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Aktualne metody diagnostyki i terapii w padaczce
dr n. med. Iwona Halczuk, Katedra i Klinika Neurologii, Wydział Lekarski,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Padaczka jest to wieloetiologiczny zespół chorobowy charakteryzujący się
predyspozycją do generowania powtarzających się, zwykle spontanicznych,
zaburzeń czynności mózgu, czyli napadów padaczkowych.
W diagnostyce padaczki ważne jest określenie typu napadów padaczkowych oraz rozpoznanie zespołu padaczkowego, co warunkuje zastosowanie
właściwego leczenia. Istotne jest udokumentowanie obrazu klinicznego
napadu, wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych, elektroencefalo graficznych, neuroobrazujących, a w diagnostyce różnicowej – uwzględnienie
badań kardiologicznych, polisomnograficznych, czy oceny psychologicznej,
gdy istnieje podejrzenie napadów psychogennych.
Leczenie padaczki jest zwykle długotrwałe, a decyzja o jego rozpo częciu
powinna być oparta na analizie korzyści i ryzyka stosowania leków przeciw padaczkowych. Dysponujemy ponad 30. lekami przeciwpadaczkowymi. Wybór
leku oparty jest na znajomości jego skuteczności w różnych rodzajach
napadów padaczkowych lub zespołach padaczkowych oraz na znajomości
możliwych do wystąpienia objawów niepożądanych. Przy wyborze leku
należy uwzględnić wiek i płeć pacjenta, inne choroby współistniejące
z padaczką oraz inne jednocześnie stosowane przez pacjenta leki. Decyzja
o wyborze leczenia powinna być zindywidualizowana i z zachowaniem zasady
równowagi pomiędzy skutecznością terapii a jej tolerancją.
Rozwój metod diagnostycznych i operacyjnych pozwolił na zwiększenie
możliwości leczenia inwazyjnego chorych na padaczkę. Wśród metod leczenia
chirurgicznego padaczki wyróżnia się zabiegi precyzyjnego usuwania ognisk
padaczkorodnych, operacje rozłączeniowe i neurostymulacje.
Lekooporność pozostaje nadal najważniejszym wyzwaniem postępowania
z padaczką. Dlatego nieustannie poszukiwane są nowe kierunki rozwoju
11

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem
Nerwowym – obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość”, 28 kwietnia 2022 r.,
Wystąpienie Gościa Honorowego

terapii padaczki. Tym kierunkiem jest poszukiwanie leków o nowych,
mechanizmach działania, nowych drogach podania, czy leków hamujących
procesy epileptogenezy.
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Charakterystyka zmian dobowych czułości
baroreceptorów tętniczych jako predyktor śmiertelności
i wczesnych wyników leczenia u pacjentów
z urazowym uszkodzeniem mózgu
Agnieszka Uryga, agnieszka.uryga@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii Biomedycznej,
Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wrocław,
Polska www.brainlab.pwr.edu.pl
Nathalie Nasr, nasr.n@chu-toulouse.fr, INSERM UMR 1297, Institute of Cardiovascular and Metabolic Diseases (I2MC), Toulouse, France; Department of
Neurology, Toulouse University Hospital, Tuluza, Francja
Magdalena Kasprowicz, magdalena.kasprowicz@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii Biomedycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska,
Wrocław, Polska
Małgorzata Burzyńska, malgorzata.burzynska@umed.wroc.pl, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska
Marek Czosnyka, mc141@medschl.cam.ac.uk, Brain Physics Laboratory, Division of
Neurosurgery, Department of Clinical Neurosciences, University of Cambridge,
Cambridge, UK
Baroreceptory tętnicze, zlokalizowane w ścianach tętnic szyjnych i aorty,
są ważnym wskaźnikiem wpływu autonomicznego układu nerwowego (AUN)
na układ sercowo-naczyniowy. Prowadzą one do zmiany aktywności układu
współczulnego – zwiększenia lub zmniejszenia impulsacji, w zależności od
zmiany ciśnienia krwi. Czułość baroreceptorów tętniczych (BRS) jest defi niowana jako zmiana odstępu czasu pomiędzy uderzeniami serca w stosunku
do towarzyszącej im zmiany ciśnienia tętniczego. Celem pracy było zbadanie
charakterystyki zmian BRS w kolejnych dobach po wystąpieniu urazowego
uszkodzeniu mózgu (TBI).
Analizie retrospektywnej (KB 624/2014) podlegały dane pochodzące od
37 pacjentów z TBI (43 ±18 lat) z USK we Wrocławiu. Większość pacjentów
znajdowała się w stanie ciężkim w skali Glasgow Coma Scale (GCS 3-8; n = 32).
BRS estymowano na podstawie ciągłego zapisu sygnału ciśnienia tętniczego
15
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za pomocą metody korelacji wzajemnej w programie ICM+ w kolejnych 7 dniach.
Wyniki leczenia oceniano przy wypisie ze szpitala w skali Glasgow Outcome
Scale: 1-3 niekorzystny wynik, 4-5 dobry wynik. Zmarło 27% pacjentów.
Korelacja parcjalna wykazała istotny narost BRS w kolejnych dniach po
TBI u pacjentów z dobrym wynikiem leczenia: rp = 0,16; p = 0,010. W tej
grupie krzywa BRS układała się w kształt litery U, przyjmując wartość
najniższą 2 dnia, lub stopniowo narastała w czasie.
Wśród pacjentów ze złym wynikiem leczenia krzywa BRS przyjmowała
kształt odwróconej litery U, BRS stopniowo malała lub utrzymywała się na
niskim poziomie (BRS < 3 ms/mmHg). Na podstawie krzywej ROC stwierdzono,
iż charakterystyka krzywej BRS jest dobrym predyktorem śmiertelności
(AUC = 0,84; p < 0,001).
Ocena BRS w kolejnych dniach po TBI, ze szczególnym uwzględnieniem
zmian około 2 doby, dostarcza dodatkowych informacji o stanie AUN.
Monitorowanie BRS w trybie ciągłym może wspomóc predykcję śmiertelności
u chorych z TBI.
Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego Nr DEC-2021/05/
X/ST7/00454 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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Czy stres oksydacyjny może wpływać na deteriorację
funkcji poznawczych u chorych na schizofrenię?
Karolina Rusek, karolina.rusek@stud.umed.lodz.pl, Studium Doktoranckie, Wydział
Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, https://umed.pl/
Anna Dietrich-Muszalska, tzn_lodz@post.pl, Zakład Psychiatrii Biologicznej i Neurofizjologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, https://umed.pl/
Schizofrenia jest chorobą o nieustalonej etiopatogenezie, w której ważnym
elementem obrazu klinicznego są zaburzenia funkcji poznawczych. Szcze gólnie istotną rolę w tej chorobie odgrywają zaburzenia pamięci operacyjnej
i funkcji wykonawczych związane z nieprawidłową czynnością kory przed czołowej mózgu. U chorych na schizofrenię udowodniono występowanie
zaburzeń równowagi pro- i antyoksydacyjnej, które mogą mieć wpływ na
deteriorację funkcji poznawczych. Dotychczas nie opracowano skutecznych
metod leczenia deficytów poznawczych u chorych na schizofrenię. Wskazano
jednak, że poprawa stanu klinicznego występująca w trakcie leczenia lekami
przeciwpsychotycznymi może wywierać korzystny wpływ na niektóre funkcje
poznawcze oraz stężenie biomarkerów stresu oksydacyjnego. Niektórzy
autorzy opisali, że leczenie lekami przeciwpsychotycznymi drugiej generacji
wpływa, u chorych na schizofrenię, na poprawę pamięci operacyjnej, pamięci
i uczenia słownego, fluencji słownej, procesów przetwarzania informacji
wzrokowo-przestrzennej oraz niektórych aspektów funkcji wykonawczych.
Jednak zagadnienie to jest słabo poznane i w innych publikacjach wskazuje
się, że leki przeciwpsychotyczne nie mają istotnego wpływu na poprawę
funkcji poznawczych. Ponadto występowanie zaburzeń funkcji poznawczych
takich jak pamięć operacyjna opisano w stanach wysokiego ryzyka zacho rowania na schizofrenię (ang. ultra‐high risk, UHR) oraz u krewnych pierwszego
stopnia tych osób wskazując, że jest to endofenotypowy marker tej choroby.
Celem pracy jest omówienie zagadnienia związanego z występowaniem
zaburzeń funkcji poznawczych u chorych na schizofrenię z uwzględnieniem
stosowanego leczenia lekami przeciwpsychotycznymi oraz zaburzeń równo17
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wagi pro- i antyoksydacyjnej. Występowanie zaburzeń funkcji poznawczych
u chorych na schizofrenię oraz brak skutecznych metod zapobiegania ich
deterioracji stanowi bardzo ważny problem kliniczny.
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Diagnoza i predykcja demencji (zaburzeń
neuropoznawczych) za pomocą elektroencefalografii
Piotr Buczkowicz, piotrekbuczkowicz@gmail.com, Instytut Psychologii, Wydział
Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, www.psychologia.uj.edu.pl
Demencja została w nowszych klasyfikacjach zastąpiona terminem zaburzeń
neuropoznawczych. Może ona wynikać z wielu chorób, takich jak choroba
Alzheimera (najczęstsza przyczyna) lub choroba Parkinsona, a także ze zjawisk
takich jak naczyniopochodne uszkodzenie mózgu oraz zakażenie wirusem
HIV. Zaburzenia neuropoznawcze tworzą kontinuum dysfunkcji utrudnia jących lub uniemożliwiających funkcjonowanie chorym. Demencja jest pro cesem, w ramach którego można wyodrębnić fazy: pre-kliniczną, wczesną,
pośrednią i późną.
Najczęściej w diagnostyce zaburzeń neuropoznawczych wykorzystywane
są testy funkcji poznawczych (np. MMSE). Charakteryzują się one dość
dobrymi wskaźnikami czułości i swoistości diagnostycznej. Stosuje się
również metody laboratoryjne, takie jak pomiar poziomu beta-amyloidu oraz
białka tau, a także metody neuroobrazowania, m.in. pozytonową tomografię
emisyjną lub rezonans magnetyczny. Pomimo wysokiego poziomu czułości
(> 95%) i swoistości (> 85%), z racji inwazyjnego charakteru badania, istnieje
potrzeba poszukiwania nowych metod diagnostycznych w celu zwiększania
trafności stawianych diagnoz.
Obiecującą nieinwazyjną metodą diagnozy – oraz prawdopodobnie predykcji wystąpienia demencji – jest elektroencefalografia (EEG). Choć jest to
stosunkowo młody kierunek badań, wyniki wielu z nich świadczą o tym, że
z wykorzystaniem spoczynkowego EEG oraz potencjałów wywołanych elektroencefalografia pozwala na diagnozę demencji np. w przebiegu choroby
Alzheimera, a także na przewidywanie wystąpienia zaburzeń neuro poznawczych jeszcze przed pojawieniem się objawów klinicznych. Diagnoza oraz
predykcja demencji za pomocą EEG okazuje się być równie lub bardziej
dokładna niż testy neuropsychologiczne takie jak MMSE. Wartościowym celem
19
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przyszłych badań wydaje się być opracowanie standaryzowanych neuromarkerów EEG.
Niniejsza praca ma na celu przegląd i analizę opisanych w literaturze
neuromarkerów EEG demencji, wybranych chorób neurodegeneracyjnych
oraz łagodnych zaburzeń poznawczych zarówno w kontekście diagnozy, jak
i predykcji wystąpienia otępienia.
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miRNA-7-5p i jego rola w patogenezie choroby Parkinsona
Adam Szelągowski, aszelagowski@doktorant.umk.pl, Zakład Biochemii i Gerontologii,
Katedra Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, www.cm.umk.pl
Mariusz Kozakiewicz, markoz@cm.umk.pl, Zakład Biochemii i Gerontologii, Katedra
Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, www.cm.umk.pl
MikroRNA (miRNA), należące do klasy RNA niekodującego (ncRNA), są
jednoniciowymi transkryptami o długości 17-25 nt. 40% sekwencji dla miRNA
u ssaków znajduje się w obrębie intronów (tzw. mirtrony) i eksonów genów
kodujących proteom organizmu, zaś około 10% – w obrębie intronów długich
transkryptów dla ncRNA. Pochodzenie wielu tych cząsteczek pozostaje nieznane.
miRNA powstają na dwóch ścieżkach, zwanych kanoniczną i niekanoniczną.
Całkowita liczba miRNA człowieka jest szacowana na kilka tysięcy. Wpływają
na ekspresję 30-60% ludzkiego genomu. Ekspresja miRNA jest swoista tkankowo i ulega zmianom w tkankach zmienionych patologicznie: w procesach
zapalnych, nowotworowych, degeneracyjnych, ale także fizjologicznych, np.
w przebiegu apoptozy. Nieprawidłowe profile ekspresji miRNA stwierdza się
również w chorobach neurodegeneracyjnych (NDs). Nawet 70% puli miRNA
organizmu występuje w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN), gdzie
cząsteczki te pełnią kluczową rolę w jego rozwoju pre - i postnatalnym.
Choroba Parkinsona (PD) jest jedną z najczęstszych NDs na świecie. Zwy rodnienie neuronów istoty czarnej i innych obszarów mózgowia prowadzi do
bradykinezji, sztywności mięśni i drżeń spoczynkowych, a w konsekwencji do
znaczącego pogorszenia jakości życia i potencjalnie śmiertelnych powikłań.
Aktualna diagnostyka PD opiera się głównie o obserwację objawów klinicznych
i neuroobrazowanie. Brakuje nieinwazyjnych, czułych i swoistych technik
diagnostycznych, umożliwiających określenie ryzyka zachorowania, różnico wanie PD z innymi schorzeniami OUN, czy ocenę jej stopnia progresji.
Pośród wielu miRNA, scharakteryzowanych w kontekście patogenezy PD,
jednym z najistotniejszych wydaje się miRNA-7-5p. Regulując ekspresję takich
21
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genów jak SNCA, NLRP3, BAX i SIR2, a także, za pośrednictwem ścieżki
Keap1-Nrf2, modulując odpowiedź neuronu na stres oksydacyjny, miRNA-7-5p
działa neuroprotekcyjnie. Zmniejszona ekspresja tego transkryptu może być
istotnym czynnikiem w etiopatogenezie PD.

22
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Od jelit do mózgu. Wpływ mikrobioty jelitowej
na ośrodkowy układ nerwowy
Blanka Dwojaczny, blanka.dwojaczny@cm.umk.pl, Katedra Fizjologii Człowieka,
Collegium Medicum im. L. Rydygiera Bydgoszcz, UMK Toruń
Aleksandra Piotrowska, Studenckie Koło Naukowe Katedry Fizjologii Człowieka,
Wydział Lekarski, Collegium Medicum Bydgoszcz, UMK Toruń
Małgorzata Gałązka, malgorzata.galazka@cm.umk.pl, Katedra Fizjologii Człowieka,
Collegium Medicum im. L. Rydygiera Bydgoszcz, UMK Toruń
Skład mikrobioty jelitowej i jej wpływ na funkcjonowanie organizmu czło wieka stał się tematem wielu najnowszych badań naukowych. Przeprowa dzone dotychczas badania wykazały udział bakterii jelitowych w rozwoju
otyłości, cukrzycy, chorób układu krążenia, zespole jelita drażliwego oraz
procesach nowotworowych jelita grubego.
Szczególnie interesujące wydają się w wyniki badań, które wskazują na istotny
wpływ bakterii jelitowych na funkcje ośrodkowego układu nerwowego.
Dotychczasowe badania wykazały między innymi związek pomiędzy składem
mikrobioty jelitowej, a nastrojem, zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi,
a także poziomem funkcji poznawczych gospodarza. Jak dotąd udało się
opisać gatunki bakteryjne które mają pozytywny wpływ na ośrodkowy układ
nerwowy jak i wykazać związek pomiędzy zaburzonym składem mikrobioty
jelitowej i osłabieniem funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Zmniejszenie
różnorodności i zmianę składu mikrobioty jelitowej zaobserwowano u osób
z zaburzeniami o spektrum autyzmu oraz w przebiegu chorób neurodegene racyjnych. Mechanizmy poprzez które bakterie jelitowe wpływaj ą na ośrodkowy układ nerwowy nie są jeszcze jednoznacznie opisane. Mikrobiota jelitowa
może wpływać na ekspresje czynników regulujących powstawanie komórek
nerwowych, na produkcje neuroprzekaźników oraz cytokin prozapalnych
w organizmie gospodarza. Wpływ mikrobioty jelitowej na funkcjonowanie
i rozwój ośrodkowego układu nerwowego potwierdzają badania z wyko -
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rzystaniem modelu zwierzęcego (germ-free), a także badania wpływu proi prebiotyków na przebieg chorób neurodegeneracyjnych.
Celem pracy było przedstawienie wyników najnowszych badań naukowych,
które opisują wpływ bakterii jelitowych na ośrodkowy układ nerwowy oraz
prac, które wskazują na możliwości terapeutycznego wykorzystania wybranych
bakterii w leczeniu zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego.
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Przewlekłe zmęczenie i objawy psychosomatyczne
ze strony układu pokarmowego – studium przypadku
i analiza wyników badań elektroencefalograficznych
Łukasz Grabowski, lukaszgrabowski99@o2.pl, Polskie Towarzystwo Anatomiczne,
Oddział Szczeciński; student kierunku psychologia (specjalność: neuropsychologia),
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.umk.pl
Rafał Milner, ramilner@umk.pl, Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii,
Instytut Psychologii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, www.umk.pl
Sławomir Czachowski, s.czachowski@torun.home.pl, Katedra Psychologii Klinicznej
i Neuropsychologii, Instytut Psychologii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.umk.pl
Jędrzej Dyk, jedrzej98@protonmail.com, Instytut Psychologii, Wydział Filozofii
i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.umk.pl
Celem wystąpienia było przedstawienie studium przypadku pacjentki
prezentującej przewlekłe zmęczenie i objawy psychosomatyczne obejmujące
układ pokarmowy. Zaburzenia czynnościowe są przyczyną około 30 -40%
konsultacji w podstawowej opiece zdrowotnej. Tego typu dolegliwości
definiuje się jako choroby, przebiegające pod postacią zaburzeń funkcji
poszczególnych narządów lub układów w sytuacji, gdy czynniki psychiczne
odgrywają istotną rolę. Chora zgłaszała trudności w prawidłowym wypoczynku (około 12 godzin zapotrzebowania na sen), trudności w zasypianiu
oraz chroniczne objawy gastroenterologiczne, obejmujace: wzdęty brzuch
(codziennie), zmienne biegunki i zatwardzenia (kilka razy w tygodniu),
radziej bóle brzucha. Częste są wizyty w placówkach podstawowej opieki
zdrowotnej u lekarzy różnych specjalizacji, w tym psychiatrów. Symptomy
wykazują zróżnicowane nasilenie w ciągu życia, wydają się nie mieć związku
z okresami zwiększonego stresu. Miejscowo występuje również zahmowanie
porostu włosów bez wyjaśnionej przyczyny organicznej. Z wywiadu wiadomo,
iż dolegliwości miały początek chroniczny. Obecnie nie odczuwa nadziei na
poprawę i pomoc ze strony konwencjonalnych metod leczenia. Zlecone środki
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psychofarmakologiczne nie przynosiły zadowalającej poprawy. Przeprowadzono badanie elektroencefalografem MitSar 201 w paradygmacie stanu
spoczynkowego (resting state) – przy oczach zamkniętych (EC) i otwartych
(EO). Nie wdrażano procedury potencjałów wywołanych lub fotostymulacji.
Zaburzenia w gęstości bioelektrycznej głównie w przyśrodkowej części płatów
czołowych (cingulate cortex) oraz obszarach skroniowo-ciemieniowych.
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Różnicowanie otępienia czołowo-skroniowego
z chorobami psychicznymi z użyciem pomiaru stężenia
łańcuchów lekkich neurofilamentów – przegląd badań
Dorota Ratajczak, ratajczak.dm@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło Naukowe
Geriatrii działające przy przy Katedrze i Klinice Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego
im. dr A. Jurasza Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
Karina Motolko, karinamotolko@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło Naukowe
Geriatrii działające przy przy Katedrze i Klinice Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego
im. dr A. Jurasza Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
Daria Ziemińska, dziemin98@wp.pl, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii
działające przy przy Katedrze i Klinice Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego
im. dr A. Jurasza Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
Diagnostyka otępienia czołowo-skroniowego, a szczególnie wariantu behawioralnego tej choroby, może stanowić wyzwanie diagnostyczne dla psychiatrów, neurologów i geriatrów. Pierwsze objawy tej choroby obejmują
postępujące zmiany osobowości oraz zachowania, takich jak brak empatii,
apatia, odhamowanie, przy braku upośledzenia funkcji poznawczych lub pamięci,
co mogłoby wskazywać na rozwój choroby psychicznej o późnym początku.
Rozpoznanie etiologii tych objawów jest niezwykle ważne, ponieważ błędne
diagnozy opóźniają wdrożenie odpowiedniego leczenia oraz innych działań
mogących wpłynąć na podniesienie jakości życia pacjenta z chorobą
neurodegeneracyjną oraz jego rodziny lub opiekunów. Ze względu na różną
patogenezę objawów psychiatrycznych w chorobach neurodegeneracyjnych
i psychicznych, cennym w diagnostyce może okazać się użycie biomarkera –
w szczególności łańcuchów lekkich neurofilamentów.
Uszkodzenie neuronów ośrodkowego układu nerwowego powoduje uwolnienie wspomnianych łańcuchów neurofilamentów, co skutkuje zwiększe niem ich poziomu w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz ostatecznie we krwi.
Z tego powodu powstało wiele prac na temat ich użycia w diagnostyce chorób
neurologicznych. W niniejszej pracy dokonano przeglądu publikacji nauko wych w których sprawdzano różnice w stężeniach tej podjednos tki neurofila27
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mentów w krwi lub w płynie mózgowo-rdzeniowym u pacjentów z wariantem
behawioralnym otępienia czołowo-skroniowego, chorobami psychicznymi
oraz u pacjentów z grup kontrolnych. Wyniki tych prac naukowych wskazują
na istotnie statystycznie wyższe stężenia badanego parametru u pacjentów
z otępieniem

czołowo-skroniowym

niż

u

pozostałych

badanych.

Nie

wykazano jednocześnie istotnych statystycznie różnic w wynikach między
pacjentami psychiatrycznymi a grupą kontrolną.
Badania przytoczone w niniejszym przeglądzie jednoznacznie wskazują na
potencjalną wartość diagnostyczną oznaczania stężenia badania łańcuchów
lekkich neurofilamentów w rozróżnianiu chorób neurodegeneracyjnych,
w szczególności wariantu behawioralnego otępienia czołowo-skroniowego,
od chorób psychicznych. Wskazane są jednak dalsze badania na ten temat,
głównie w celu dokładniejszego zbadania korelacji między stężeniem danego
biomarkera a wiekiem pacjenta.
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