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CENTRAL PONTINE MVELINOLYSIS IN ALCOHOLICS 
ABSTRACT - Central pontine myelinolysis (ePM), a disease associated with alcoholisffi, has 
lately more often been diagnosed intra vitam, due to the application of more sophisticatcd met
hods of brain imaging. This seems to have a positive cffeet on prognosis. In cases of suspected 
ePM, magnctie resonance imaging is recommended, since computer tomography may yield false 
negative results. Pathomechanisms of ePM in alcoholics are not elear; howcver, many resuIts 
point to the possibility of too hasly restitution of sodium deficits in blood as a iatrogenic factor. 
Key words: central pontine myelinolysis, alcoholism 

WSTĘP 

Centralna mielinoliza mostu (CMM) jest ciężką, często prowadzącą do zgonu lub 
trwałego kalectwa, chorobą neurologiczną, polegającą na powstawaniu ognisk demie
linizacji zlokalizowanej symetrycznie, głównie w środkowej okolicy mostu. 

Objawy kliniczne 

Centralnej mielinolizie mostu najczęściej towarzyszą objawy neurologiczne o róż
nym nasileniu: objawy uszkodzenia dróg piramidowych pod postacią porażenia, cza
sami czterokończynowego, z obniżeniem lub wzmożeniem napięcia mięśniowego, 
objawy zespołu rzekomoopuszkowego, często z silnie wyrażonymi zaburzeniami 
emocjonalnymi w postaci przymusowego płaczu, niezborność móżdżkowa, dyzartria, 
afazja motoryczna, uszkodzenie nerwów okoruchowych, napady drgawkowe, śpiączka. 

U osób z CMM stwierdza się najczęściej następujące objawy i zespoły psychopa
tologiczne: zespoły asteniczne, zaburzenia świadomości o różnym nasileniu, obniżenie 
nastroju, czasem z myślami samobójczymi, lęk, niepokój, upośledzenie koncentracji 
uwagi, zaburzenia pamięci zarówno świeżej jak i dawnej, labilność emocjonalna, za
burzenia orientacji, omamy, urojenia, osłupienie. 
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Korelacje kliniczno-morfologiczne 

Nie stwierdzono korelacji między rozmiarami ogniska demielinizacji a nasileniem 
objawów klinicznych (33, 44). Stosunkowo małym zmianom neuropato logicznym 
mogą towarzyszyć nasilone objawy kliniczne prowadzące nawet do zgonu. Z drugiej 
strony, mimo znacznych uszkodzeń mostu CMM może przebiegać pod postacią ską
poobjawową (24) lub nawet bezobjawową i wykrywane są przypadkowo (17, 21, 45, 
47,64). 

Epidemiologia 

Częstość występowania CMM nie jest dokładnie znana. W badaniach pośmiert
nych stwierdzano ją w 0,16% (23) do 0,25% autopsji (72). Do 1972 r. opisano ok. 100 
przypadków CMM, z których zaledwie dwa zostały rozpoznane przyżyciowo (10, 53). 
Jednak w populacji alkoholików występuje ona znacznie częściej. Tarnowska
Dziduszko i wsp. (67) sekcjonowały mózgi 65 osób z zaawansowanym uzależnieniem 
od alkoholu i stwierdziły w ok. 1/5 przypadków zmiany strukturalne pozwalające na 
rozpoznanie CMM, a u następnej 1/5 zmiany anatomopatologiczne, które mogły od
powiadać wczesnej lub poronnej CMM. U żadnej z tych osób CMM nie rozpoznano 
przyżyciowo, mimo że u ponad połowy z nich stwierdzano objawy neurologiczne, 
psychopatologiczne i nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych występujące w 
tej chorobie. Po wprowadzeniu nowych metod obrazowania mózgu przyżyciowe roz
poznanie CMM stało się znacznie powszechniejsze i w ostatnich latach ukazuje się po 
kilkanaście prac: od doniesień kazuistycznych po badania obejmujące kilkudziesięciu 
pacjentów z CMM (44). CMM występuje głównie u osób między 30 a 70 rokiem ży
cia i u małych dzieci do 3 roku życia, częściej u mężczyzn, rzadko w rasach innych niż 
biała (23). 

Etiopatogeneza 

Etiopatogeneza CMM nie jest w pełni poznana, ale najwięcej jej przypadków opi
sano u osób z zaawansowanymi formami uzależnienia od alkoholu (1, 2, 7,14,20,24, 
30, 48, 65, 67, 73, 75). Np. w badaniach Adamsa i wsp. (I) wszyscy czterej opisani 
pacjenci byli alkoholikami, w badaniach Goebela i Zura (23) 6 Z 10, a w badaniach 
Mengera i wsp. (44) nawet 42 z 44. Większość tych osób miała poważne zaburzenia 
gospodarki wodno-elektrolitowej, była wyniszczona, miala uszkodzenia wątroby i 
stany zapalne. Niemniej CMM stwierdzano również u osób z zaburzeniami gospodarki 
elektrolitowej różnej etiologii, np. w wyniku komplikacji po operacji guzów przysadki 
(60, 71), nasilonych wymiotów u ciężarnych (54), zespole polidypsji-poliurii w prze
biegu schizofrenii (16, 73), anoreksji (7), bulimii (61) i w innych zaburzeniach, np. po 
przeszczepie wątroby (4, 8, 9,49, 57), w chorobie Wilsona (23), w chorobach nowo
tworowych (23), w niewyrównanej cukrzycy (11), w terapii cyklosporyną (57), w 
niewydolności nerek (55) w stanach zapalnych mózgu (16, 31, 43), w tym w przebiegu 
AIDS (57), w genetycznie uwarunkowanych zaburzeniach genetycznych (41), przy 
używaniu leków diuretycznych (45, 63). 

196 



Centralna mielinoliza mostu li osób uzależnionych od alkoholu 

W patogenezie CMM szczególną rolę przywiązuje się do zaburzeń gospodarki 
wodno-elektrolitowej, głównie hyponatremii (13, 14, 18, 34, 36, 37, 39, 51, 65, 68) 
lub zbyt szybkiemu uzupełnianiu niedoborów sodu (6, 12, 22, 27, 29, 34, 50, 55, 62, 
63, 66, 73). W części przypadków CMM nie badano elektrolitemii, opisano również 
przypadki CMM, gdzie zaburzeń gospodarki elektrolitowej nie stwierdzano (32, 40, 
48). Opisano też przypadki CMM u osób z hypokaliemią (5, 44, 38), a niektórzy naj
większą rolę przypisują hypofosfatemii (54). Lohr (38) przypuszcza, że hypokaliemia 
może ułatwiać rozwinięcie się tzw. zespołu demielinizacji osmotycznej związanej z 
hyponatremią i zbyt szybkim jej leczeniem. W części przypadków trudno znaleźć 
przyczynę CMM (17). 

Nie jest do końca jasne, czy zaburzenia związane są z hyponatremią, czy z jatro
gennym zbyt szybkim uzupełnianiem sodu, gdyż objawy kliniczne poprzedzają wy
krywalne technikami obrazowania zmiany mielinolityczne mostu. Uważa się (7, 42, 
44, 76), że okres ten wynosi ok. tygodnia, a zazwyczaj w tym czasie dochodzi do ko
rekcji poziomu jonów sodu, co może sugerować pozorny związek między leczeniem a 
mielinolizą. Karp i Laureno (27) wykazali podobne związki czasowe: objawy klinicz
ne mielinolizy pojawiały się po ok. 3 dniach po uzupełnieniu niedoboru sodu. Wg 
Viewega i IIJowsky-Karp (73) typowy przebieg zaburzeń prowadzących do CMM 
związanej z zaburzeniami elektrolitowymi jest dwufazowy: w przypadku wielu cho
rób, ale głównie alkoholizmu i innych chorób psychicznych, może dochodzić do hy
ponatremii, zazwyczaj przewlekłej. W przewlekłej hyponatremii wytwarzają się me
chanizmy kompensacyjne zapobiegające obrzękowi mózgu i dlatego długo przebiega 
ona bez- lub ubogoobjawowo. Z tego powodu hyponatremia stwierdzana jest często 
przypadkowo lub gdy pojawiają się objawy związane ze znacznym jej nasileniem (po
lidypsja, poliuria, obrzęki, drżenia, niepokój, słabo nasilone zaburzenia świadomości). 
Zazwyczaj jest powodem intensywnego uzupełniania jonów sodu, a efektem tego po
stępowania jest szybkie ustępowanie objawów. Po 3-6 dniach poprawy pojawiają się 
poważne objawy neurologiczne i psychopatologiczne typowe dla CMM. Zarówno taki 
przebieg, jak liczne badania eksperymentalne na zwierzętach wydają się potwierdzać 
powstawanie CMM po zbyt szybkim uzupełnianiu jonów sodu (34, 58). Podobnego 
zdania są Meyer i wsp. (45), którzy uważają, że największą rolę w demienilizacji mo
stu odgrywa nie tyle przewlekła hyponatremia, co interakcja gwałtownego uzupełnia
nia jonów sodu z mechanizmami adaptacyjnymi do przewlekłej hyponatremii. Po
twierdzono to w badaniach na zwierzętach wykazując, że gwałtowne uzupełnianie 
niedoboru sodu może prowadzić do demielinizacji mostu, bez uchwytnych objawów 
neurologicznych (52). W fazie hyponatremicznej stwierdzano obrzęk wewnątrzko
mórkowy, a po szybkim uzupełnieniu niedoboru jonu sodu wystąpił obrzęk zewnątrz
komórkowy (58). 

Inni (7) spekulują, że "szok osmotyczny" może powodować powstawania białek 
toksycznych wobec mieliny. 

Z innych hipotez należy wymienić rozważania Goebela i Zura (23), którzy zauwa
żyli, że u większości chorych dochodziło do epizodów obniżenia ciśnienia tętniczego, 
co mogło prowadzić do hipoksji oligowolemicznej. Struktury mostu są szczególnie 
wrażliwe na nią, ponieważ są szczególnie słabo unaczynione. 
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Innymi czynnikami, które często współwystępują z CMM, są uszkodzenia wątro
by, niedożywienie różnej etiologii, stany zapalne i zjawiska autoimmunologiczne (23). 

Badania morfologiczne i anatomopatologiczne 

W większości przypadków demienilizacja ogranicza się do mostu, jednak u części 
chorych ogniska demienilizacji stwierdza się także w innych okolicach mózgu (konary 
i inne struktury móżdżku, wzgórze, zwoje podstawy, torebka wewnętrzna, ciało mo
dzelowate, istota czarna, wstęga przyśrodkowa, przykomorowa istota biała, rdzeń 

przedłużony) (70). Wydaje się, że ogniska zlokalizowane także poza mostem wystę
pują częściej w procesach demieIinizacyjnych o etiologii innej niż alkoholowa (4,8,9, 
27,31,44,54,60,69,71,76). Demielinizacja mostu mieści się zazwyczaj w jego czę
ści centralnej, najczęściej jest symetryczna i nie osiąga krawędzi mostu ani komory. 
Prawdopodobnie proces demienilizacyjny toczy się od centrum ku obwodowi. Ko
mórki nerwowe są najczęściej nieuszkodzone, ale pozbawione osłonek mielinowych. 
W obrębie zmian patologicznych stwierdza się też makrofagi wypełnione substancja
mi tłuszczowymi, bujanie gleju astrocytarnego i przerzedzenie oligodendrocytów. 
Zmiany nie wykazują topograficznego związku z określonymi strukturami anatomicz
nymi ani z zakresem unaczynienia. 

Badania laboratoryjne 

Do przełomu lat 70. i 80. rozpoznanie było możliwie dopiero pośmiertnie. Wpro
wadzenie nowszych technik obrazowania o.u.n. (tomografia komputerowa, rezonans 
magnetyczny) spowodowało, że rozpoznanie CMM można było postawić również 
przyżyciowo (2, 7, 12, 17, 18, 19,24,30,31,33,46,68,69,75). W obrazie MRI 
stwierdza się zazwyczaj kuliste lub owalne zmiany zlokalizowane w centralnej części 
mostu. Sygnał w Tl jest zazwyczaj obniżony, a w T2 bardziej intensywny. 

W przyżyciowym postępowaniu diagnostycznym, oprócz klinicznej oceny stanu 
neurologicznego, istotne znaczenie ma wykonanie badań obrazujących mózgu, przy 
czym badanie przed ok. tygodniem po wystąpieniu objawów może dać wyniki fałszy
wie ujemne (12, 27, 44). Wyniki fałszywie ujemne może przynieść również badanie 
metodą tomografii komputerowej: opisano szereg przypadków negatywnych wyników 
w tej metodzie, a pozytywnych w przypadku metody rezonansu magnetycznego (12, 
14, 19,20, 25, 39,42,44, 56, 63). 

Rutynowe badanie płynu mózgowo-rdzeniowego niewiele wnosi do rozpoznania: 
wyniki są prawidłowe, relacjonowano zwiększenie ilości proteiny mielinowej. 

Zapis eeg w CMM jest zazwyczaj prawidłowy (14, 17), albo zmiany są niespecy
ficzne: opisano spowolnienie czynności bioelektrycznej bez ogniskowaści. Natomiast 
u części chorych stwierdzano wydłużenie latencji słuchowych potencjałów wywoła
nych (27, 63) świadczące o dysfunkcji mostowo mezencefalicznej (63). 

Często stwierdza się podwyższoną aktywność enzymów wątrobowych oraz niedo
krwistość. 
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W czasie obserwacji i leczenia CMM wskazane jest monitorowanie elektrolitemii, 
aktywności enzymów wątrobowych, parametrów świadczących o stanach zapalnych 
i ew. niedoborów żywieniowych. 

Profilakty ka i leczenie 

Sprawą podstawową jest wyczulenie na możliwość wystąpienia CMM u osób 
uzależnionych od alkoholu, u których stwierdza się hyponatremię lub inne zaburzenia 
gospodarki wodno-elektrolitowej, uszkodzenie wątroby, niedożywienie i stany zapal
ne. 

Szczególną rolę profilaktyczną odgrywa właściwe postępowanie z osobami z hy
ponatremią. Uważa się, że unikanie gwałtownego, intensywnego uzupełniania niedo
borów jonów sodu ma podstawowe znaczenie w profilaktyce powstawania CMM (63, 
73). 

Powszechnie zaleca się wolne uzupełnianie niedoboru jonów sodu, jednak nie ma 
zgodności, co to oznacza. Wg jednych nie należy przekraczać zwiększania natremii 
ponad 5 mmol!l na dzień (26), 12 mmol! na dzień (62, 63) lub 25 mmol!l na dzień (3). 
W celu zapobieżenia powstania CMM, Lohr (38) zaleca najpierw uzupełnienie ewen
tualnych niedoborów potasu, a dopiero potem sodu. 

Vieweg i IlIowsky Karp (73) opracowali zasady postępowania w przypadku 
stwierdzenia hyponatremii. W przypadku ostrej lub przewlekłej hyponatremii przebie
gającej bezobjawowo należy dążyć do usunięcia jej przyczyn (np. odstawienie leków), 
poza tym wystarczające jest ograniczenie przyjmowania płynów. Gdy stwierdza się 
hyponatremię przebiegającą ostro, wskazane jest dożylne podawanie 3% roztworu 
NaCI w taki sposób, aby poziom Na + podnosił się nie szybciej niż 1-2 mmol!Llgodz. 
W przypadku objawów przewlekłej hyponatremii, hyponatremii o niejasnym począt
ku, albo podostrej lub przewlekłej z nagłym zaostrzeniem (np. zespół polidypsja
hyponatremia), oprócz prób usunięcia czynników ją powodujących, w lżejszych przy
padkach należy ograniczyć ilość przyjmowanych płynów. W przypadkach przebiega
jących z drgawkami ill ub śpiączką należy wolno podawać 3% hipertoniczny roztwór 
NaCI, co powinno spowodować ustąpienie tych objawów po 1-2 godzinach. Wlewki 
dożylne należy zakończyć jak najwcześniej. Należy też unikać podwyższania poziomu 
jonów sodu ponad 10 mmol/Lldobę lub ponad 21 mmol!L na 2 doby. We wszystkich 
przypadkach oczywiste jest częste monitorowanie natremii. 

Bibl i wsp. (7) opisali 3 przypadki CMM leczonych plazmoforezą. Przesłanką do 
stosowania wymiany białek osocza było przypuszczenie, że "szok osmotyczny" może 
powodować powstawanie bliżej niezidentyfikowanych substancji białkowych o wła
ściwościach mielinolitycznych. Wymiana białek osocza miałaby usunąć te hipotetycz
ne substancje. W dwu tak leczonych przypadkach po roku doszło do remisji, a w jed
nym do niepełnej remisji. 

Nie ma specyficznego leczenia CMM, stosuje się leczenie objawowe polegające 
głównie na powolnym normalizowaniu zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, 
uzupełnianiu niedoborów żywieniowych i zabiegi rehabilitacyjne (24, 41). 
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Rokowanie 

Do czasu upowszechnienia nowoczesnych badań obrazujących mózgu CMM uwa
żano za chorobę rzadką, ale za to o bardzo złym rokowaniu co do życia. Badania obra
zujące mózgu pozwoliły na przyżyciowe rozpoznawanie CMM, ale uważano, że ro
kowanie w większości przypadków było złe w odniesieniu do przeżywalności (1, 2, 
14,67,69) lub trwałego kalectwa (7,31,63). Dalsze upowszechnienie nowoczesnych 
metod obrazujących przyczyniło się do opublikowania szeregu przypadków przebie
gających bezobjawowo lub ubogoobjawowo (17, 21, 24, 45, 47, 64), z objawami 
znacznej poprawy stanu klinicznego (31, 60) lub nawet całkowitego wyzdrowienia 
(15, 24, 26, 28, 39, 57). Menger i wsp. (44) badając 44-osobową grupę chorych, 
stwierdzili pomyślny przebieg u 72,4% z nich. Z ID-osobowej grupy chorych z CMM 
opisanych przez Laubenbergera (33) zmarło dwóch. Karp i Laureno (27) pisywali, że 
poprawę można obserwować po ok. 2 tygodniach po wystąpieniu objawów. 

Mimo poprawy klinicznej, zmiany w MRI zazwyczaj utrzymują się (7,31,44), co 
może świadczyć o kompensacyjnym przejęciu funkcji przez inne neurony. Opisano 
zaledwie dwa przypadki zmniejszenia wymiarów CMM (74) lub całkowitego ich ustą
pienia (42). 

STRESZCZENIE 

Choć CMM uważa się za chorobę rzadką, zwrócenie uwagi na możliwość jej wy
stąpienia w tzw. niejasnych przypadkach osób uzależnionych od alkoholu i dostępność 
do nowoczesnych metod obrazowania mózgu, zaowocowało rozpoznaniem przez nas 
4 przypadków CMM w stosunkowo krótkim czasie. Pozwala nam to przypuszczać, że 
CMM jest chorobą częstszą niż się dotychczas uważało. 

Doświadczenia z opisywanymi przypadkami mają istotne znaczenie dla profilakty
ki CMM. U osób z ciężkimi postaciami uzależnienia od alkoholu należy rutynowo 
wykonywać badania stężenia jonów sodu i potasu. W przypadku stwierdzenia hypo
natremii, niedobory jonów sodu należy wyrównywać bardzo powoli, gdyż istnieje 
przypuszczenie, że zbyt szybkie ich dozowanie może przyczyniać się do powstawania 
ognisk demielinizacji. 

Nie należy lekceważyć występowania u alkoholików objawów neurologicznych 
innych niż obwodowe neuropatie. Dotyczy to m.in. objawów piramidowych, objawów 
uszkodzenia móżdżku, napadów drgawkowych innych niż abstynencyjne, porażenia 
nerwów okoruchowych. Przy stwierdzeniu takich objawów należy rozważyć badania 
obrazujące mózgu. Warto pamiętać, że choć niektóre przypadki CMM mogą być 
stwierdzane przy pomocy tomografii komputerowej, to jak w opisywanym przez nas 
przypadku II, wyniki TC często mogą być fałszywie ujemne, natomiast dopiero bada
nie metodą rezonansu magnetycznego może ujawnić ogniska demielinizacji w moście. 

Właściwe postawienie rozpoznania umożliwia lepsze postępowanie profilaktycz
no-terapeutyczne i pozwala zrewidować pogląd na temat wysokiej umieralności i złe
go rokowania w CMM. Mimo iż nie ma leczenia specyficznego, to jednak postępowa
nie objawowe, wyrównywanie niedoborów pokannowych, leczenie ogólnego stanu 
(stany zapalne, niewydolność krążenia itp.), staranna opieka pielęgniarska oraz zabiegi 
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rehabilitacyjne mogą doprowadzić do zatrzymania procesu chorobowego, poprawy 
funkcjonowania, a nawet zupełnego wyzdrowienia. 

Badanie CT głowy jest mało użyteczne, może dać wyniki fałszywie negatywne 
(24, 44). Wskazane jest rozpoczynanie badań obrazowania od MRI. Negatywne wyni
ki w badaniach obrazujących w pierwszym tygodniu od wystąpienia objawów klinicz
nych CMM powinny być weryfikowane w późniejszym okresie (44). 

Słowa kluczowe: centralna mielinoliza mostu, alkoholizm. 
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