
Neuroskop 2011, nr 13100

Ocena znaczenia klinicznego obecności przeciwciał 
anty-MAG, anty-mielina i anty-neuroendothelium

Clinical significance of anti-MAG, anti-myelin 
and anti-neuroendothelium antibodies

Sławomir Michalak1,2, Anna Gruszczyńska3, Karolina Popławska4, 
Paulina Żurawicz3, Wojciech Kozubski4

1 z Zakładu Neurochemii i Neuropatologii Katedry Neurologii
UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Sławomir Michalak
kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski

2 z Zespołu Badawczo-Leczniczy Chorób Neuroimmunologicznych
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
kierownik: Prof. dr hab. med. Jacek Losy

3 ze Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Neurochemii i Neuropatologii
opiekun: dr hab. med. Sławomir Michalak

4 z Katedry i Kliniki Neurologii
UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski

Streszczenie
Przeciwciała przeciw mielinie nerwów obwodowych, 

glikoproteinie związanej z mieliną (MAG) oraz neuroen-
dothelium są obecnie rutynowo badane w przypadkach 
z podejrzeniem neurologicznych zespołów paranowo-
tworowych (NZP). Jednakże nie zawsze ostateczne rozpo-
znanie potwierdza to podejrzenie, stąd powstaje kliniczne 
określenie znaczenia uzyskiwanych wyników. Celem 
badania było określenie znaczenia klinicznego przeciwciał 
anty-mielina, anty-MAG anty-neuroendothelium.

Do badania włączono 971 chorych z podejrzeniem 
NZP. W surowicy wszystkich chorych oznaczano 
obecność przeciwciał onkoneuronalnych, anty-mielina, 
anty-MAG i anty-neuroendothelium metodą pośredniej 
immunofluorescencji (EUROIMMUN, Niemcy). Cho-
rych skategoryzowano w grupy zespołów objawowych: 
zespół dolnego neuronu ruchowego, zespół górnego 
zespołu ruchowego, zespół móżdżkowy, choroby neu-
ronu ruchowego, dystonię, zespół pozapiramidowy, inne 
oraz współistniejące zespoły. Iloraz szans (OR, Odds 
ratio) oraz test Q Cochrana analizowano przy użyciu 
oprogramowania MedCalc 11.5.1.0.

W badanej grupie wyłoniono 149 chorych (15%) 
z przeciwciałami anty-mielina, 62 (6%) z anty-MAG i 56 
(5.8%) z anty-neuroendothelium. Iloraz szans wystąpienia 
zespołu dolnego neuronu u chorych z przeciwciałami 
anty-neuroendothelium wynosił 2,7742 (P=0,0163) 
w porównaniu z osobami z przeciwciałami anty-mieli-
na. Z kolei iloraz szans stwierdzenia zespołu górnego 
neuronu u chorych z przeciwciałami anty-mielina był 
równy 4,08 (P=0,0249) w porównaniu z przypadkami 
anty-MAG. Ryzyko wystąpienia zespołu móżdżkowego 
było wyższe u chorych z przeciwciałami anty-mielina 
(OR=7,8; P=0,0123) niż anty-MAG. U chorych z objawa-
mi zespołu móżdżkowego stwierdzano istotnie częściej 
obecność przeciwciał anty-mielina (64,71%, P=0,01) 
niż anty-MAG (17,65%), czy anty-neuroendothelium 
(11,76%). Ryzyko współistnienia obecności przeciwciał 
anty-mielina z chorobą neuronu ruchowego było wyższe 
niż przeciwciał anty-MAG (OR=64,0; P=0,0056) i anty-
neuroendothelium (OR=107,7; P=0,0059). Również iloraz 
szans współistnienia zespołów pozapiramidowych i prze-
ciwciał anty-mielina był wyższy (OR=33,0; P=0,0460) 
niż przeciwciał anty-neuroendothelium. Współistnienie 
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dwóch zespołów objawowych było wielokrotnie bardziej 
prawdopodobne u chorych z przeciwciałami anty-mielina 
niż anty-MAG (OR=169,0; P=0,0134), czy anty-neuro-
endothelium (OR=169,0; P=0,0134), ponieważ wszyscy 
chorzy z tej grupy wykazywali obecność przeciwciał 
anty-mielina (100%, P=0,002).

Przeciwciała przeciw mielinie nerwów obwodowych 
były najczęściej wykrywanymi i wiązały się ze zwięk-
szonym ryzykiem współistnienia z szeregiem zespołów 
objawowych włączając zespół górnego neuronu rucho-
wego, zespół móżdżkowy i chorobę neuronu ruchowego. 
Zatem wykazanie tej odpowiedzi autoimmunologicznej 
powinno być interpretowane jako związane z reakcjami 
niespecyficznymi i/lub krzyżowymi.

Summary
The antibodies directed against peripheral ner-

ves’ myelin, myelin-associated glycoprotein (MAG) 
and neuroendothelium are tested routinely in all subjects 
suspected for neurological paraneoplastic syndromes 
(NPS). However, not all cases are eventually diagnosed 
as NPS, and there is strong urge for interpretation of re-
sults. The aim of this study was to evaluate the clinical 
significance of anti-myelin, anti-MAG and anti-neuro-
endothelium antibodies.

The study included 971 patients with suspicion of NPS. 
The sera of all patients were tested for the presence 
of onconeuronal antibodies, anti-myelin, anti-MAG and 
anti-neuroendothelium antibodies. The method used for 
detection of mentioned antibodies was indirect immu-
nofluorescence (EUROIMMUN, Germany). The patients 
were categorized into the following subgroups: lower 
motor neuron syndrome, upper motor neuron syndro-
me, cerebellar syndrome, motor neuron disease (MND), 
dystonia, extrapyramidal syndrome, other and coexisting 
syndromes. Odds Ratios (OR) and Cochran’s Q test were 
analyzed with the use of MedCalc 11.5.1.0 software.

In the studied group 149 (15%) cases were positive 
for the presence of anti-myelin antibodies, 62 (6%) were 
positive for anti-MAG and 56 (5.8%) for anti-neuroen-
dothelium. OR for the diagnosis of lower motor neuron 
syndrome in patients with anti-endothelium antibodies 
was 2.7742 (P=0.0163) comparing to anti-myelin pa-
tients. OR in upper motor neuron syndrome subjects 
with anti-myelin antibodies versus anti-MAG was 4.08 
(P=0.0249). Patients with anti-myelin antibodies were at 
higher risk for cerebellar syndrome (OR=7.8, P=0.0123) 
comparing with anti-MAG subjects. In cerebellar syndro-
me patients anti-myelin antibodies were more frequent 
(64.71%, P=0.01) than in anti-MAG (17.65%) and anti-
neuroendothelium (11.76%). The risk for association of 
anti-myelin antibodies with MND was higher comparing 
to anti-MAG (OR=64.0, P=0.0056) and anti-neuro-

endothelium (OR=107.7, P=0.0059). Extrapyramidal 
syndromes were associated with higher risk of anti-
myelin antibodies than with anti-neuroendothelium 
(OR=33.0, P=0.0460). Coexistance of two neurological 
syndromes was more probable in anti-myelin than anti-
MAG (OR=169.0, P=0.0134) or anti-neuroendothelium 
(OR=169.0, P=0.0134) subjects. All of patients with 
coexisting neurological syndromes had anti-myelin 
antibodies (100%, P=0.002).

Anti-myelin are the most frequent antineuronal antibodies 
associated with increased risk of a spectrum of neurological 
syndromes including upper motor neuron, cerebellar, extra-
pyramidal and MND. Thus such an reaction can be interpret 
as a result from cross-reactivity or unspecificity.

Słowa kluczowe: anty-mielina, anty-MAG, anty-neu-
roendothelium, autoprzeciwciała

Key words: anti-myelin, anti-MAG, anti-neuroendo-
thelium, autoantibodies

Wstęp
Zróżnicowanie budowy, pochodzenia i składu che-

micznego mieliny ośrodkowego i obwodowego układu 
nerwowego (tab. 1) ma z pewnością znaczenie w rozwoju 
reakcji autoimmunologicznych, w których antygenami 
mogą być ważne czynnościowo cząsteczki. 

Glikoproteina związana z mieliną (Myelin-associated 
glycoprotein, MAG) jest najważniejszym białkiem budul-
cowym mieliny (10). Obecność przeciwciał anty-MAG 
związana jest z patomechanizmami rozwoju nabytej 
polineuropatii demielinizacyjnej o późnym początku, 
która przebiega z zaburzeniami czucia i ataksją będącą 
następstwem uszkodzenia dużych zmielinizowanych 
włókien czuciowych (15). 

Przeciwciała przeciw mielinie ośrodkowego układu 
nerwowego skierowane są najczęściej przeciw następu-
jącym antygenom:

- białko zasadowe mieliny (MBP),
- glikoproteina mieliny oligodendrocytów (MOG).
Ich znaczenie kliniczne wiąże się ze stwierdzaniem 

u chorych z pierwotnym izolowanym zespołem objawów 
(PIZO) obecności zmian w MRI i prążków oligoklonal-
nych. U chorych z przeciwciałami anty-MBP i anty-MOG 
częściej i wcześniej dochodzi do rozwoju klinicznie 
pewnego stwardnienia rozsianego (3).

Przeciwciała przeciw mielinie obwodowego układu 
nerwowego stwierdzano u chorych z jaskrą (8) i stanowią 
one wyraz reakcji immunologicznej na wcześniejsze uszko-
dzenie układu nerwowego, np. nerwu wzrokowego (21).

Przeciwciała przeciw śródbłonkowi naczyń móz-
gowych (anty-neuroendothelium) stwierdzano w 38% 
przypadków z chorobą Binswangera oraz w 37% osób 
z chorobami naczyń mózgowych. Poziom tych prze-
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ciwciał korelował z oceną funkcji poznawczych w skali 
MMSE (MiniMental State Examination) (2).

Przeciwciała skierowane przeciw śródbłonkowi 
naczyń obserwowano również u chorych z toczniem 
układowym, reumatoidalnym zapaleniem stawów, mie-
szaną chorobą tkanki łącznej, twardziną, zapaleniem 
skórno-mięśniowym, ziarniniakiem Wegenera, cukrzycą 
i stwardnieniem rozsianym (1, 12).

Stosowane coraz powszechniej badania autoprze-
ciwciał dostarczają wyników wskazujących na obecność 
przeciwciał anty-MAG, anty-mielina i anty-neuroendote-
lium, jednakże ich znaczenie kliniczne u osób z choroba-
mi układu nerwowego nie zostało dokładnie określone. 
Z tego powodu w niniejszym badaniu podjęto analizę 
korelacji kliniczno - laboratoryjnych u chorych, u których 
wykryto wyżej wymienione przeciwciała.

Materiał i metody
Spośród 971 chorych hospitalizowanych lub konsulto-

wanych z powodu podejrzenia neurologicznych zespołów 
paranowotworowych w Klinice Neurologii Uniwersytetu im. 
K. Marcinkowskiego w Poznaniu włączono do badania 85 
osób (kobiety : mężczyźni = 1:1) z obecnością przeciwciał 
anty-MAG, anty-mielina i anty-neuroendotelium. Przepro-
wadzono retrospektywną analizę danych klinicznych, które 
obejmowały ostateczne rozpoznania kliniczne, zespoły 
neurologiczne, towarzyszące choroby narządów wewnętrz-
nych oraz wiek i płeć. Przeciwciała anty-MAG, anty-mielina 
i anty-neuroendotelium oznaczano metodą immunofluore-
scencji pośredniej (EUROIMMUN, Niemcy).

Tabela 1. Mielina w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym - podobieństwa i różnice.

 Obwodowy  Ośrodkowy
 układ nerwowy  układ nerwowy

Lipidy • cerebrozydy < • cerebrozydy
 • sulfatydy < • sulfatydy
  • sfingomielina > • sfingomielina
 • gangliozyd LM1

Białka • P0 • MBP
 • MBP < • P2
  • P2 > 
 • MAG • MAG
 • SAG
 • PMP-22 

  • MOG
  • PLP
  • CNP-aza 
  (2’,3’-cyclic nucleotide 3’ phosphodiesterase) 

Wyniki 
Najczęściej wykrywanymi przeciwciałami były prze-

ciwciała anty-mielina (15% chorych) (tab. 2, ryc. 1). Prze-
ciwciała anty-MAG (ryc. 2) stwierdzano u 6% chorych, 
a anty-neuroendothelium (ryc. 3) u 5,8% chorych. 

Profil objawów klinicznych i chorób rozpoznawanych 
u osób ze stwierdzoną obecnością przeciwciał anty-mie-
lina, anty-MAG i anty-neuroendothelium przedstawiono 
w tab. 3. 

U osób z przeciwciałami przeciw mielinie rozpozna-
wano następujące choroby towarzyszące:

- nowotwór w wywiadzie - 13,4%,
- cukrzyca typu 1 - 1,5%,
- cukrzyca typu 2 - 7,5%, 
- upośledzona tolerancja glukozy (IGT) - 1,5%, 
- jaskra - 3%.
Obserwowano również laboratoryjne wykładniki 

towarzyszących chorób autoimmunologicznych u osób 
z przeciwciałami przeciw mielinie:

- prążki oligoklonalne - 4%,
- przeciwciała przeciw receptorom dla acetylocholiny

   - 4%,
- przeciwciała przeciwjądrowe - 6%.
Iloraz szans wystąpienia zespołu dolnego neuronu 

u chorych z przeciwciałami anty-neuroendothelium 
wynosił 2,7742 (P=0,0163) w porównaniu z osobami 
z przeciwciałami anty-mielina. Z kolei iloraz szans 
stwierdzenia zespołu górnego neuronu u chorych 
z przeciwciałami anty-mielina był równy 4,08 (P=0,0249) 
w porównaniu z przypadkami anty-MAG. Ryzyko wy-
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stąpienia zespołu móżdżkowego było wyższe u chorych 
z przeciwciałami anty-mielina (OR=7,8; P=0,0123) niż 
anty-MAG. U chorych z objawami zespołu móżdżkowe-
go stwierdzano istotnie częściej obecność przeciwciał 
anty-mielina (64,71%, P=0,01) niż anty-MAG (17,65%), 
czy anty-neuroendothelium (11,76%). Ryzyko współ-
istnienia obecności przeciwciał anty-mielina z chorobą 
neuronu ruchowego było wyższe niż przeciwciał anty-

Tabela 2. Profil wykrywanych autoprzeciwciał.
 
Przeciwciało Chorzy seropozytywni Chorzy seronegatywni

Anty-mielina 149 (15%) 822
Anty-MAG 62 (6%) 909
Anty-neuroendothelium 56 (5.8%) 916

Rycina 3. Dodatnia reakcja przeciwciał anty-neuroendothelium 
w immunofluorescencji pośredniej.

Rycina 1. Dodatnia reakcja przeciwciał przeciw mielinie 
w immunofluorescencji pośredniej.

Rycina 2. Dodatnia reakcja przeciwciał anty-MAG w immuno-
fluorescencji pośredniej.

MAG (OR=64,0; P=0,0056) i anty-neuroendothelium 
(OR=107,7; P=0,0059). Również iloraz szans współist-
nienia zespołów pozapiramidowych i przeciwciał anty-
mielina był wyższy (OR=33,0; P=0,0460) niż przeciwciał 
anty-neuroendothelium. Współistnienie dwóch zespołów 
objawowych było wielokrotnie bardziej prawdopodobne 
u chorych z przeciwciałami anty-mielina niż anty-MAG 
(OR=169,0; P=0,0134), czy anty-neuroendothelium 
(OR=169,0; P=0,0134), ponieważ wszyscy chorzy z tej 
grupy wykazywali obecność przeciwciał anty-mielina 
(100%, P=0,002).

Dyskusja
Wykrycie obecności autoprzeciwciał, zwłaszcza 

metodą immunofluorescencji pośredniej, wskazuje 
wprawdzie na reakcję autoimmunologiczną rozwijającą 
się u chorego, jednakże nie różnicuje jej wtórnego cha-
rakteru od pierwotnej odpowiedzi skierowanej przeciw 
antygenom tkankowym. Literatura przedmiotu nie do-
starcza licznych danych dotyczących roli przeciwciał 
anty-mielina. Ich obecność wykryto zarówno u chorych 
zakażonych HIV bez objawów polineuropatii (u 51% 
chorych w klasie IgM oraz u 31% chorych w klasie IgG), 
jak i z objawami polineuropatii (13). W dalszej analizie 
przeciwciał wykazano, że skierowane są one przeciw 
ważnym składowym mieliny nerwów obwodowych: 
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Tabela 3. Objawy kliniczne u chorych z przeciwciałami anty-mielina, anty-MAG i anty-neuroendotelium.

Zespół objawów / Choroba Anty-mielina Anty-MAG Anty-NE P
 (%) (%) (%)
 
Zespół dolnego neuronu 44 34 22 > 0.05
Zespół górnego neuronu 45 18 27 > 0.05
Zespół móżdżkowy 65 * 18 12 0.01
Choroba neuronu ruchowego 89 * 11 0 0.002
Dystonia 0 100 0 > 0.05
Miastenia 50 25 25 > 0.05
Miopatia 40 60 0 > 0.05
Zespół pozapiramidowy 80 20 0 > 0.05
Zespół nerwów czaszkowych 0 50 50 > 0.05
Inne 60 40 20 > 0.05
Padaczka 33 66 33 > 0.05
Współistnienie dwóch zespołów objawów 100 * 0 0 0.002

sulfatydowi oraz gangliozydom GM1, GD1a i GD1b. 
Obecność przeciwciał przeciw mielinie nerwów obwo-
dowych u chorych bez objawów polineuropatii autorzy 
wyjaśniają jej przedkliniczną fazą (13).

Obserwowana w niniejszym badaniu obecność 
przeciwciał przeciw mielinie u osób z pierwotnie zwy-
rodnieniowymi chorobami układu nerwowego wskazuje 
na ich niespecyficzny charakter oraz wtórną odpowiedź 
autoimmunologiczną. U chorych ze stwardnieniem roz-
sianym próbowano wykorzystać oznaczanie przeciwciał 
przeciw składowym mieliny ośrodkowego układu nerwo-
wego, jednakże nie uzyskano jednoznacznych wyników, 
które mogłyby być podstawą uznania autoprzeciwciał za 
markery choroby. U chorych ze stwardnieniem rozsianym 
obserwowano przeciwciała przeciw białku zasadowemu 
mieliny (MBP), mielinowej glikoproteinie oligodendrocy-
tów (MOG), białku proteolipidu (PLP) oraz glikoproteinie 
związanej z mieliną (MAG) (14, 17, 19). Niejednorodność 
reakcji autoimmunologicznej, występującej u chorych ze 
stwardnieniem rozsianym, zaangażowanie limfocytów 
B i T oraz towarzysząca degeneracja aksonalna, istotnie 
utrudniają identyfikację biomarkera przydatnego w diag-
nostyce stwardnienia rozsianego. Przeciwciała przeciw 
mielinie obserwowano zarówno w klasie IgM, jak i IgG 
(4) także u 3%, a nawet u 10% zdrowych osobników (20). 
Diagnostyczne wykorzystanie wykrywania przeciwciał 
przeciw mielinie utrudniają ponadto zróżnicowane me-
tody laboratoryjne. W testach wykrywających obecność 
przeciwciał przeciw mielinie zastosowanie znajdują izo-
lowane z bakterii, tkanek lub rekombinowane peptydy, 
które mogą ulegać posttranslacyjnym przemianom utrud-
niającym lub uniemożliwiającym wiązanie i detekcję 

autoprzeciwciał. Możliwe są również reakcje krzyżowe, 
ponieważ sekwencję DHSYQEE stanowiącą część typo-
wego dla MOG fragmentu R101DHSYQEE108 wykryto 
u Chlamydia trachomatis (5).

Przeciwciała anty-MAG wykryto w niniejszej pracy nie 
tylko u osób z patologią obwodowego układu nerwowe-
go, ale również z chorobami neurodegeneracyjnymi i au-
toimmunologicznymi. Obecność tych przeciwciał wiąże 
się patofizjologicznie z nabytą demielinizacyjną polineu-
ropatią o późnym początku, która cechuje się klinicznie 
zaburzeniami czucia i ataksją w następstwie uszkodzenia 
dużych zmielinizowanych włókien czuciowych (11). 
W badaniu neurofizjologicznym w polineuropatii z prze-
ciwciałami anty-MAG stwierdza się rozlane zwolnienie 
szybkości przewodzenia w nerwach czuciowo-rucho-
wych oraz opóźnienie dystalnych latencji (18). Depozyty 
przeciwciał anty-MAG wykazano w bioptatach nerwów 
chorych z polineuropatią anty-MAG (16) w miejscach 
typowych dla lokalizacji tego białka (komórki Schwan-
na). Obserwowano również w 52% badanych chorych 
reakcje krzyżowe przeciwciał anty-MAG z glikolipidami: 
paraglobozydem sulfoglukuronylowym i paraglobozydem 
sulfoglukuronylo-laktolaminylowym, u 26% z sulfaty-
dem, a u 22% z gangliozydami (6). Indukcję przeciwciał 
anty-MAG wiązano również z zakażeniem cytomegalo-
wirusem (22), zatem przebycie infekcji może utrudniać 
interpretację powyższych wyników.

Przeciwciała anty-neuroendothelium, podobnie jak 
anty-mielina i anty-MAG wykrywane są również metodą 
immunofluorescencji pośredniej. W niniejszym badaniu 
ich obecność stwierdzano zarówno u chorych z patologią 
ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego. 
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Doniesienia dotyczące znaczenia przeciwciał anty-neu-
roendothelium w chorobach układu nerwowego są skąpe. 
Poza wspomnianą we wstępie chorobą Binswangera ich 
obecność opisywano w przypadkach ataksji glutenowej 
(10% chorych), ataksji wrodzonych (50%) oraz u zdro-
wych osób (44,4%) (7). U osób z chorobą Behçeta jako 
antygen, przeciw któremu skierowane były wykryte prze-
ciwciała przeciw śródbłonkowi naczyń, zidentyfikowano 
α-enolazę (9).

Podsumowując, wykrywane metodą fluorescencji 
pośredniej przeciwciała anty-MAG, anty-mielina i anty-
neuroendothelium nie są związane z określoną patologią 
układu nerwowego. Ich obecność u osób ze zwyrod-
nieniowymi chorobami układu nerwowego może nato-
miast być rozpatrywana jako następstwo wtórnej reakcji 
autoimmunologicznej. W interpretacji ich obecności 
należy również uwzględnić możliwość występowania 
krzyżowych lub niespecyficznych reakcji.
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