okradanym, urojenia obecności róznych

osób w domu, urojenia, że dom jest w innym miejscu)

• Depresja (ale raczej nie w daleko zaawansowanej fazie) 
• Zanurzenia behawioralne: agresja, chęć wędrowania, 

pobudzenie, nietrzymanie moczu



Patogeneza choroby Alzheimera

• Nieprawidłowa transformacja APP w amyloid Aβ
• Gromadzenie białka Aβ (AD jest zatem amyloidozą)
• Agregacje białka MAP-tau (stąd AD jest zarazem 

tauopatią)

• Koncepcja unifikacji patomechanizmów schorzeń 
neurodegeneracyjnych (nieprawidłowe relacje białko-białko, 
mechanizm ten sam ale różne składniki molekularne i różna 
dystrybucja zmian)



Co to jest amyloid



Dwie drogi przemiany prekursora (amyloid precursor protein) APP 
I(właściwosci -sekretazy decydują o różnych wariantach A )
Wysoki poziom białka „ endoplasmic reticulum-associated binding
protein”

From Martin Citron 

NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE VOL 5 | 2004 | 677



From Martin Citron 

NATURE REVIEWS 
NEUROSCIENCE VOL 
5 | 2004 | 677



Białko tau i tauopatie: problem nieco 
skomplikowany

• Gen MAPT (14 exonów) – alternatywny splicing
dotyczący exonów 2,3,10 powoduje powstanie 6 izoform
występujących w mózgu 

• 3 z tych izoform zawierają exon 10  (2–3–10+; 2+3–10+; 
2+3+10+ ) a trzy nie: (2–3–10–; 2+3–10–; 2+3+10–;) 

• W trzech izoformach występują trzy strefy powtórzeń 
(oznaczane 3R) i w kolejnych trzech izoformach
poczwórne powtórzenia (oznaczane jako 4R)

• Stąd odmiany molekularne białka Tau nazywane tau 3R i  
tau 4R

• Występują też 2 haplotypy H1  i H2
• W AD tau jest hyperufosforylowane



Tauopatie
• 3 z nich zawiera exon 10 , a trzy nie: 2–3–10–; 2+3–10–; 

2+3+10–; 2–3–10+; 2+3–10+; 2+3+10+.



Tauopatie - odmiany białka

• Tau z 3R i 
4R

• Odmiany z 
4R lepiej 
stabilizują 
mikrotubule



Tauopatie
• Pierwotne (Bez agregacji innych białek)

– PSP, CBD, Ch. Picka, FTDP-17 MAPT, 
chronic traumatic encephalopathy, 
argyrophilic grain disease

• Wtórne (agregacja białka tau inicjowana 
przez pozakomórkowe depozyty innych 
białek, które również powodują jego 
fosforylacje)
– Choroba Alzheimera, wrodzone (i część 

sporadycznych) chorób prionowych, Zesp. 
Downa, rodzinne otępienie brytyjskie, i 
duńskie



Tauopatie
• Białko tau 3R i 4R w AD (patologia neuronalna)

– Choroba Alzheimera jest tauopatią wtórną (zob. pop. slajd)
• Białko tau 4R w PSP, CBD, FTDP-17 z 4R
• Białko tau 3R w Ch. Picka, FTDP-17 z 3R



Choroba Alzheimera patologia: 
• Białko Aβ: Złogi (gromadzone pozakomórkowo) tworzą blaszki 

amyloidowe; a wśród nich:
– „Blaszki neurytyczne” - blaszki amyloidowe z dystroficznymi 

wykazującymi ekspresję białka tau oraz ubiquityny i APP 
(amyloid Aβ40 w centrum, - Aβ42 na obwodzie)

– Blaszki niedojrzałe (prymitywne): bezrdzeniowe (częste u osób 
starych bez otępienia)

– Blaszki „wypalone” (burnt-out); tylko gęsty rdzeń – częste w 
warstwie kk. Purkinjego i pallidum

– Blaszki „cotton wool” w mutacjach presenilin (FAD)
– Blaszki rozlane („diffuse”): podobne do prymitywnych ale 

nieregularne, częste u osób starych bez demencji oraz w DLBD
– Inne depozyty amyloidu (fleecy, lake-like, subpial) zwykle bez 

neurytów; (subpialne złogi często w mózgowej angiopatii
amyloidowej)



Choroba Alzheimera patologia: 
• Złogi białka tau:

– Białko tau stabilizuje mikrotubule w neuronach.
– Fosforylacja bałka tau powoduje rozpad mikrotubul i tworzenie 

PHF (paired helical filaments) – tworzących „tangle” (NFT)
– Zmiany neurofibrylarne - śródkomórkowe cytoplazmatyczne 

agregacje białka MAP-tau (hyperufosforylowanego):
• Tzw. „tangle” = neurofibrillary tangles (NFT) 
• „nitki neuropilowe” (neuropil threads) 

– Ponadto tau+ są dystroficzne neuryty w blaszkach neurytycznych
(zob. wyżej)

• Zaburzenie układu cholinergicznego



Choroba Alzheimera patologia: 

• Mikroskopowa wizualizacja blaszek neurytycznych
– barwienie IHCh na białko tau 
– NFT ultrastrukturalnie (w ME) składają się z charakterystycznych 

filamentów: tzw. „paired helical filaments”

• Mikroskopowa detekcja złogów amyloidu 
– barwienie IHCh na białko Aβ

• Inne zmiany: Angiopatia kongofilna (amyloid w ścianie naczyń, 
głównie tętniczek), zwyrodnienie ziarnisto-wodniczkowe, ciałka 
Hirano



Mózg w chorobie Alzheimera



Bielschowski method - enthorrhinal cortex

Senile (neuritic) plaques

Choroba Alzheimera



Beta-amyloid positive „primitive” = immature (without core) and 
„clasic” neuritic plaques in neocortex

(in classic plaques core is Aβ40+ peripheral halo is Aβ42+)

Choroba Alzheimera



Choroba Alzheimera: blaszki neurytyczne
(„klasyczne”)

A-protein

ubiquitin



Choroba Alzheimera: amyloid plaques, 

Kongo-red

Kongo-red



Przykład tauopatii
neurofibrillary tangles, and neuropil threads

Tau -protein

Choroba Alzheimera



Paired helical filaments (PFH)



Kongophilic angiopathy





Choroba Alzheimera:
Deficyt cholinergiczny:

Nucleus basalis Meynerti
Control and AD (below)

Inhibitory cholinesterazy w 
próbie leczenia AD:

Donepezil, riwastygmina 



Amyloidozy mózgowe: 

APP (Glenner and Wonga 1984) 
AD. HCHWA-D (hereditary cerebral hemorrhage with 
amyloidosis-D, Down s., amyloid angiopathy

PrP (CJD, GSS, Kuru, FFI)

Cystatin C (HCHWA-1 Island type)

transthyretin (variant) Familial cerebral amyloidosis-
Hungarian Type

other mutations of transthyretin:
inherited neuropathies

(familial amyloid polineuropathies –
HSAN hereditary sensory and autonomic
neuropathy



Czynniki genetyczne w chorobie 
Alzheimera

Czynnik Chr. Gen Dziedzi-
czenie

Uwagi

APP 21 Białko prekursorowe
amyloidu

AD Wczesne objawy ch.A

PS1 14 Presenillina 1 AD j.w.

PS2 1 Presenilina 2 AD j.w.

Apo E 19 Apolipoproteina E
(gen APOE)

Haplotyp
ε2, ε3, ε4
allele 

Podatność na Ch.A

UBQLN1 9 Ubiquilin 1 SNP Tylko przypadki rodzinne

Trisomia 21 21 Białko prekursorowe
amyloidu

Triploidia Patolog. zmiany Ch.A niemal u 
wszystkich dorosłych z zesp. Downa



Nośnicy 2 alleli 4 mają 10-30x większe ryzyko AD (50-90% szans 
w wieku 85 lat)

Uwaga: fenotyp ε4ε4 nie jest konieczny ani 
wystarczający do AD!

Status apolipoproteiny E (APOE): 
genetyczny czynnik ryzyka late-onset AD 

Częstość genotypów ApoE u ludzi

Allele ε2 ε3 ε4

ε2 ~1–2% ~15% ~1–2%

ε3 ~55% ~25%

ε4 ~1–2%



Kryteria choroby Alzheimera NINCDS-ADRDA
wg. National Institute of Neurological and Communicative 

Disorders and Stroke and the Alzheimer's Disease and Related 
Disorders Association 1984

• Cechy otępienia (demencji) + wykluczenie 
innych przyczyn otępienia

• Otępienie oznacza tu poziom wyraźnie 
utrudniający pracę i aktywność życiową (ADL 
activities of daily life)

• Stopień pewności rozpoznania: 

– Choroba definitywna (potwierdzona autopsją), 
prawdopodobna, możliwa



Kiedy naprawdę zaczyna się 
choroba ?



Alzhemer – czyli właściwie co? 

• Spełnienie kryteriów Ch.A. wg NINCDS-ADRDA 
których podstawą jest (zaawansowane!) 
otępienie opóźnia próby stosowania leczenia 
gdyż oznacza rozpoznanie choroby w chwili 
zaawansowanych zmian w mózgu!

• Gorączkowe poszukiwanie biomarkera
choroby pozwalającego na wcześniejsze 
rozpoznanie PRZED objawami otępienia!



Biomarkery AD
• 1. Poziom Aβ w CSF (spada)

• 2. Poziom białka tau/ fosfotylowanego tau w CSF 
(wzrasta) (kombinacja 1+2 – czułóśc 85-94%, 
specyficzność 83-100%)

• PET – (gromadzenie amyloidu)

• Wolumetryczna ocena hipokampa (zaniku)

• Stopień (rate) atrofii mózgu

• FDG-PET (ocena metabolizmu)

• Biomarkery odczynu zapalnego i stresu 
oksydatywnego (cytokiny, isoprostany)



Poszukiwania biomarkerów Ch.A. 
wykrywających złogi amyloidu w PET 
(obecne tez w mózgach bez demencji)

1. 11C-PIB 11C-PIB PET uptake in MCI was intermediate as 
compared with AD patients and healthy controls (see
picture) Forsberg A et al. Neurobiol Aging. 2007

2. Florbetapir (AMYViD = florbetapir-fluorine-18) 
zaakceptowany przez FDA 2011 (dłuższy okres 
półtrwania 110 min niż w PIB ok 20min)



Poszukiwania innych biomarkerów Ch.A. 

• Zaniki przyśrodkowego obszaru płata skroniowego 
(medial temporal lobe atrophy) w MRI

• Redukcja metabolizmu glukozy w FDG-PET

• Redukcja poziomu amyloidu Abeta 42 i wzrost białka 
tau w PMR



Poszukiwania innych biomarkerów Ch.A. 

• Redukcja metabolizmu glukozy w FDG-PET



Kryteria International Working Group (IWG 2007) 
National Institute on Aging Alzheimer's Association (NIA/AA 2011)

• IWG
– Asymptomatyczna faza z 

ryzykiem Ch.A –
Przedobjawowa Ch.A

– Prodromalna Ch.A
(„predementia stage of AD) ; 
deficyty pamięci w testach + 
biomarkery w CSF

– Otępienna (objawowa) Ch. A 
(AD dementia)

• NIA/AA
– Przedkliniczna Ch.A.

– Łagodne zaburzenia 
kognitywne (MCI due to 
AD)

– Otępienie spowodowane 
przez Ch.A.



Kryteria neuropatologiczne
National Institute on Aging Alzheimer's Association
(NIA/AA 2011)

Konsensus USA-Europa w sprawie kryteriów neuropatologicznej oceny 
AD
Zmiany patologiczne wykazują kontinuum które odzwierciedla obraz 
kliniczny.
Preferowane określenie zmian patologicznych: „AD neuropathologic
change”. Podobne zmiany występują u osób bezobjawowych!
Trudno ocenić które zmiany w autopsji powodowały zaburzenia 
kognitywne



KRYTERIA NEUROPATOLOGICZNEGO 
ROZPOZNAWANIA AD  

• System CERAD  oceniający na podstawie blaszek neurytycznych.

• System Braak & Braak (= Braak NFT stage) oceny stopnia 
zaawansowania AD (od I do VI) wg zmian neurofibrylarnych

• System Thal plaque phase - oceny fazy akumulacji blaszek 
(amyloidowych=starczych) uwzględniający stopień 
rozprzestrzenienia się blaszek w mózgu (fazy od 0 do 5)



KRYTERIA ROZPOZNAWANIA DEFINITYWNEGO CHOROBY 
ALZHEIMERA

Blaszki amyloidowe są obecne w mózgach także bez cech otępienia, a 
NFT występują również w innych schorzeniach niż AD, dlatego 
wypracowano systemy kryteriów rozpoznawania AD 

Wytyczne CERAD (The Consortium to Establish a Registry for 
Alzheimer’s Disease): 

Wycinki (co najmniej 6)  z okolic: 

1. Zakr. czołowy środkowy, 

2. Górny i środkowy zakr. skroniowy 

3. Dolny płacik ciemieniowy 

4. Hipokamp i kora śródwęchowa                             (entorinalna)

5. Zakręt obręczy (przednia cz), 

6. Śródmózgowie (z i.czarną)

7. Ponadto (do systemu Thala) móżdżek, jądra podstawy. Oraz inne. 



KRYTERIA ROZPOZNAWANIA DEFINITYWNEGO 
CHOROBY ALZHEIMERA CERAD 1997

• Barwienia: HE, Bielschowsky (impregnacja srebrem), Thioflavine-
S (fluorescencja), Immunohistochemiczne z p-ciałami przeciwko 
białkom Aβ i Tau

• Półilościowa ocena ilości plak neurytycznych wg wzorca CERAD: 
(0=none, 1=sparse, 2=moderate, 3=frequent) w najbogatszym w 
płytki wycinku neocortex

• Wyznaczenie stopnia wskazówek neuropatologiczznych do 
rozpoznania AD na podstawie zależnej od wieku punktacji ilości 
blaszek (age-related plaque score table) (zob. tabela nr 1)

• Wyznaczenie stopnia pewności rozpoznania AD uwzględniając 
obecność (lub brak) otępienia oraz  zależnej od wieku punktacji 
ilości blaszek (zob. tabela nr 2)



*W najbogatszym w płytki obszarze kory cz., skr., ciem.
Wskaźnik blaszek:
0 = brak dowodów na AD. A = niepewne neuropatologiczne dowody na AD 
B = Obraz neuropatologiczny sugeruje AD 
C = Neuropatologiczne wskazanie do rozpoznania AD

KRYTERIA ROZPOZNAWANIA HISTOPATOLOGICZNEGO AD WG CERAD

Tabela nr 1 : (age-related plaque score table)

WIEK LICZBA BLASZEK STARCZYCH *

Brak
(none)

Pojed.
(sparse)

Średnia
Liczba 
(moderate)

Liczne
(Frequent)

<50 0 C C C

51-75 0 B C C

>75 0 A B C



* Oznaczenia literowe wskaźnika blaszek z tabeli: age-related plaque
score table (poprzedni slajd))

KRYTERIA ROZPOZNAWANIA DEFINITYWNEGO AD WG CERAD

Tabela nr 2

Rozpoznanie Rozpoznanie wg 
kryteriów hist-pat*

otępienie

„Potwierdzona” = 
definitywna AD

C +

Prawdopodobna 
AD

B +

Możliwa AD A
B lub C

+
-

Nie stwierdzono AD 0 lub A -



System ABC (amyloid Braak CERAD) score for AD  
neuropathologic change

• Systemy Braak, Thala i CERAD razem włączono do wskazówek do 
neuropatologicznych kryteriów AD tzw. ABC score opracowanych 
przez National Institute on Aging-Alzheimer’s Association (NIA-AA)

• System „ABC scoring” NIA-AA uwzględnia:

– (A) Fazę akumulacji amyloidowych blaszek wg Thal’a
(zredukowano do stopni 0-3)

– (B) system Braak (także zredukowany do stopni 0-3)

– (C) stopnie blaszek neurytycznych wg CERAD (0-3) 



System ABC (amyloid Braak CERAD) score for AD  
neuropathologic change



ABC score for level of AD changes

AD neuropathologic 

change

B

A C 0 lub 1 2 3

0 0 nie nie nie

1 0 lub 1 niskie niskie niskie

2 lub 3 niskie pośrednie pośrednie

2 Jakikolwiek 

C

niskie pośrednie pośrednie

3 0 lub 1 niskie pośrednie pośrednie

2 lub 3 niskie pośrednie wysokie

• Stopień niski nie daje podstawy do uznania zmian za wyjaśniających 
zaburzenia kognitywne

• Stopień pośredni i wysoki zmian neuropatologicznych jest uważany 
za wystarczający do wyjaśnienia zaburzeń kognitywnych



Czy beta amyloid i tauopatia to cała 
prawda o patogenezie AD?

• Zmianom patologicznym typu AD często towarzyszą inne 
takie jak:

– Ciałka Lewy’ego

– Zmiany miażdżycowe i mikronaczyniowe (microvascular lesions
- MVL) i ich skutki

• Stwardnienie hipokampa (hippocampal sclerosis HS) 

– W większości HS obecne złogi TDP-43 (częste też w AD, oraz 
FTLD, ALS)

• Primary age-related tauopathy (PART) – częstą patologią 
związaną ze starzeniem się

• Najnowsze doniesienie o myszkach symbiotycznych : 
jedna normalna, druga z genetycznymi zmianam AD !



Uwaga! – depozyty amyloidu i białka tau to nie 
wszystko… 

• Ciałka Lewy’ego często towarzyszą umiarkowanie i silnie zaznaczonym 
zmianom alzheimerowskim

• Proponowana modyfikacja oceny c.Lewyego

– Brak

– Głównie w pniu mózgu

– Obszar limbiczny

– Neocrtex

– Dominacja w c. migdałowatym

• U osób bez zab. Kognitywnych obecność LB prawdopodobnie 
reprezentuje przedkiliniczną DLBD

• U osób z zab. Kognitywnymi neokortykalne LB tłumaczą otępienie

• U osób z LB w pniu trzeba szukac innych przyczyn otępienia

• LB głównie w c. migdałowatym typowo w zaawansowanyej AD



Choroba Parkinsona

• Jako neurodegeneracja

– Synukleinopatia

– inne synukleinopatie : DLBD, MSA, Dysfagia z c. 
Lewy’ego, pure autonomic falure

• Jako schorzenie ruchowe



Schorzenia z ciałkami Lewy’ego

• Choroba Parkinsona

• Otępienie z ciałkami Lewy’ego (DLBD)

• Dysfagia z c. Lewy’ego (c.L. w neuronach splotu Auerbacha i 
grzbietowych jądrach ruchowych n.X)

• (Pure) Autonomic failure (c.L. w rdzeniu i zwojach układu 
sympatycznego) (być może wstęona faza PD? MSA? DLBD)



Choroba Parkinsona (PD).
• Sporadyczna w 95%, genetyczna w <5%
• Początek ok 58 r. w rodzinnej wcześniej
• Klinicznie: zespół parkinsonowski, późno cechy otępienia 
• Patologia

– Degeneracja neuronów s.nigra prowadzi do redukcji dopaminy w
striatum (leczenie L-dopa, prekursorem dopaminy)

– Zblednięcie s. czarnej
– Ciałka Lewiego w cytoplazmie pigmentowanych neuronów głównie s. 

czarnej
– Alfa-synukleina w ciałkach Lewiego (LB) (PD jest przykładem 

synukleinopatii)
• W 5-7% autopsji LB obecne bez objawów PD („preclinical

phase”?), 
• Po 70 r.ż 1,5% populacji ma zmiany typu PD



Parkinson d.



Parkinson disease – an example of 
synucleinopathy

-synuclein.

Alpha-synuclein Lewy neurite 



Choroba Parkinsona

-synuclein.

Lewy body



J.ogoniaste i skorupa
Drogi „wejścia” do zwojów 

podstawy

• „Input” z niemal całej kory oraz z 
s.czarnej

• (wyjątki: pierwotne kory wzrokowe i 
słuchowe)

• Jądro ogoniaste:
– sygnały z kor asocjacyjnych oraz z tzw. 

czołowej kory wzrokowej.
• Skorupa 

– sygnały z pierwotnej i wtórnej kory 
czucia somatycznego, z 
„pozaprążkowanej” kory wzrokowej, z 
kory ruchowej i przedruchowej oraz 
słuchowej kory asocjacyjnej z płata 
skroniowego.



FP-CIT 
SPECT

Alzheimer

PD

Control

(123I-FP-CIT = 
DaTSCAN™)
Wykrywa 
transporter 
dopaminergiczny 
(presynaptyczny)
DAT  

(123I-FP-CIT = w DLB 
bardziej podobny 
do kontroli lub AD)



PRZYCZYNY PARKINSONIZMU
Częste
• Choroba Parkinsona (PD) 
20-30%  pacjentów z rozpoznaną klinicznie Ch.P mają inne przyczyny 
parkinsonizmu
• Otępienie z c. Lewy’ego (DLBD)

Rzadsze
• parkinsonizm polekowy
• Zanik wieloukładowy (MSA)
• Postępujące porażenie nadjądrowe (PSP)
• Naczyniopochodny

Rzadkie
• zwyrodnienie korowo-podstawne (CBD)
• Ch. Alzheimera
• Guzy (nie tylko nowotworowe)
• Zwyrodnienia czołowo-skroniowe
• Huntington`s disaese
• dementia pugilistica
• toxin-induced parkinsonism
• Wilson`s disaese
• Wodogłowie



Parkinsonizm z otępieniem
• Częste przyczyny

– Choroba Parkinsona
– Otępienie z ciałkami Lewy’ego (DLBD)
– Ch.Alzheimera
– Parkinsonizm polekowy i naczyniowopochodny

• Rzadsze
– Wodogłowie
– CBD
– FTD
– MSA
– PSP

• Rzadkie
– ALS/PDC of Guam
– C9orf ALS/MND
– Rodzinny/młodzieńczy parkinsonizm



Otępienie z ciałkami Lewy’ego:
synukleinopatia

Synonimy:
DLBD (Diffuse Lewy body disease) 
DLB (Dementia with Lewy Bodies) 



Otępienie z ciałkami Lewy’ego DLBD 

• Obecnie uważane za częste – druga po AD 
neurodegeneracyjna przyczyna otępienia

• Klinicznie: otępienie (na początku) + parkinsonizm 
(później)

• Jest to synukleinopatia (wraz z ch.Parkinsona, MSA)
• Ciałka Lewy’ego w neuronach kory zwykle nie mają 

charakterystycznego „halo” 
• W większości przypadków DLBD towarzyszą 

neuropatologiczne zmiany alzheimerowskie, podczas gdy 
„czysta” DLBD czyli bez zmian alzheimerowskich jest 
prawdopodobnie rzadsza.

• Kryteria Newcastle dla neuropatologicznego rozpoznania
• McKeith IG, Dickson DW, Lowe J, et al (2005) Diagnosis and management of dementia with

Lewy bodies: third report of the DLB Consortium. Neurology 65:1863–1872



Otępienie z ciałkami Lewy’ego
Diffuse Lewy body disease - DLBD

• Zaburzenia pamięci ale niekoniecznie na początku choroby
• Szybki postęp choroby
• Fluktuacje stanu czuwania
• Zaburzenia świadomości
• Halucynacje wzrokowe, słuchowe
• Zespół parkinsonowski
• Zaburzenia kognitywne przed wystąpieniem zespołu 

Parkinsona
• Częste upadki
• Słaby wychwyt  MIBG* w scyntygrafii mięśnia sercowego
• Nadwrażliwość na neuroleptyki

– *(metajodobenzyloguanidine I123)



DLB
consensus diagnostic criteria

• Postępujący zaburzenia kognitywne
• Dwa spośród poniższych są konieczne dla „probable

DLB” a jedno dla „possible DLB”
– Fluktuacyjne zaburzenia kognitywne (uwagi i alertness)
– Nawracające halucynacje wzrokowe
– Spontaniczne ruchowe cechy parkinsonizmu

• Cechy wspierające (supportive features)
– Powtarzające się upadki, omdlenia, przejściowa utrata 

przytomności, wrażliwości na neuroleptyki, urojenia, REM 
sleep disorders

• DLB jest mało prawdopodobne w przypadku:
– Cech udaru mózgu
– Cech jakiejkolwiek innej choroby w tym psychicznej która 

mogłaby wyjaśnić objawy typowe dla DLB



DLBD



DLBD



DLBD
Lewy body and senile plaque

LB

SP



Parkinson d.

Alpha-synuclein Lewy neurite



From: Halliday, Lewis and Ince.  Dementia 5th Edition Ames, Burns, O’Brien   Chapter 62

Neuropatologiczny obraz i rozgraniczenie między „czystą” AD, „czystą” DLBD i 
zespołami mieszanymi jest bardzo trudne. Zwróć uwagę na współwystępowanie 
różnych typów zmian patologicznych jak i czynników ryzyka (np. ApoE)



Stadia choroby (DLBD) wg Braak
• Koncepcja patogenezy „kroczącej” na skutek pierwotnego 

wniknięcia czynnika patogenetycznego drogą nerwu I (węchowy) 
i n X (błędny) w tym przypadku pokarmowego.

• Kolejność zajęcia struktur:

– (stage1) Anterior olfactory nucleus, DMN n.X

– (stage 2) jądra szwu, nakrywka mostu, LC

– (stage 3) s. nigra, n.b. Meynerti

– (stage 4) mesocortex, allocortex, destrukcja  pars compacta s.c.

– (stage 5) neocortex

– (stage 6) rozległe zajęcie neocortex, zniszczenie powyższych struktur

• Wykładnikami zmian są agregacje alfa-synukleiny w postaci c. 
Lewy’ego i zazwyczaj bardziej licznych „neurytów Lewy’ego”

• Standard pobierania wycinków (10 regionów)



1

2

3
4

6

5

7

8

1. medulla

2. pons 3. midbrain

4. basal forebrain 6. hippocamous

7. Gyrus cinguli

8. Temporal cx 9.Frontal cx 10. Parietal cx

5. striatum

Structures to be assessed.

1-medulla with dorsal motor nucleus of 
vagus* and intermediate reticular zone*; 
2-pons with locus ceruleus* and raphe 
nucleus*; 
3-midbrain with substantia nigra, pars 
compacta*; 
4-basal forebrain with amygdaloid nucleus*, 
entorhinal region* and nucleus basalis of 
Meynert*; 
5-striatum with putamen* and insular 
cortex*; 
6-hippocampous at the level of lateral 
geniculate nucleus with CA2 region*, 
remnants of entorhinal regions* and 
temporo-occipital cortex*; 
7-gyrus cinguli; grey matter
8-temporal cortex, superior and middle* 

temporal gyrus, grey matter; 
9- parietal cortex, Brodmann are 39/40; 
10- frontal cortex, Brodmann area 9.



‘Braak staging’ of 
synucleinopathy



Grupa otępień czołowo-
skroniowych FTD



Otępienia czołowo-skroniowe (FTD) –
podział wg manifestacji klinicznych

bvFTD
- Behawioralne warianty otępienia typu FTD

- w późniejszym okresie obj.pozapiramidowe

- Przebieg powolny

(FTD z zaburzeniami ruchowymi - przebieg szybszy)

PPA primary progressive aphasia
(część patologia Alzh.D)

- Otępienie semantyczne (semantic variant SV-PPA) (utrata rozumienia 
znaczenia słów, zachowana płynność-tempo mowy, choć jest trudna 
do zrozumienia) 

- Postępująca afazja (nonfluent aggramatical variant NFAV-PPA = primary
progressive aphasia) wybitne spowolnienie mowy



OTĘPIENIE CZOŁOWO-SKRONIOWE
w wariancie behawioralnym FTD

• Podstępny początek i stopniowy powolny przebieg
• „Dyzinhibicja” w zachowaniu

- „niewłaściwe” słownictwo i/lub zachowania (np. zw. Z seksem lub 
kradzieże, )

• Apatia („odrętwienie”), utrata dbałości o wygląd, utrata 
empatii, zaburzenie „wglądu” (świadomości choroby)

• Niekontrolowana, nadmierna  aktywność w zakresie palenia, 
picia, jedzenia

• „Mental rigidity”: zachowania stereotypowe i rytualne, 
• Labilność emocji i zaburzenia rozpoznawania emocji u innych 

(„serce z kamienia”).
• Zaburzenia funkcji „egzekutywnych” (planowania czynności)



Fronto-temporal lobar degeneration (FTLD) – podział 
neuropatologiczny

FTLD-U (ze złogami ubikwityny)

FTLD-TDP (ze złogami śródjądrowymi lub cytoplazmatycznymi 
białka TDP-43) 

część z ekspansją powtórzeń hexanucleotydów (HRE), (GGGGCC)n, w genie 
C9orf72 j (Klinicznie FTLD-TDP z jednoczesną mutacją C9orf72 manifetować
się może jako bvFTD, NFAV-PPA lub  „mieszanką” ALS/FTD)

część z mutacją białka progranuliny, 

część z mutacją tzw. białka zawierającego walozynę (valosine-
containing protein gene) 

FTLD-FUS - osobna grupa nazywana FTLD-FUS  czyli FTLD z 
inkluzjami białka FUS (fused in sarcoma =TLS translocated in 
liposarcoma) - dawniej FTLD z inkluzjami bazofilnymi

FTLD-Tau 

Choroba Picka FTDP-17, CBD, PSP

FTLD-ni dementia lacking distinctive neuropathology (DLDN)



FTLD z zaburzeniami motorycznymi (przebieg szybszy niż 

w „czystym” FTLD)

Frontotemporal degeneration and parkinsonism linked to chromosome
17 (FTDP-17) (tauopatia)

Zwyrodnienie korowo-podstawne – corticobasal ganglionic
degeneration (tauopatia)

• Otępienie z ALS (TDP-43) (zob. wykład nt. schorzeń 
ruchowych)

Postępujące porażenie nadjądrowe (Ch. Steele’a-Richardsona-
Olszewskiego) – tauopatia (zob. wykład nt. schorzeń 
ruchowych)



Choroba Picka

Bardzo rzadka; charakterystyczny zanik płata czołowego i skroniowego 
i zaoszczędzenie tylnych 2/3 zakrętu skroniowego górnego.

Patologia:

Agregacje białka tau (tau wariant 3R) – choroba Picka jest tauopatią

Zaniki neuronów zwł. III warstwy kory, glejoza, 

achromatyczne neurony (tzw. komórki Picka): najliczniejsze w zakręcie 
zębatym i korze płatów czołowych

ciała Picka („kule srebrochłonne”) : ubikwityna+ MAP-tau+, 
chromogranina+ ;zawierają „paired-helical-filaments” oraz proste 
tubule



Choroba Picka

Ciałka Picka

Komórka Picka



Choroba Picka: 
ciałka Picka

TAU

TAU



Choroby prionowe



Choroby prionowe

• Sporadyczne (ponad 90%)
– Choroba Creutzfelda-Jacoba (sCJD), Śmiertelna bezsenność 

(sFI), variably protease-sensitive prionopathy (VPSPr)

• Rodzinne/genetyczne (poniżej 10%)
– Genetyczna CJD, Śmiertelna rodzinna bezsenność (FFI), : 

Gerstmann-Sträussler-Scheinker syndrome (GSS)

• Pasażowalne („zakaźne”) 
– Nowy wariant CJD (vCJD)

– Jatrogenna - iCJD 1%>> przypadkowe zakażenie (hormon 
wzrostu, przeszczepy), 

– Kuru



Zwierzęce choroby z patogenezą 
prionową

• Scrapie:owce, kozy

• TME (pasażowalna encefalopatia norek)

• CWD (przewlekła wyniszczająca choroba jeleni): jeleń, 
łoś

• BSE (gąbczasta encefalopatia bydła)

• Inne EG: koty, antylopy, pumy, tygrysy (ZOO)



PRIONY
"PROTEINACEOUS INFECTIOUS PARTICLES”

Białko PrPc (cellular): - prawidłowe białko kodowane przez
pojedynczy exon z pojedynczej kopii genu na krótkim ramieniu
chr. 20 (ok. 210 aminokw.)
Prion, oznaczany PrPsc (scrapie) jest zmodyfikowaną formą
prawidłowego białka komórkowego
PrPc jest wrażliwe na proteazę natomiast PrPsc jest oporne na 
proteazę
PrPsc wprowadzone do komórki powoduje trwałe chemiczne i/lub 
konformacyjne zmiany PrPc prowadzące do powstania „kopii” 
PrPsc

PrPsen Prion sensitive (na trawienie ale patologiczny!)

Zmiany konformacyjne białka priona mogą występować bez zmian 
istotnych modyfikacji chemicznych



Konwersja PrPC do PrPSc obejmuje redukcję struktur alfa helix i 
wzrost „beta fałdowych” struktur w obrębie protein prionowych
(Pan et al., 1993)

PrPCPrPSc

„refolding”

lub

„nucleation”
„concept of propagon”



PRIONY
- oporne na procedury modyfikujące kwasy nukleinowe
- PrPc 27-30 kD (prekursor 33-35kD) 254 aminokwasy.
Po odcięciu N- i C-końcowych sekwencji 
„dojrzały” prion (reszty od 23 do 231) ma ok. 210 
aminokwasów
C-koniec (Ser231) „kotwiczy” (fosfatydyloinozytolowy glikolipid 
- GPI). 
N-końcowy jest „sygnałowy”

Obecność stabilnych szczepów i barier międzygatunkowych 
uniemożliwiających przenoszenie (pasażowanie) !



Status kodonu 129 PRNP a fenotyp choroby

• UWAGA! Status kodonu 129 białka priona ma 
kluczowe znaczenie dla fenotypu choroby prionowej 
zarówno sporadycznej oraz jatrogennej a także 
rodzinnej. (zob dalej slajd „genetyka CJD”)

• Podwyższone ryzyko dla sporadycznej i jatrogennej 
CJD jest u homozygot (Val/Val lub Met/Met) w 
kodonie 129 PRNP, ponadto ryzyko wzrasta z 
wiekiem.

• W sporadycznej CJD 90% chorych jest 
homozygotyczna dla albo Met albo Val

• Natomiast 100% przypadków wariantu (vCJD) była 
homozygotyczna dla Met. 



Molekularne fenotypy (podtypy CJD)
• Polimorfizm kodonu 129 - trzy możliwości z uwagi na obecność Met 

lub Val oraz dwa warianty priona zależne od glikozylacji (łącznie 6 
wariantów):
– Met/Met (MM1/2)

– Met/Val (MV1/2)

– Val/Val (VV1/2)

• Warianty priona wykazują różne postacie zmian 
neuropatologicznych ! 
– (na podstawie obrazu neuropatologicznego można wskazać typ 

molekularny priona!)
• Najczęstszy fenotyp priona MM/MV1 (70%) Klin. Typ amaurotyczny

lub miokloniczny (zob. nast. slajd)  

• Fenotyp VV2 (16%) klinicznie typ ataktyczny typ

• Fenotyp MM2 – klinicznie FFI i (sugerowana sFI) (śmiertelna 
bezsenność)



Sporadyczna CJD – różne warianty priona – różny typ 
immunoekspresji i różna dystrybucja złogów priona

Gelpi, Colom-Cadena, Budka 2016



Sporadyczna CJD
1/1000 000/rok; 55-70 r.ż.;  przebieg śr. 7 mieś.

Objawy początkowe:
1. Szybko postępujące otępienie

1. Zburzenia pamięci
2. Zab. Zachowania

2. Objawy móżdżkowe
3. Zab. Wzrokowe (oculomotor)
4. Zawroty głowy niestabilność
5. Ruchy mimowolne
W późniejszym okresie choroby oprócz powyższych:
1. Myoclonus
2. Obj. Piramidowe
3. Drgawki
4. Cechy odnerwienia
(uwaga: zestawienie jest orientacyjne, w poszczególnych przypadkach 
jeśli pominąć otępienie, obserwuje się różne objawy, ma to m.in. 
związek z wariantami białka priona, zob. dalej)



Kryteria diagnostyczne sCJD 2017
1. Definitywna: Postępujący zespół 

neurologiczny „i”(!)  
potwierdzenie neuropatologiczne 
lub immunohistochemiczne lub 
biochemiczne (w biopsji lub 
sekcji)

2. Prawdopodobna:
I +2 spośród II i typowe EEG
LUB 
I + 2 spośród  II i typowe MRI
LUB 
I + 2 spośród  II  i +14-3-3 
LUB 
Postępujący zespół neurologiczny i + RT-
QuLC w CSF lub innych tkankcha

3. Możliwa
I + 2 spośród  II  przebieg < 2 lata

I. Gwałtownie postępujące 
zab. Kogfnitywne

II. -
A Myoclonus
B Zaburzenia wzrokowe lub 
móżdżkowe
C objawy piramidalne lub 
pozapiramidalne
D. Mutyzm akinetyczny

III. Typowe EEG
IV. Silny sygnał w 

prążkowiu w MRI



Sporadyczna CJD: różnicowanie
Neurodegeneracje:
1. DLBD
2. AD z gwałtownym przebiegiem
3. Ch. Parkinsona
4. MSA
5. CBD
6. PSP
7. FTD (ew. z ALS)
Schorzenia „uleczalne”:
1. Encephalitis
2. Nowotwór (meningeal carcinomatosis)
3. Encefalopatie w ch. metabolicznych



Genetyka CJD

• W 15% CJD jest rodzinna i dotyczy wtedy młodszego wieku; (w 
85% CJD jest sporadyczna); 

• W rodzinnej CJD najbardziej typowe mutacje PRNP to: 
– a) kodon 200 (zamiast kw. Glu jest lizyna Glu=>Lys) 
– b) kodon 178 (zamiast kw. Asparaginowego jest asparagina 

Asp => Asn) – Ma też znaczenie status kodonu 129 (zob. 
niżej) 

– c) dodatkowe insercje powtarzalnych oktapeptydów, których 
w normalnym PRNP jest 5.

– Ad b) w przypadku mutacji w kodonie 178 o fenotypie 
decyduje kodon 129- jeśli jest w nim Val to jest CJD, jeśli 
jest w nim Met to jest FFI, 

• W sporadycznej CJD NIE MA MUTACJI



„Nabyta CJD (vCJD)
Własne allele genu PrP oraz układ 

odpornościowy konieczny do efektywnego 
zakażenia*

Priony MALT
(jelito)

Sfagocytowane
priony

Węzły, śledziona, migdałki
(„replikacja” prionów)

nerwy

CSN

*myszy z zesp. SCID oraz 
myszy „null” (PrP o/o) 
(Büeler et al., 1993) 

czyli pozbawione alleli dla 
PrP są oporne na infekcję.



Kliniczna diagnostyka CJD
• EEG w 60% (1-2 cykli/s uogólnione trójfazowe

periodyczne zespoły ostrej fali) . Parwidłowe EEG 
wyklucza CJD.

• CSF: Real time quaking induced conversion (RTQuIC), 
białko 14-3-3, tau, S100b, NSE, białko pow.0.4g/L, 

• NMR: DWI strefy hiperintensywne, atrofia, 
opracowano kryteria rozpoznania w MRI (np. MRI 
definitely CJD))

Wykluczenie: Alzheimer's disease; Multiple cerebral infarcts; Multiple 
cerebral abscesses;

Metabolic encephalopathy; Baclofen, mianserin & lithium toxicity;

Hepatic encephalopathy; Anoxic encephalopathy; 
Hyperparathyroidism; Binswanger's disease;

AIDS dementia; PML; Lewy body disease

Konieczność weryfikacji neuropatologicznej



Neuropatologia CJD
• Mózg zwykle z cechami umiarkowanego uogólnionego zaniku ale 

makroskopowo może nie wykazywać zmian.
• Podstawowymi zmianami są: 

– Zmiany gąbczaste (spongiform change) : wakuole w neuropilu
śr do 100 mikronów

• Podobne zmiany w i.szarej (GM) i białej (WM) w zaawansowanych 
FTLD, AD DLBD

• Konieczne wykluczenie artefaktów złęgo utrwalenia, obrzęku, 
hipoksji (zmiany są w GM i WM, okołokomórkowe i 
okołonaczyniowe)

– zanik neuronów, 
– astroglioza, także aktywacja mikrogleju
– blaszki amyloidowe, nazywane też tzw. blaszkami-Kuru (w 

5-10% głównie w wariancie priona MV2)
• Duże różnice nasilenia i dystrybucji oraz postaci immunoekspresji białka 

priona (zależą od wariantu i tzw. szczepu priona)
• Zmiany w istocie białej uważa się za wtórne (chociaż tzw. vacuolar

myelopathy może też należeć do zmian pierwotnych)



Neuropatologia chorób prionowych



Spongiform changes in cerebral cortex
„spongiform (vacuolar) degeneration” (drobne wakuole)

Dept. of Neuropathology Inst. Neurology CM UJ



Cerebral cortex almost devoid of neurons. Numerous 
astrocytes (gliosis)

Dept. of Neuropathology Inst. Neurology CM UJ



Prion „Kuru-like” amyloid  plaques and gliosis in cerebral cortex
„Kuru plaques” typical for variant MV2 of prion

Dept. of Neuropathology Inst. Neurology CM UJ 5344



Blaszka prionowa 
(Cz.Kongo – światło spolaryzowane)



Diffuse („synaptic”) expression of prion protein 
Typical pattern of immunoexpression for sCJD variant

MM1

Dept. of Neuropathology Inst. Neurology CM UJ



Perivacuolar pattern of immunoexpression of prion 
protein 

Typical pattern for sCJD variant MM2

Dept. of Neuropathology Inst. Neurology CM UJ



Plaque-like prion accumlations in granular layer of 
cerebellar cortex which are typical for  sCJD prion 

variant MV2

Dept. of Neuropathology Inst. Neurology CM UJ



Neuropatologia niektórych pozostałych 
chorób prionowych

• GSS: wielordzeniowe, PAS+, multicentryczne blaszki 
amyloidowe, w móżdżku blaszki dominują w warstwie 
drobinowej kory (w przeciwieństwie do CJD)

• FFI oraz sporadyczna FI: charakterystyczne 
„wybiórcze” zajęcie wzgórza z zanikiem neuronów 
jednak bez zgąbczenia.



Porównanie „klasycznej” CJD 
i (nowego) „wariantu” of CJD

• KLASYCZNA:
• wiek: VII dekada
• Czas trwania: 

7ms.

• WARIANT:
• Wiek: III dekada.
• Czas trwania: 1-2 lat
• Obj. kliniczne: zab. osobowości; 

późne otępienie; brak typowych 
zmian w EEG

• Neuropathologia: liczne Kuru-like
plaki i tzw. „florid-plaques” (z 
wakuolami)

• Detekcja priona opornego na 
trawienie proteinazą w migdałkach 



Neuropatologia nowego wariantu:  nvCJD (vCJD)

• Po raz pierwszy rozpoznany w 1996, od tego czasu stwierdzono 
ponad 220 przypadków (głównie w Wlk.Brytanii).

• Śr. Wiek 28 lat, średni czas choroby – 13 mieś., obj.psychiczne
• Żaden z chorych nie miał mutacji PRNP
• Wszyscy zbadani (76) mieli Met/Met w kodonie 129
• Charakterystyczne są bardzo liczne PAS+ amyloidowe blaszki 

prionowe oraz masywne prymitywne PrP depozyty które są PAS-
ujemne. Blaszki najliczniejsze są w móżdżku i w płatach 
potylicznych. (W przeciwieństwie do GSS gdzie też sa bardzo liczne 
blaszki, PrP w vCJD jest oporne na proteazy oraz choroba nie jest 
dziedziczna.)

• Duże nasilenie zmian gąbczastych (zwłaszcza w j.podstawy i 
wzgórzu). 

• We wzgórzu jest szczególnie silna astroglioza. 
• Wiele blaszek jest szczególnie specyficznych – tzw. „florid”
• Typowe jest też powstawanie „klasterów” blaszek
• PrP stwierdza się poza CSN (migdałki, przew. pokarmowy)



Rozpoznanie neuropatologiczne CJD:
Stopień zaniku mózgu wzrasta wraz z czasem trwania choroby

Prawdopodobna [typowe objawy kliniczne oraz 
zmiany gąbczaste bez innych niejsnych
interpretacyjnie zmian morfologicznych]

Definitywna : wymagane spełnienie jednego z 
dodatkowych (oprócz powyższych) kryteriów:
- obecność amyloidowych złogów (plak typu 
Kuru) PrP
- obecność PrPSc

- wykazanie transmisji choroby na zwierzęta
- obecność patogenetycznej mutacji PRNP



Genetyka GSS
• Niemal wyłącznie przypadki rodzinne, dominująco 

somatycznie z typową mutacją kodonu 102 (zamiast 
proliny jest leucyna pro=>leu P102L) będącą pierwszą 
opisaną mutacją w chorobie prionowej a także m.in. w 
potomstwie oryginalnego przypadku rodziny opisanej 
przez Gerstmanna. 

• Na non-human primates przeniesiono w 1981r. 
Zmutowane białko jest względnie wrażliwe na 
proteinazy w przeciwieństwie do pozostałych chorób 
prionowych.

• Inne rzadsze mutacje w GSS to zamiany aminokwasów 
w kodonach 105, 117, 198, 217, oraz stop w kodonie 
145 (skrócone białko PrP i atypowy wariant GSS 
przypominający chorobę Alzheimera)



Zakaźność tkanek

Mózg, rdzeń kręgowy, oczy

Śledziona, węzły chłonne, łożysko, 
przysadka, krew, płyn m-r, jelito g.

Kości, skóra, mięśnie, nerki, mleko, tk.tłuszcz.

Nerwy obwodowe, szpik, wątroba, trzustka, 
płuca



Środki ostrożności, dekontaminacja

W laboratoriach neuropatologicznych nie 
wystąpił przypadek jatrogennej TSE -
ostrożność, ale bez przesady.

Dekontaminacja: wycinki zalewane 95% kw. 
mrówkowym 1 godz. potem do formaliny.

Skóra: 1N NaOH 5-10 min, płukać wodą.
Instrumenty: 1N NaOH 2 godz. lub 2N NaOH 

1 godz. lub autoklawowanie 134 0C 1godz.



Choroba Parkinsona

• Jako neurodegeneracja

– Synukleinopatia

– inne synukleinopatie : DLBD, MSA, Dysfagia z c. 
Lewy’ego, pure autonomic falure

• Jako schorzenie ruchowe



Schorzenia z ciałkami Lewy’ego

• Choroba Parkinsona

• Otępienie z ciałkami Lewy’ego (DLBD)

• Dysfagia z c. Lewy’ego (c.L. w neuronach splotu Auerbacha i 
grzbietowych jądrach ruchowych n.X)

• (Pure) Autonomic failure (c.L. w rdzeniu i zwojach układu 
sympatycznego) (być może wstęona faza PD? MSA? DLBD)



Choroba Parkinsona (PD).
• Sporadyczna w 95%, genetyczna w <5%
• Początek ok 58 r. w rodzinnej wcześniej
• Klinicznie: zespół parkinsonowski, późno cechy otępienia 
• Patologia

– Degeneracja neuronów s.nigra prowadzi do redukcji dopaminy w
striatum (leczenie L-dopa, prekursorem dopaminy)

– Zblednięcie s. czarnej
– Ciałka Lewiego w cytoplazmie pigmentowanych neuronów głównie s. 

czarnej
– Alfa-synukleina w ciałkach Lewiego (LB) (PD jest przykładem 

synukleinopatii)
• W 5-7% autopsji LB obecne bez objawów PD („preclinical

phase”?), 
• Po 70 r.ż 1,5% populacji ma zmiany typu PD



FP-CIT 
SPECT

Alzheimer

PD

Control

(123I-FP-CIT = 
DaTSCAN™)
Wykrywa 
transporter 
dopaminergiczny 
(presynaptyczny)
DAT  

(123I-FP-CIT = w DLB 
bardziej podobny 
do kontroli lub AD)



PRZYCZYNY PARKINSONIZMU
Częste
• Choroba Parkinsona (PD) 
20-30%  pacjentów z rozpoznaną klinicznie Ch.P mają inne przyczyny 
parkinsonizmu
• Otępienie z c. Lewy’ego (DLBD)

Rzadsze
• parkinsonizm polekowy
• Zanik wieloukładowy (MSA)
• Postępujące porażenie nadjądrowe (PSP)
• Naczyniopochodny

Rzadkie
• zwyrodnienie korowo-podstawne (CBD)
• Ch. Alzheimera
• Guzy (nie tylko nowotworowe)
• Zwyrodnienia czołowo-skroniowe
• Huntington`s disaese
• dementia pugilistica
• toxin-induced parkinsonism
• Wilson`s disaese
• Wodogłowie



Parkinsonizm z otępieniem
• Częste przyczyny

– Choroba Parkinsona
– Otępienie z ciałkami Lewy’ego (DLBD)
– Ch.Alzheimera
– Parkinsonizm polekowy i naczyniowopochodny

• Rzadsze
– Wodogłowie
– CBD
– FTD
– MSA
– PSP

• Rzadkie
– ALS/PDC of Guam
– C9orf ALS/MND
– Rodzinny/młodzieńczy parkinsonizm





J.ogoniaste i skorupa
Drogi „wejścia” do zwojów 

podstawy

• „Input” z niemal całej kory oraz z s.czarnej 

• (wyjątki: pierwotne kory wzrokowe i 
słuchowe)

• Jądro ogoniaste:
– sygnały z kor asocjacyjnych oraz z tzw. 

czołowej kory wzrokowej.

• Skorupa 
– sygnały z pierwotnej i wtórnej kory czucia 

somatycznego, z „pozaprążkowanej” kory 
wzrokowej, z kory ruchowej i przedruchowej 
oraz słuchowej kory asocjacyjnej z płata 
skroniowego.



Obszary kory (Zaznaczone na niebiesko) posiadające 
połączenia z jądrami: ogoniastym, skorupą i 

brzusznym prążkowiem*

*n.accumbens, tuberculus olfactorius



Obwód dysinhibicji w zwojach podstawy



Bezpośrednie drogi jąder podstawy

Cerebral Frontal



Bezpośrednie i pośrednie drogi jąder podstawy
Droga pośrednia moduluje drogę bezpośrednią

Cerebral Frontal

Ch. Huntingtona
(uszk.striatum)

Ch.Parkinsona

Balizm, hemibalizm

bezpośrednia
pośrednia



Patophysiology of Parkinson disease
Cerebral cortex Frontal



Parkinson disease – an example of 
synucleinopathy

-synuclein.

Alpha-synuclein Lewy neurite 



Choroba Parkinsona

-synuclein.

Lewy body



Choroba Parkinsona - genetyka
• Przykłady mutacji łączące się z rodzinną PD – geny:

– Locus PARK1: kodujący -synuclein (autosomalna 
dominująca early-onset PD)

– Locus PARK2: kodujący parkin (=E3 ubiquitin ligase, bierze 
udział w „ubiquitin-proteasome pathway” UPP; autosom
reces, juvenile-onset PD)

– Locus PARK5: kodujący UCHL1 (ubiquitin carboxy-terminal 
hydrolase L1, odpwiedzialna za recycling molekuł ubiquitin w 
UPP; autosom.dom. z niepełną penetracją)

– Gen białka DJ1 (białko DJ1 - locus PARK7 – (autosomalnie 
recesywna PD)



Choroba Parkinsona – elementy patogenezy

• -synukleina – rola w sekwestracji dopaminy w pęcherzykach 
synaptycznych 

• Cytozolowa dopamina jest utleniana do toksycznych wolnych 
rodników (hydrogene peroxide, superoxide radical, toksyczny 
dopamine-quinone)

• Mutacje -synukleiny (będącej też nie- amyloidowym 
składnikiem blaszek starczych w AD) prowadzą do tworzenia 
protofibryli, co prowadzi do wzrostu przepuszczalności przez 
pęcherzyki i neurotoksyczności dopaminy 

• -synucleina w c. Lewiego występuje razem z ubiquitin, 
podjednostkami proteasomu, heat shock proteins, 
neurofilaments

• Komórki z  LB  to mogą być komórki które uniknęły toksycznych 
mechanizmów  (sekwestrując  nieprawidłowe białka?)



Choroba Parkinsona: 
modele eksperymentalne („toksyczne” i „genetyczne”)

• Modele imitujące kliniczne i patologiczne objawy PD u 
zwierząt na skutek podania MPTP lub rotenonu (insektycyd 
blokujący mitochondrialny compleks I)

• Transgeniczna Drosophila m. z ludzkim dzikim lub „typowo” 
zmutowanym (A53T; A30P) genem -synukleiny (Drosophila
nie ma -synukleiny) w ciągu 30-60 d. rozwija ruchowe 
deficyty (brak „negative geotactic reaction”) i wykazuje 
selektywny ubytek dopaminergicznych neuronów.

• Objawy łagodzone podawaniem L-Dopy, bromokryptyny lub 
pergolidu.

• Transgeniczne myszy z ludzkim genem -synukleiny (dzikim 
lub zmutowanym) 

• Szczury z nadekspresją -synukleiny przez insercję 
ludzkiego genu za pomocą wirusowego wektora (lentivirus
lub adeno-associated virus)



Zanik wieloukładowy –
Multiple system atrophy



Zanik wieloukładowy - Multiple system atrophy (MSA) 
(synukleinopatia)

Pojęcie wprowadzone przez Grahama i Oppenheimera w 1969 
Wszystkie przypadki sporadyczne
„Wieloukładowy” oznacza zaburzenia układu striato-nigralnego

(parkinsonizm), oliwokowo-mostowo-móżdżkowego (ataksja) 
i układu autonomicznego (hypotonia ortostatyczna) z różnym 
stopniem zmian i dysfunkcji

MSA obejmuje n/w zespoły: 
1) Zespół Shy-Dragera : 
2) Degeneratio striato-nigralis (zwyrodnienie prążkowia i istoty 

czarnej)
3) Atrophia olivo-ponto-cerebellaris (zanik oliwkowo-mostowo-

móżdżkowy) 



Zanik wieloukładowy - Multiple system atrophy (MSA) 
(synukleinopatia)

1) Zespół Shy-Dragera : 
1) b.rzadki; początek V-VI dekada; przewaga mężczyzn; 
2) początkowo objawy wegetatywne (niedocisnienie ortostat., impotencja, 

zmniejszone wydzielanie potu, osłabiona tolerancja ciepła, bezdech 
senny) 

3) później inne objawy (parkinsonizm, zesp.móżdżkowe, porażenie 
gałkoruchowe, obj.piramidowe, porażenia zwieraczy, porażenia 
opuszkowe); zgon w ciągu kilku lat (ponad 50% w ciągu 6 lat).

4) Neuropatologicznie (oprócz wtrętów): zaniki neuronalne w różnych 
okolicach mózgu, móżdżku, pnia (i.czarna, m.sinawe), zanik neuronów 
zwł. pośrednio-bocznych strefach i.szarej rdzenia kręgowego (może 
być nieobecny); astroglioza, wtręty w oligodendrocytach

2) Degeneratio striato-nigralis (zwyrodnienie prążkowia i istoty czarnej)
3) Atrophia olivo-ponto-cerebellaris (zanik oliwkowo-mostowo-móżdżkowy) 



Zanik wieloukładowy –
Multiple system atrophy

Patologia: 
- depozyty w cytoplazmie kom. glejowych 
(oligodendrocyty) zawierają -synuclein, ubikwit., 
tau, tubulin, B-crystalin, 
- Depozyty cytoplazmie i jądrach kom. nerwowych
- Zaniki struktur objętych patologią



Multiple system 
atrophy
Zanik wieloukładowy
(systemowy)

Zanik i szarozielonkawe 
podbarwienie skorupy



Multiple system atrophy
Zanik wielosystemowy

Glial cytoplasmic inclusions: 
most  ubiquitin

Glial cytoplasmic inclusions:
Globus pallidus, alfa-synuclein

Jądrowe neuronalne inkluzje w moście, 
alfa-synuclein

Wtręty wewnątrzjądrowe i nitki 
neuropilowe w moście, alfa-synuclein



Atypowe zespoły parkinsonowskie

• Postępujące porażenie nadjądrowe
(PSP)

• Zanik wieloukładowy - Multiple system 
atrophy

• Zwyrodnienie korowo-podstawne 
(CBD = corticobasal ganglionic
degeneration = cortico-nigral
degeneration)



Postępujące porażenie nadjądrowe
(PSP) = Ch. Steele’a-Richardsona-Olszewskiego 

(Choroba zdefiniowana w 1964 r )

• Przykład pierwotnej tauopatii



Postępujące porażenie nadjądrowe (PSP) 
= Ch. Steele’a-Richardsona-Olszewskiego 

(Choroba zdefiniowana w 1964 r )

• Choroba sporadyczna
– Przypadki rodzinne raczej uważa się za warianty tzw. FTDP-17. 

• Chorobę rozpoznaje się posługując się kryteriami NINDS 
(PSP możliwe, prawdopodobne, definitywne). 

• Neuropatologiczne rozpoznanie opiera się również na 
kryteriach NINDS (Typowy PSP, Złożony PSP, CBD)



Postępujące porażenie nadjądrowe 
• Typowy obraz kliniczny: 
• Wiek powyżej 40 r.ż., średni wiek w chwili początku 

choroby ok. 64 lata
• Powolny narastający przebieg (średnio 5,8 lat)
• Zesp. parkinsonowski (akinetyczny ze sztywnością) nie 

reagujący na leczenie L-dopą; zwykle bez drżenia (ew. 
niewielkie)
– Najczęstsza forma atypowego zesp. parkinsonowskiego

• Porażenie pionowych ruchów gałek ocznych
• Porażenie rzekomoopuszkowe 
• Zaburzenia ruchów sakkadowych
• Częste upadki w pierwszym roku choroby, 
• Wczesne otępienie, wczesna dysartria,.



Postępujące porażenie nadjądrowe 
• Neuropatologia: 

– PSP należy do tzw. „pierwotnych” tauopatii (agregacje białka tau nie 
towarzyszą innym agregacjom)

– (tau protein H1 haplotype) 
– Agregacje tau 4R w neuronach i gleju 
– akumulacja MAP-tau w postaci 

• NFT („globoidalne” lub „płomykowate” tangle w różnych jądrach pnia mózgu w tym 
nn. III

• nitek neuropilowych, 

• kępkowe” (tufted) astrocyty, „coiled bodies”
• NFT w j.podkorowych

– Globus pallidus, n. subthalamicus, s. nigra, n. dentatus, inne jadra pnia

• są ubikwityno-ujemne, a NFT korowe mogą być ubikwityno-dodatnie.  
• Bywają też komórki Picka i inne zmiany („grumose degeneration” -

zwyrodnienie ziarniste-ziarninowe)



NFT in nucl.cranial .n. III Tau + pons 6069 W80

Progressive Supranuclear Palsy: 
an example of tau proteinopathy



Postępujące porażenie nadjądrowe 
Ch. Steele’a-Richardsona-Olszewskiego

Tufted astrocytes („kępkowe”) met Gallyas



Postępujące porażenie nadjądrowe 
Ch. Steele’a-Richardsona-Olszewskiego

n. ambiguus „grumose degeneration”
Tau + 6069 W80

Neuropile threads
Tau + pons 6069 W80



Schorzenia neuronu ruchowego



Schorzenia neuronu ruchowego

• LMN
– Spinal muscular atrophy
– Ch. Kennedy’ego
– Zesp. Post-polio

• UMN/LMN
– Stwardnienie boczne zanikowe SBZ (ALS) / 

MND
• UMN

– Hereditary spastic paraplegia (=HSParaparesis)



Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) 
Stwardnienie boczne zanikowe



• Uwaga: wielu chorych początkowo rozpoznawanych jako PMA, 
PLS czy PBP z czasem „ewoluuje” w kierunku ALS

CHOROBA NEURONU RUCHOWEGO ( MND) vs. ALS

NAZWA CHOROBY NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Stwardnienie boczne zanikowe (SBZ) 
(amyotrophic lateral sclerosis (ALS) Objawy uszkodzenia GNR*+DNR

Postępujący zanik mięśni 
Progressive muscular atrophy- PMA 
Spinal muscular atrophy (gen SMN1)

Objawy uszkodzenia tylko DNR

Pierwotne stwardnienie boczne 
Primary lateral sclerosis - PLS 
Hereditary spastic paraparesis („czyste 
pos.”)

Objawy uszkodzenia tylko GNR

Postępujące porażenie opuszkowe 
Progressive bulbar palsy - PBP  

Objawy uszkodzenia dróg korowo-
jądrowych, jąder ruchowych i nerwów pnia 
mózgu /V, VII, IX, X, XI, XII /



„SCHORZENIA NEURONU RUCHOWEGO”
(ANG. „MOTOR NEURON DISORDERS”)

PIERWOTNE WTÓRNE
Idiopatyczne
choroby neuronu 
ruchowego

Dziedziczne choroby 
neuronu ruchowego

Infekcyjno-zapalne choroby i 
uszkodzenia motoneuronu (np. 
zapalenie rogów przednich rdzenia, 
zesp.post-polio, infekcja HIV, kiła)

schorzenia metaboliczne 
(np. nadczynność przytarczyc),

uszkodzenia spowodowane 
napromienianiem

Uszkodzenia spowodowane 
czynnikami egzogennymi (m.in. 
ołów),

Uszkodzenia spowodowane 
odczynem immunologicznym (np. 
MND w przebiegu chłoniaka).

Neurodegeneracje inne niż SBZ, w 
których może dochodzić do 
uszkodzenia motoneuronu (np. ch. 
Huntingtona, choroby prionowe)

SBZ (sporadyczne)

Sporadyczne 
zespoły SBZ-plus 
(np.z otępieniem)

SBZ+parkinsonizm
+otępienie
(wysp Zach. 
Pacyfiku)

SBZ-rodzinne

Rdzeniowe zaniki 
mięśniowe (SMA) 
(autosom-reces)

Zesp.Kennedy’ego 
(sprzęż. z chr.X)

„Młodzieńcza” postać SBZ

Rodzinne SBZ z 
otępieniem



• Zapadalność: 1,8/100 000.
• Objawy uszkodzenia górnego i dolnego motoneuronu
• Często występuje względna przewaga objawów z LMN 

(przewaga obj. z UMN rzadsza)
• Typowa progresja objawów zajmujących kolejne regiony i z 

poszerzeniem zmian w obrębie regionów
• Początek w sALS ok 56 r.ż. W fALS 46 rż. Może być od 

nastoletnich do późnej starości. 
• Czas trwania od rozpoznania do zgonu w większości poniżej 5 

lat. (śr ok. 2- 3 lat) ok. ¼ przeżywa ponad 5 lat
• W większości sporadyczna (SALS), w ponad 10% (nawet do 

20%) rodzinna (FALS) 
• Czynniki środowiskowe podejrzewane ale nie zidentyfikowane
• Rola nieprawidłowego EAAT2 i ekscytotoksyczności

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS, ch.Lou-Gehrig’a)



• Białko dysmutazy Cu/Zn SOD1 (mutacja w 25% rodzinnych 
ALS) prawdopodobnie także w niezmutowanej formie tworzy 
agregacje i gra rolę w patogenezie również sporadycznego ALS

• Ekspansja powtórzeń hexanucleotydów (HRE), (GGGGCC)n, w 
genie C9orf72 jest najczęstszą genetyczną przyczyną ALS 
(10% sporadycznej sALS i nawet 50% rodzinnej fALS) jak 
również otępienia czołowo-skroniowego –FTD. (Nature 2014) 

• agregacje białka TDP-43 (TAP DNA-binding-43) w 
sporadycznym ALS i części rodzinnych, niezależnych od 
mutacji SOD1

• Delecja homozygotyczna genów SMN2 dodatkowo pogarsza 
rokowanie (czynnik modyfikujący) 

• ALS-plus (z otępieniem lub parkinsonizmem)

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS, ch.Lou-Gehrig’a)



Rodzinna postać ALS (FALS)
• FALS >10% –zwykle początek objawów 10 lat wcześniej niż w 

sporadycznym SBZ 
– postacie genetyczne oznaczane jako ALS(1-15)
– Dziedziczenie: AD (najczęściej), AR (rzadko)  oraz jedyne XL (ALS15 

mutacja UBQLN2)
– kilkanaście typów  mutacji w różnych genach np.:  

• ALS1 - mutacja genu Cu/Zn SOD1 (ALS1 dziedziczenie AD) - 25% 
wszystkich FALS

• ALS2 (alsin)  (ALS2 dziedziczenie AR) – młodzieńcza, długi 
przebieg; 

• ALS6 - (białko FUS) (AD)
– A hexanucleotide repeat expansion (HRE), (GGGGCC)n, (>30) w genie 

C9orf72 w do 50% FALS (ta zmiana genetyczna nie ma 
przyporządkowanego numerowego „kodu” ALS)

– Mutacje białka TDP-43 (dominant form of ALS) raczej „gain of function” 
niż „loss-of-function”

– Szczegóły  zob. str. :http://neuromuscular.wustl.edu/synmot.html#als18q



fALS

• UWAGA!: 
• nawet w tej samej mutacji (np.SOD1) 

początek objawów i typ prezentacji i 
dynamika choroby mogą być bardzo 
różnes! 

• Penetracja jest raczej niska i 
prawdopodobnie w rzeczywistości liczba 
fALS jest wyższa niż się sądzi (stąd 
określenie „pozorny sALS” - „apparently
sALS”) 



Stwardnienie boczne zanikowe: patologia 
• Zanik motoneuronów rdzenia i pnia mózgu (DMN)
• Zanik neuronów w korze ruchowej (GMN)
• Degeneracja dróg korowo-opuszkowo-rdzeniowych
• Zanik neurogenny mięśni (z odnerwienia) (z zaoszczędzeniem 

zwieraczy i mięśni okoruchowych)
• Degeneracja (rozpad) mieliny w drogach piramidowych
• Sferoidy aksonalne, chromatoliza, glioza, 
• Wtręty cytoplazmatyczne (mają różny skład molekularny, 

najliczniejsze są wtręty znakowane przeciwciałem przeciw 
ubikwitynie, p62):  
– ubikwityno-pozytywne w sALS i fALS (oprócz ubikwityny zawieraja różne 

inne białka, zob. niżęj)
– wtręty „skeinowe”-nitkowate również z ubikwityną, 
– ciałka Buniny – zawierają cystatin-C, transferin
– Inkluzje SOD1 w fALS
– inkluzje białka TDP-43 (TAP DNA-binding-43) w sporadycznym SBZ i 

części rodzinnych niezależnych od mutacji SOD1 (są one również z 
ubikwityną) 

• W przypadkach z otępieniem z reguły cechy degeneracji płatów 
czołowych i skroniowych (FTLD)



• Degeneracja drogi piramidowej bocznej i przedniej
• Zanik motoneuronów rogów przednich

– Zachowane motoneurony j. Onufrowicza (Onuf’s n.) S2

Stwardnienie boczne zanikowe: patologia 



ALS: different types of inclusions: „skein”, hyalin = „compact”, 
ciałka Buniny)  inkluzje skeinowe i „compact” są również 
TDP43+

Ciałka 
Buniny



Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) sporadic or familial

sferoid

Sferoidy aksonalne są spotykane w różnych schorzeniach z grupy 
dystrofii neuroaksonalnej (NAD) – zob. dalej.



ALS: choroba z różnorodnością fenotypów i 
genotypów

• Trudna diagnostyka – kryteria rozpoznania ciągle modyfikowane
• Kryteria El Escorial ALS (2000) oparte o objawy z UMN i LMN oraz 

regiony w których są stwierdzane (czaszkowy, szyjny, piersiowy i 
lędźwiowo-krzyżowy):
– Klinicznie definitywna (Zajęcie UMN i LMN w trzech regionach)
– Kliniczne prawdopodobna (zajęcie UMN i LMN przynajmniej w 2 rejonach 

pod warunkiem, że niektóre objawy z UMN są powyżej <rostral to> 
objawów z LMN) 

– Klinicznie prawdopodobna „wsparta badaniami laboratoryjnymi” (= przy 
„uzupełnieniu” zmian w badaniu fizykalnym o obraz patologiczny w EMG i 
wykluczeniu innych przyczyn zmian chorobowych)

– Klinicznie możliwa (obj. UMN i LMN po jednym w jednym rejonie LUB obj. 
UMN w 2 lub więcej rejonach LUB obj. LMN są z wyższych rejonów niż 
UMN) 

• Podobne zmiany histopatologiczne zarówno w postaci rodzinnej jak i 
sporadycznej

• Związki z otępieniem (FTD) dodatkowo komplikują spójną koncepcję 
choroby (jak też i jej diagnostykę) 



Złogi TDP-43 (TAR DNA-binding protein-
43) wspólne dla ALS i FTD

inkluzje neuronalne lub glejowe: TDP43+, ubikwityna+, tau-,  
nie mają własności amyloidu

1) Fronto-temporal lobar degeneration –
(ubiquitin+, tau-) (FTLD-U) - sporadyczne i rodzinne postacie

1) Zob. Otępienia czołowo-skroniowe w wykładzie n.t. otępień

2) ALS sporadyczne
3) ALS rodzinne nie związane z mutacją SOD1



koncepcja spektrum schorzeń
między ALS  FTLD

ALS – schorzenie najprawdopodobniej wielosystemowe

• SBZ/ALS („czysty”, w szczególności „bezotępienny”)
• FTLD-TDP („czysty” tzn. klinicznie z zespołem otępienia 

czołowo-skroniowego bez objawów z motoneuronu i 
neuropatologicznie ze złogami TDP-43). 

• Pomiędzy nimi przypadki  „mieszane” 
– SBZ/ALS z otępieniem ale z dominacją SBZ/ALS
– FTLD-TDP z dominacją zespołu otępiennego czołowo-

skroniowego ale z cechami uszkodzenia motoneuronu


