
STRESZCZENIE
Stwardnienie rozsiane (SR) jest postępującą zapalno-demielinizacyjną chorobą ośrodkowego 
układu nerwowego o nieznanej etiologii. Dotyka przede wszystkim ludzi młodych. Szacuje się, że 
w Polsce na stwardnienie rozsiane choruje 40–45 tys. osób, a rocznie stwierdza się 1100–1700 no-
wych przypadków. Wskaźniki te oparte są jedynie na statystykach Narodowego Funduszu Zdro-
wia i nie zawierają wielu istotnych danych, m.in. na temat postaci i przebiegu choroby, stopnia 
niepełnosprawności, rodzaju leczenia czy jakości życia chorych. W większości krajów europejskich 
dane takie są zbierane przez narodowe rejestry chorych, często funkcjonujące już od wielu lat. 
Polska jest pod tym względem białą plamą na mapie świata i największym krajem o tak dużej 
liczbie chorych, w którym nie prowadzi się żadnego systematycznego rejestru. Do oszacowania 
podstawowych parametrów epidemiologicznych (wzorem wielu krajów) potrzebne jest powoła-
nie narodowego rejestru chorych na stwardnienie rozsiane, który będzie skupiał wszystkie ośrodki 
zajmujące się leczeniem SR. W artykule przedstawiono najważniejsze europejskie bazy danych 
oraz przybliżono założenia polskiego Rejestru Chorych ze Stwardnieniem Rozsianym – RejSM, funk-
cjonującego już od 2012 r.
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ABSTRACT
Multiple sclerosis is a progressive, inflammatory demyelinating disease of the central nervous 
system, of an unknown aetiology. It predominantly affects younger people. It is estimated that 
about 40 000–45 000 people in Poland suffer from multiple sclerosis, with 1100–1700 new pa-
tients being diagnosed annually. Those rates are based solely on statistics provided by National 
Health Fund and do not include various essential information, e.g. about course and form of the 
disease, degree of disability, type of treatment or data on patients’ quality of life. In most European 
countries this information is being gathered by national registers of patients, which have often 
operated for many years. Poland is an unique exception and the biggest country with so many 
patients and no systematic register. In order to evaluate basic epidemiological parameters it is 
a need of creating, in imitation of many other countries, a National Register of MS Patients which 
would concentrate all assets concerning MS around this project. The article presented the most 
important of European databases and explained the basis of the Polish Register of MS Patients, 
which has been functioning since 2012.
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Wstęp
Stwardnienie rozsiane (SR) jest jedną z najczęstszych przyczyn 
niesprawności neurologicznej młodych osób. Znamienną cechą 
choroby jest obecność rozsianych ognisk demielinizacji, umiej-
scowionych przede wszystkim w istocie białej mózgu, najczęś-
ciej przykomorowo [1]. Liczba chorych na całym świecie prze-
kracza 2,3 mln, z czego ok. 600 000 żyje w Europie [2]. Ocenia 
się, że częstość występowania stwardnienia rozsianego w Polsce 
wynosi od 45 do 92 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców 
[3]. Niektóre źródła podają, że na SR choruje ok. 60 000 osób 
w całym kraju, ale, jak konkluduje Potemkowski, gdyby te dane 
były wiarygodne, chorobowość musiałaby wynosić 150 na 100 
tysięcy mieszkańców [3–9]. Bardziej realna wydaje się liczba 40 
000–45 000 chorych. Rocznie stwierdza się od 1100 do 1700 no-
wych zachorowań [3]. Dotychczas opublikowane badania epi-
demiologiczne dostarczają jedynie fragmentarycznych danych 
z niektórych regionów Polski [4–10].

W większości krajów europejskich prowadzi się systematyczne 
rejestry pozwalające oszacować nie tylko podstawowe wskaźniki 
epidemiologiczne (chorobowość, zapadalność czy śmiertelność), 
ale również zebrać różnorodne dane demograficzne, informacje 
dotyczące postaci i przebiegu choroby, postępu niepełnospraw-
ności, dostępu do diagnostyki i leczenia immunomodulującego 
czy różnych aspektów jakości życia chorych [11]. Zebrane dane 
pozwalają również na ocenę potrzeb pacjentów w zakresie le-
czenia immunomodulującego i przeprowadzenie szczegóło-
wych analiz farmakoekonomicznych.

Polska do niedawna należała do grupy niewielu państw europej-
skich nieposiadających narodowego rejestru chorych na SR. 

RejestRy choRych na stWaRdnienie 
Rozsiane 
W Europie prowadzonych jest kilkanaście rejestrów, działających 
na różnych zasadach, zbierających często odmienne dane, które 
są następnie gromadzone i przetwarzane w zależności od struk-
tury rejestru. W celu opracowania jednolitej metody zbierania 
danych Europejska Platforma Stwardnienia Rozsianego (EMSP, 
European Multiple Sclerosis Platform) zrzeszająca 38 stowarzyszeń 
ds. stwardnienia rozsianego z 34 krajów Europy zainicjowała 
projekt EUReMS (European Register for Multiple Sclerosis, Europej-
ski Rejestr Stwardnienia Rozsianego) [12]. Jest on finansowany 
z programu zdrowia publicznego Unii Europejskiej, powołany 
został w celu unifikacji pozyskiwania danych i poprawy kompa-
tybilności już istniejących i nowo tworzonych rejestrów. Pozwoli 
to na ustalenie sytuacji epidemiologicznej w poszczególnych 
krajach i całej Europie, umożliwi ocenę klinicznych, zdrowotnych 
i ekonomicznych skutków terapii immunomodulujących SR oraz 
określenie życiowych perspektyw osób chorujących na stward-
nienie rozsiane [12]. 

Pilotażową fazę rejestru o nazwie MS-ID (Multiple Sclerosis In-
formation Dividend) rozpoczęto w 2007 r. Uczestniczyło w niej  
6 europejskich ośrodków (z Polski: centrum rehabilitacji w Bor-

nem Sulinowie) [13]. Przez 6 miesięcy zebrano dane o 547 pa-
cjentach, które potwierdziły, że EUReMS może być bardzo uży-
tecznym instrumentem w skali ogólnoeuropejskiej [14]. Trwają 
prace nad standaryzacją wprowadzanych danych i stworzeniem 
jednolitego szablonu w celu zintegrowania już istniejących euro-
pejskich rejestrów narodowych. 

EUReMS uruchomiono 1 lipca 2011 r. Do czerwca 2014 r. planuje 
się zebranie danych z 10 krajów (w tym z Polski), a w przyszłości 
również ze wszystkich państw europejskich, także tych, które nie 
prowadzą własnych rejestrów [14]. 

Spośród istniejących baz danych najbardziej zaawansowane re-
jestry funkcjonują w krajach skandynawskich, gdzie stwardnienie 
rozsiane występuje szczególnie często. Ze względu na dobrze 
rozwiniętą opiekę socjalną systematyczne badania epidemiolo-
giczne prowadzi się tam od wielu lat. Z reguły projekty te finan-
sowane są przez organizacje rządowe lub narodowe fundacje. 
Zbieranie danych ułatwia fakt, że populacje poszczególnych 
krajów Skandynawii nie przekraczają 5 mln mieszkańców (z wy-
jątkiem Szwecji).

Najstarszym rejestrem jest Danish MS Registry, prowadzony od 
1948 r. Informacje o pacjentach pochodzą ze wszystkich klinik 
i oddziałów w Danii, a także od lekarzy prywatnie praktykujących, 
zakładów rehabilitacji i stowarzyszeń pacjentów. Obecnie zareje-
strowanych jest w nim ok. 12 500 osób (ponad 90% chorych) [11]. 
Rejestr ten stanowi część Centralnego Rejestru Populacji Duńskiej 
[15–17]. W 1996 r. wprowadzono dodatkowy rejestr (Danish MS 
Treatment Registry), monitorujący leczenie immunomodulujące, 
który gromadzi dane (aktualizowane co 6 miesięcy) dotyczące 
rodzaju leczenia, wyników badania neurologicznego, podstawo-
wych testów laboratoryjnych, liczby i ciężkości rzutów, oceny nie-
sprawności w skali rozszerzonej niepełnosprawności Kurtzkego 
(EDSS, expanded disability status scale), działań niepożądanych le-
czenia i obecności przeciwciał neutralizujących. Obecnie w bazie 
tej zarejestrowanych jest ponad 4 tys. osób [17].

Ministerstwo Zdrowia i Spraw Socjalnych na wniosek Norweskie-
go Towarzystwa Neurologicznego w 1996 r. powołało Norweski 
Narodowy Rejestr Stwardnienia Rozsianego (Norwegian National 
MS Registry) [18]. Narodowe centrum stwardnienia rozsianego 
z siedzibą w Bergen zaczęło rejestrować pierwszych chorych 
w 2001 r. Rejestr jest dotowany przez ministerstwo zdrowia, a wa-
runkiem udziału w nim jest pisemna zgoda od każdego z pacjen-
tów. Zbierane dane dotyczą: wieku, płci, początku choroby i ob-
jawów, wyników badań diagnostycznych, przebiegu choroby, 
przypadków rodzinnych i innych chorób przewlekłych. Do 2013 
r. zarejestrowano ponad 5100 pacjentów, co stanowi wg danych 
szacunkowych 60–70% wszystkich chorych na stwardnienie 
rozsiane [11]. Założeniem projektu jest rejestracja całej populacji 
chorych, ale zadanie to znacznie utrudnia wymóg uzyskania pi-
semnej zgody pacjenta. 

Od 1997 r. funkcjonuje Szwedzki Rejestr Stwardnienia Rozsiane-
go (Swedish National MS Registry), również dotowany przez agen-
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cję rządową (National Board of Health and Welfare). Jego zada-
niem jest określenie potrzeb chorych na SR i jakości świadczonej 
im opieki zdrowotnej oraz ocena sytuacji epidemiologicznej [19]. 
Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, a dane mogą wpro-
wadzać wszyscy lekarze zajmujący się leczeniem stwardnienia 
rozsianego. Każdy lekarz biorący udział w projekcie ma wgląd do 
swoich danych i ogólnych informacji o całej populacji chorych 
z terenu Szwecji. W 2013 r. w bazie zarejestrowanych było prawie 
13 000 pacjentów, co stanowiło 80% szacowanej liczby chorych 
na SR [11]. 

Włoski rejestr chorych ze stwardnieniem rozsianym (MSDN, 
Multiple Sclerosis Database Network) zbiera dane z wybranych 26 
ośrodków mających największe doświadczenie w leczeniu SR 
[20]. W 1996 r. opracowano jednolity standaryzowany protokół 
zbierania danych, zaaprobowany przez włoskie ministerstwo 
zdrowia. Personel każdego z uczestniczących w projekcie ośrod-
ków przeszedł szkolenie dotyczące kryteriów rozpoznawania, 
leczenia i oceny chorych oraz sposobu gromadzenia i wprowa-
dzania danych. Ponadto każdy z ośrodków otrzymał pełne wypo-
sażenie komputerowe z oprogramowaniem, a pracownicy do-
stają stosowną gratyfikację za swoją pracę. Za jakość i spójność 
wprowadzanych danych w każdym z ośrodków odpowiedzialny 
jest neurolog monitorujący. Anonimowe dane pacjentów są 
wysyłane do serwera centralnego i tam poddawane analizie epi-
demiologicznej. Zbieranie danych rozpoczęto 1 stycznia 2001 r., 
a w roku 2013 zarejestrowanych było już ok. 20 000 osób z kli-
nicznie pewnym stwardnieniem rozsianym oraz CIS (clinically iso-
lated syndrome), zarówno leczonych, jak i nieleczonych [11]. Dane 
uzupełniane są systematycznie i obejmują przynajmniej jedną 
wizytę w roku z oceną: EDSS, liczby rzutów i rodzaju stosowane-
go leczenia [20]. 

Na terenie Niemiec działało kilka lokalnych rejestrów stwardnie-
nia rozsianego, skupionych wokół ośrodków uniwersyteckich. 
W roku 2001 Niemieckie Towarzystwo SR zainicjowało prace nad 
narodowym programem zbierania danych ze wszystkich klinik, 
szpitali, centrów rehabilitacji i od lekarzy praktykujących prywat-
nie. Opracowano tzw. minimal data set, czyli zakres niezbędnych 
informacji, wymaganych do zarejestrowania chorego (wiek, 
płeć, czas pojawienia się pierwszych objawów, czas postawienia 
diagnozy, postać i aktywność choroby, stopień niesprawności, 
stosowane leczenie immunomodulujące i objawowe oraz dane 
socjoekonomiczne) [21, 22]. Pilotażową fazę rejestru rozpoczę-
to 1 stycznia 2002 r. w 5 ośrodkach różniących się poziomem 
świadczonych usług (szpital uniwersytecki, klinika neurologiczna, 
szpital lokalny i prywatnie praktykujący neurolodzy). Po 2 latach 
przeanalizowano jakość wprowadzanych danych i nieznacznie 
zmodyfikowano zakres niezbędnych informacji, które muszą się 
znaleźć w minimal data set. W marcu 2005 r. kolejne niemieckie 
ośrodki zaczęły gromadzenie danych. Do 2013 r. zebrano infor-
macje o blisko 30 000 pacjentów [11]. 

Bardzo ciekawym projektem jest brytyjski UK MS Register [23]. 
W maju 2011 r. ruszył portal internetowy pod adresem www.
ukmsregister.org. Zbieranie danych zostało poprzedzone szeroką 

kampanią reklamową  w prasie, radiu i telewizji. Rejestr powstał 
dzięki wspólnej inicjatywie towarzystw stwardnienia rozsianego 
z Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, a jego centrum znajdu-
je się w walijskim Swansea University. W rejestrze mogą wziąć 
udział wszyscy pełnoletni chorzy, którzy po zalogowaniu samo-
dzielnie odpowiedzą na pytania dotyczące danych demograficz-
nych, wykształcenia, zatrudnienia, początku i przebiegu choroby, 
rodzaju leczenia oraz wypełnią standaryzowane kwestionariusze 
dotyczące wpływu choroby, lęku i depresji, samopoczucia, zmę-
czenia oraz jakości życia [23]. Każdy zarejestrowany uczestnik co 
3 miesiące otrzymuje e-mail z prośbą o aktualizację danych i po-
nowne wypełnienie kwestionariuszy. 

Oprócz samych pacjentów danych dla UK MS Register dostarczają 
kliniczne bazy szpitali National Health Service (NHS) oraz ośrodki 
podstawowej opieki zdrowotnej i lekarze praktykujący prywat-
nie [23, 24].  Twórcy projektu uważają, że ten potrójny system 
rejestracji pozwoli zaraportować większość pacjentów i zwery-
fikować przypadki niepewnych lub błędnych rozpoznań [23]. 
Projekt na początku funkcjonowania spotkał się z dużym zainte-
resowaniem i we wrześniu 2012 r. zarejestrowanych było ponad 
9500 użytkowników [24]. Dynamika jego rozwoju nieco zmalała 
w kolejnych miesiącach. W marcu 2014 r. w bazie zarejestrowa-
nych było  ok. 10 850 osób [24]. Na bieżąco można śledzić rozwój 
rejestru, szukać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania czy 
zapoznawać się z okresowo publikowanymi biuletynami.

W Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, krajach o dużym rozpo-
wszechnieniu stwardnienia rozsianego, rejestry narodowe nie 
są prowadzone. Funkcjonuje natomiast wiele regionalnych baz 
danych. Najstarszym rejestrem kanadyjskim, działającym już od 
1972 r., jest London, Ontario Database [25]. W 1980 r. na University 
of British Columbia (UBC) w Kanadzie rozpoczęła działanie kom-
puterowa baza danych MS Costar (MS Computer Stored Ambula-
tory Record), a po unowocześnieniu technologii nazwę rejestru 
zmieniono na British Columbia Multiple Sclerosis Database (BCMS). 
Szacuje się, że rejestrem objętych jest prawie 80% wszystkich 
pacjentów z SR zamieszkujących prowincję Kolumbia Brytyjska 
[25–27]. 

W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej funkcjonuje kilka 
regionalnych rejestrów. Najbardziej znane spośród nich to: New 
York State Multiple Sclerosis Consortium (ponad 9000 chorych), 
NARCOMS MS Registry (ponad 35 000 pacjentów) i Departament 
of Veterans Affairs MS Registry (ponad 32 000 pacjentów) [28–30]. 
Oprócz wspomnianych rejestrów istnieją jeszcze pomniejsze, np. 
Oregon MS Registry czy Pacific-Northwest MS Registry, ale brak re-
jestru ogólnokrajowego. Jednak w ostatnim czasie przy popar-
ciu Narodowego Instytutu Zdrowia i amerykańskiego Kongresu 
trwają intensywne prace nad stworzeniem National Multiple Scle-
rosis Disease Registry [28]. 

RejestRy międzynaRodoWe
European Database for Multiple Sclerosis (EDMUS) jest kontynua-
cją powstałej w 1976 r. we Francji Lyon MS Database [31]. Rejestr 
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obejmował początkowo Lyon i Burgundię, by w krótkim czasie 
rozszerzyć się na całą Francję i sąsiednie kraje. Gromadzone in-
formacje dotyczą danych socjodemograficznych, historii cho-
roby (początek, liczba rzutów), wyników badań laboratoryjnych 
i obrazowych oraz stosowanego leczenia. Przynajmniej raz 
w roku aktualizowane są dane z badania neurologicznego i oce-
na niesprawności w EDSS. EDMUS zapewnia regularne szkolenia 
dla lekarzy, prowadzi rozsądną politykę informacyjną o progra-
mie i kusi przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Software jest 
systematycznie aktualizowany i dostępny w sześciu wersjach ję-
zykowych (francuskiej, angielskiej, niemieckiej, włoskiej, hiszpań-
skiej i portugalskiej). W bazie zarejestrowanych jest ponad 40 000 
pacjentów z Francji oraz kilkanaście tysięcy z innych krajów eu-
ropejskich [11]. W lipcu 2012 r. programem EDMUS posługiwały 
się już 283 ośrodki z 41 krajów z całego świata. Program można 
pobrać odpłatnie ze strony www.edmus.org. 

MSBase – międzynarodowy rejestr internetowy SR − został powo-
łany w 2004 r. [32]. Ten ogólnoświatowy projekt jest finansowa-
ny przez MSBase Foundation z siedzibą w Melbourne (Australia), 
a zarządzany przez International Scientific Advisory Board. Anoni-
mowe dane o pacjentach wprowadzane są za pośrednictwem 
strony internetowej www.msbase.org przez lekarzy uczestniczą-
cych w projekcie. MSBase daje również możliwość prowadzenia 
mniejszych badań, niezależnie od statystyk dotyczących całej 
grupy. Ustalany jest temat badawczy, a do współpracy zaprasza-
ni są inni uczestnicy. Obecnie prowadzone są m.in. następujące 
badania: Familial MS, Pediatric MS, Cognitive and psychiatrics impa-
irment in RRMS, Vitamin D add-on therapy in RRMS [33]. W marcu 
2014 r. w bazie zarejestrowanych było ponad 28 000 pacjentów 
ze stwardnieniem rozsianym z 66 krajów (Polska nie bierze udzia-
łu w rejestrze) [33].

polskie RejestRy i badania 
epidemiologiczne
Do 2012 r. w Polsce nie prowadzono systematycznego rejestru 
chorych ze stwardnieniem rozsianym. W dotychczasowych ba-
daniach epidemiologicznych dotyczących SR określano wskaź-
niki dla wybranych terenów i miast środkowo-zachodniej, pół-
nocno-zachodniej oraz wschodniej Polski: Leszna, Gniezna, 
Szczecina, Tczewa, Szczecinka oraz Lublina [4–9]. Badania te 
objęły zaledwie ok. 10% powierzchni oraz populacji kraju. W la-
tach 1981–1999 w Klinice Neurologii PAM w Szczecinie systema-
tycznie prowadzony był przez Potemkowskiego rejestr chorych 
na SR obejmujący obszar województwa szczecińskiego sprzed 
reformy administracyjnej kraju. Zgromadzono w nim dane 1211 
pacjentów z lat 1960–1980 retrospektywnie, a z lat 1981–1999 
prospektywnie. Uczestniczyli w nim lekarze oddziałów neurolo-
gicznych ze Szczecina i z Gryfic [7, 8]. W pilotażowym badaniu 
przeprowadzonym w 2008 r. w 21 ośrodkach leczących SR zebra-
no dane o 3581 pacjentach [10]. Analizowano profil demogra-
ficzny chorych, wywiad chorobowy, stopień niepełnosprawności, 
choroby współwystępujące, metody diagnostyczne i stosowane 
leczenie. Było to pierwsze ogólnopolskie badanie na tak szeroką 
skalę [10].

W celu długoterminowej obserwacji określonej populacji (woje-
wództwa świętokrzyskiego) 1 stycznia 2012 r. rozpoczęto zbie-
ranie danych do świętokrzyskiego Rejestru Chorych ze Stwardnie-
niem Rozsianym – RejSM. Wstępnym celem projektu była ocena 
sytuacji epidemiologicznej w zakresie podstawowych wskaźni-
ków demograficznych. Po uzyskaniu zgody komisji bioetycznej 
na prowadzenie rejestru do współpracy zaproszono wszystkie 
oddziały neurologii, poradnie i prywatne gabinety neurologiczne 
z całego województwa świętokrzyskiego. Badanie pilotażowe za-
planowano na rok, a w kolejnym roku przekształcono je w rejestr 
długoterminowy. Początkowo dane mogły być wprowadzane 
tylko przez zarejestrowanego przez administratora lekarza neu-
rologa. Program komputerowy przygotowany przez informaty-
ków z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie był rozsyłany do 
wszystkich zainteresowanych osób. Wykorzystywał infrastrukturę 
informatyczną AGH i został nieodpłatnie udostępniony do celów 
naukowo-badawczych. Miał wszelkie wymagane zabezpieczenia 
gwarantujące bezpieczeństwo wprowadzanych danych. Każdy 
pacjent musiał wyrazić zgodę na udział w rejestrze. 

Projekt wzbudził zainteresowanie konsultanta krajowego ds. 
neurologii oraz Europejskiej Platformy Stwardnienia Rozsianego 
(EMSP), która zaproponowała współdziałanie w ramach EUReMS. 
Również Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologiczne-
go uznał rejestr za godny rozpowszechnienia i przekształcenia 
w krajowy rejestr chorych ze stwardnieniem rozsianym. Powstała 
rada naukowa rejestru, a jego projekt został przedłożony w Mini-
sterstwie Zdrowia. 

Zgodnie z sugestiami EUReMS rejestr został zmodyfikowany i do-
stosowany do wymogów europejskich. Rejestracja i wprowadza-
nie danych odbywa się obecnie przez stronę internetową www.
rejsm.pl. Rejestr podzielono na dwie części: dla pacjenta i dla 
lekarza (ryc. 1). 

Każdy pacjent po zarejestrowaniu się i wyrażeniu zgody na udział 
może samodzielnie wprowadzać informacje dotyczące podsta-
wowych danych demograficznych, początku choroby, daty roz-
poznania, badań diagnostycznych (czy wykonane było badanie 
płynu mózgowo-rdzeniowego i badanie metodą MR), postaci 
choroby, stosowanego leczenia oraz zatrudnienia. Wypełnia też 
dwa kwestionariusze samooceny: EQ-5D i MSIS-29. Pacjenci są 
proszeni o aktualizację danych co 6 miesięcy. 

Wersja dla lekarza jest bardziej szczegółowa i składa się z kilku 
modułów. Moduł główny programu, obowiązkowy dla każdego 
pacjenta, zawiera pola dotyczące danych demograficznych , ta-
kich jak: wiek, płeć, stan rodzinny, miejsce zamieszkania, wykształ-
cenie, wywiad rodzinny, oraz danych związanych bezpośrednio 
z chorobą: data i rodzaj pierwszych objawów, data rozpoznania 
choroby, postać choroby, choroby współistniejące, występowa-
nie rzutów, badania dodatkowe (wyniki badania metodą MR, ba-
dania płynu mózgowo-rdzeniowego, potencjałów wywołanych), 
wynik EDSS, rodzaj leczenia (modyfikujące przebieg choroby 
i objawowe leczenie rzutów). 
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Rycina 1

Dane o przebiegu choroby.

Rycina 2
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W module oceny klinimetrycznej (wypełnianym fakultatywnie 
przez lekarza) istnieje możliwość dokładniejszej oceny i śledzenia 
postępu choroby w czasie przez ocenę: MSFC (złożony wskaźnik 
funkcji – MS Functional Composite), zaburzeń widzenia (VFT, Visu-
al Function Test i SDMT, Symbol Digit Modalities Test), zmęczenia 
i depresji (skala ciężkości zmęczenia – FSS, Fatigue Severity Scale, 
zmodyfikowana skala oddziaływania zmęczenia – MFIS, Modified 
Fatigue Impact Scale oraz BDI – skala depresji Becka). Taka rozbu-
dowana ocena może być szczególnie przydatna dla ośrodków 
prowadzących badania kliniczne. 

Aplikacje zawarte w module statystyk i aktualnych wyników ge-
nerowane są automatycznie po wcześniejszym zapisaniu danych. 
Wprowadzane anonimowe informacje są następnie gromadzo-
ne i przetwarzane na serwerze uczelnianym AGH w Krakowie. 

Program został zbudowany z myślą o współpracy z projektem 
EUReMS i jest z nim w pełni kompatybilny. Obecnie rejestr 
uczestniczy w trzech badaniach ogólnoeuropejskich: 
1. Assessment of people with MS’ quality of life, the burden of 

disease and influence of employment from the patient’s per-
spective across European countries.

2. Estimating Prevalence and Incidence of MS in Europe from EU-
ReMS data collection.

3. EUReMS: Comparison of the effect of the month of birth (MoB) 
across Europe.

Rejestr systematycznie się rozrasta i autorzy sądzą, że zgroma-
dzone dane wkrótce pozwolą na oszacowanie wskaźników 
epidemiologicznych już z terenu kilku województw. W szybkim 
tempie rozrasta się zwłaszcza część rejestru przeznaczona dla 
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Ważniejsze europejskie rejestry chorych ze stwardnieniem rozsianym (2013).

Kraj Nazwa rejestru Finansowanie Start Liczba pacjentów Follow-up

Chorwacja The Croatian MS 
Register

Association of MS  
Societies of Croatia

2007 2477 tak

Dania The Danish MS 
Register (DMSR)

Danish MS Society,  
NationalInstitute of Public Health

1948 12 500 nie

Francja EDMUS Fondation pour l’Aide à la Recherche sur 
la Sclérose En Plaques,
Fondation Mérieux, 
Koncerny farmaceutyczne

1976 ~ 40 000 tak

Grecja Greek MS Society 
Register

Greek MS Society 2011 3500 tak

Hiszpania The Catalonian MS 
Register

Valld’ Hebron University, Barcelona 2008 616 tylko CIS

Niemcy German MS  
Registry

German MS Society,
European Commission under the 
Seventh  
Framework Programme

2001 ~ 30 000 nie

Norwegia Norwegian National 
MS Registry

Ministry of Health 
and Social Affairs

1998 5100 tak

Serbia MS Society Register MS Society of Serbia 2000 3500 nie

Szwajcaria Swiss Multiple 
Sclerosis Register

Swiss MS Society, 
University of Basel

2012 270 tak

Szwecja Swedish National 
MS Registry 

National Board of Health and Welfare 1997 12 900 tak

Wielka  
Brytania

UK MS Register UK MS Society,
Ministry of Health, 
NHS (National Health 
Service)

2009 8300 tak

Włochy Italian MS Database 
Network

Ministry of Health, 
Serono International  
Foundation

2001 ~ 20 000 tak

tabela 1
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pacjentów, w której samodzielnie zarejestrowało się ponad 1000 
osób. Sama inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem 
środowiska chorych. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsia-
nego przez różne akcje informacyjne zachęca swoich członków 
– pacjentów do udziału w rejestrze. Natomiast w bazie lekarskiej 
liczba pacjentów zbliża się do 800. W dalszej perspektywie możli-
wa będzie ocena wpływu terapii modulującej przebieg choroby, 
tempa przebiegu choroby i jej oddziaływania na jakość życia. 
Dostęp do rejestru jest bezpłatny, a twórcy i koordynatorzy za-
chęcają do współtworzenia polskiej bazy danych, mając nadzieję 
na jej rozpowszechnienie w skali całego kraju. 

podsumoWanie
Podstawowe dane epidemiologiczne dotyczące chorych ze 
stwardnieniem rozsianym można uzyskać z Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. Jednak znacznie doskonalszym narzędziem po-
zostają rejestry chorych, które są potencjalnym źródłem ogrom-
nej wiedzy o populacji chorych na SR i dają wartościowy wgląd 
w długoterminowy przebieg choroby [25, 26]. Wieloletnie, pro-
spektywne, wieloośrodkowe zbieranie danych może pozwolić na 
lepsze zrozumienie naturalnego przebiegu SR i określenie czyn-
ników prognostycznych choroby [33]. Kluczowe wnioski z reje-

strów zawierają dane dotyczące szybkości postępu i czynników 
ryzyka niesprawności, towarzyszących chorób i zmiany długości 
życia związanej z chorobą. Duże znaczenie ma też długotermi-
nowa obserwacja efektywności leczenia lekami modyfikującymi 
przebieg choroby oraz rejestracja chorych z CIS, co pomoże okre-
ślić częstość jego występowania oraz śledzić zmiany chorobowe 
w czasie. Dane zebrane w rejestrach mogą się okazać przydatne 
w analizach farmakoekonomicznych. 

Autorzy rejestru przy konstruowaniu jego polskiej wersji wzo-
rowali się na sprawdzonych, mających wieloletnią tradycję reje-
strach EDMUS i MS Base oraz wykorzystali niektóre pomysły UK 
MS Register. Należy podkreślić, że każdy z wcześniej wymienio-
nych projektów jest wspierany finansowo, najczęściej przez mi-
nisterstwo zdrowia lub organizacje rządowe, pozarządowe czy 
fundacje. Kolejnym filarem wspierającym są koncerny farmaceu-
tyczne, które współfinansują większość rejestrów. 

Tymczasem polski rejestr funkcjonuje na zasadzie wolontariatu, 
głównie dzięki dobrej woli i cierpliwości informatyków z AGH 
w Krakowie, bez żadnego wsparcia, ponieważ wniosek o dofi-
nansowanie utknął gdzieś w Ministerstwie Zdrowia i od roku 
czeka na rozpatrzenie. 
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