
Lublin 2022

Redakcja: Alicja Danielewska, Joanna Kozłowska

POSTĘPY 
W DIAGNOSTYCE,
LECZENIU 
I PREWENCJI CHORÓB

Tom 1



 

 

 

 

 

 

 

Postępy w diagnostyce, leczeniu 

i prewencji chorób OUN 

Tom 1  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Postępy w diagnostyce, leczeniu 

i prewencji chorób OUN 

Tom 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja: 

Alicja Danielewska 

Joanna Kozłowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin 2022  



Wydawnictwo Naukowe TYGIEL składa serdeczne podziękowania 

dla zespołu Recenzentów za zaangażowanie w dokonane recenzje  

oraz merytoryczne wskazówki dla Autorów. 

 

Recenzentami niniejszej monografii byli: 

• dr hab. n. o zdr. Anna M. Badowska-Kozakiewicz 

• dr hab. n. farm. Ewa Gibuła-Tarłowska 

• dr hab. n. farm. Marta Kruk-Słomka 

• dr n. med.Tomasz Domaniewski 

• dr Urszula Jolanta Górska 

• dr n. o zdr. Mariola Janiszewska 

• dr n. med. Renata Markiewicz 

• dr n. farm. Jolanta Orzelska-Górka 

• dr Elżbieta Przedpelska-Ober 

• dr n. o zdr. Szymon Wyszyński 

 

 

 

Wszystkie opublikowane rozdziały otrzymały pozytywne recenzje. 

 

 

Skład i łamanie:  

Monika Maciąg 

 

 

Projekt okładki:  

Marcin Szklarczyk 

 

 

Korekta: 

Jagoda Biszkont 

 

 

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. 

 

 

ISBN 978-83-67104-24-1 

 

 

Wydawca: 

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. 

ul. Głowackiego 35/341, 20-060 Lublin 

www.wydawnictwo-tygiel.pl   



Spis treści 

 

Wiktoria Radziwonik, Filip Tomczuk, Ewelina Elert-Dobkowska 

Współczesne wyzwania diagnostyczne w chorobach neurodegeneracyjnych ................... 7 

Filip Tomczuk, Wiktoria Radziwonik, Anna Sułek 

Rola badań nad mikroRNA w chorobach neurodegeneracyjnych .................................... 21 

Barbara Kuduk, Anna Łagowska, Agnieszka Banaś-Ząbczyk, Agnieszka Dejnowicz-

Velitchkov, Marta Kopańska 

EEG neurofeedback jako nowoczesna forma terapii padaczki dziecięcej ........................ 34 

Monika Pawłowska 

Choroba Alzheimera – problem medyczny i społeczny ..................................................... 51 

Katarzyna Grabkowska, Ewa Kędzierska, Ewa Gibuła-Tarłowska 

Choroba Alzheimera – stan obecny i perspektywy terapii ................................................. 64 

Kinga Kocur, Bożena Kmak, Karolina Sztuba, Wiktoria Zawolik, Katarzyna Wójtowicz 

Nowe strategie leczenia choroby Alzheimera ..................................................................... 75 

Justyna Ciesielska, Maja Kubiaczyk, Anna Pokrzywa 

Proantocyjanidyny – nadzieja w leczeniu choroby Alzheimera ........................................ 87 

Dominika Strzała, Justyna Ciesielska, Maciej Pesta 

Wpływ pandemii COVID-19 na życie i rehabilitację pacjentów z chorobą  

Parkinsona ........................................................................................................................... 100 

Marta Kruk-Słomka, Rafał Wójcik, Grażyna Biała 

Podstawowe i nowe kierunki farmakoterapii padaczki w poszczególnych grupach 

docelowych pacjentów........................................................................................................ 108 

Kinga Kocur, Jakub Jurkiewicz, Jakub Jedynak 

Przyszłość padaczki lekoopornej – przegląd wybranych metod inwazyjnych ............... 120 

Julia Papiernik, Piotr Buczkowicz 

Zaburzenia świadomości – aktualne badania i metody diagnostyczne ........................... 135 

Anna Kupryjaniuk 

Rozpoznawanie ruchu biologicznego oraz ocena funkcjonowania poznawczego  

u pacjentów z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego ...................................... 151 

Kinga Duszka 

Rehabilitacja jako leczenie objawowe w przebiegu stwardnienia rozsianego ................ 163 



Ewelina Lepsy, Antonina Kaczorowska, Klaudia Kałuża, Kamila Szafrańska,  

Magdalena Kornek, Karolina Lepsy, Agnieszka Kaczorowska 

Funkcje poznawcze i natężenie objawów depresji u seniorów z różnych środowisk  

życia ......................................................................................................................................171 

Karolina Rusek, Anna Dietrich-Muszalska 

Czy stres oksydacyjny może wpływać na deteriorację funkcji poznawczych  

u chorych na schizofrenię? ..................................................................................................181 

Sandra Frycz 

Wykorzystanie elektroencefalografii w diagnostyce długotrwałych zaburzeń 

świadomości .........................................................................................................................205 

Patryk Bober, Anna Kowalska  

Stan zdrowia jamy ustnej (status periodontologiczny i zębowy) jako czynnik ryzyka 

wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu oraz wskaźnik prognostyczny przebiegu 

choroby .................................................................................................................................220 

Indeks Autorów ...................................................................................................................242 

 

 



 

7 

 

Wiktoria Radziwonik1, Filip Tomczuk1, Ewelina Elert-Dobkowska1 

Współczesne wyzwania diagnostyczne  

w chorobach neurodegeneracyjnych 

1. Charakterystyka podłoża genetycznego chorób neurodegeneracyjnych  

Choroby neurodegeneracyjne stanowią zróżnicowaną grupę wrodzonych lub naby-

tych schorzeń związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem ośrodkowego i obwo-

dowego układu nerwowego. Do grupy tej zalicza się m.in. chorobę Alzheimera (AD, 

ang. Alzheimer’s disease), chorobę Parkinsona (PD, ang. Parkinson’s disease), ataksje 

rdzeniowo-móżdżkowe (SCA, ang. spinocerebellar ataxias), dziedziczne spastyczne 

paraplegie (HSP, ang. hereditary spastic paraplegias) czy stwardnienie zanikowe boczne 

(ALS, ang. amyotrophic lateral sclerosis). Wszystkie wymienione charakteryzują się 

zarówno genetyczną, jak i kliniczną heterogennością. Pojęcie heterogenności genetycz-

nej oznacza występowanie mutacji w różnych genach, ale warunkujących wystąpienie 

identycznego fenotypowo obrazu klinicznego. Obecnie znane są 24 geny odpowiedzialne 

za genetyczne postaci AD, 14 – PD, 129 – dziedziczne ataksje, 69 – HSP, 31 – ALS [1]. 

Ponadto w obszarze zmienności genetycznej należy uwzględnić możliwość występo-

wania różnego rodzaju wariantów genetycznych wykrywanych w znanych genach 

(warianty typu missens, nonsens, warianty zmiany ramki odczytu, w tym niewielkie 

insercje/delecje) czy też zmiany liczby kopii (CNV, ang. copy number variation), a także 

mutacji dynamicznych, które polegają na zwielokrotnieniu (ekspansji) liczby powtórzeń 

motywu nukleotydowego i charakteryzują się różną długością oraz sekwencją. Powtó-

rzenia te mogą być zlokalizowane w różnych odcinkach genów: 5’UTR, promotor, 

ekson (odcinek kodujący), intron (odcinek niekodujący) lub 3’UTR. Natomiast hetero-

genność kliniczna wiąże się ze zróżnicowanym obrazem klinicznym u różnych chorych 

nawet w obrębie jednej rodziny (zmienność wewnątrzrodzinna) w sytuacji, gdy mutacja 

występuje w tym samym genie. U różnych członków rodziny, w której występował 

wariant patogenny w genie PDYN zaobserwowano różnorodny obraz kliniczny: (1) zanik 

wieloukładowy z przewagą objawów parkinsonowskich, (2) wolno postępująca ataksja 

móżdżkowa, (3) brak obecności widocznych objawów móżdżkowych. Mutacje w genie 

PDYN są znaną przyczyną odpowiedzialną za dominującą postać SCA [2]. Powszech-

nie znane jest też zjawisko nakładania się czy też inaczej współwystępowania różnych 

objawów charakterystycznych jednocześnie dla innych chorób neurodegeneracyjnych. 

Przykładem może być występowanie ataksji w HSP, spastyczności w SCA, parkinso-

nizmu w SCA lub ALS, a także otępienia w ALS (rys. 1). 

 
1 Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska. 
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Rysunek 1. Kliniczne i genetyczne nakładanie się pomiędzy poszczególnymi chorobami 

neurodegeneracyjnymi, NBIA (ang. neurodegeneration with brain iron accumulation) –  

neurodegeneracja z akumulacją żelaza w mózgu, źródło: opracowanie własne na podstawie [3] 

Powszechnie za najczęstszą przyczynę otępienia w wieku podeszłym uważa się 

chorobę Alzheimera, gdzie 1/4 chorych to przypadki rodzinne. Wśród nich wyróżnia 

się osoby o późnym wieku zachorowania – powyżej 60. r.ż. (ang. late-onset familial) 

oraz wczesnym wieku zachorowania (ang. early-onset familial) – poniżej 60. r.ż. Naj-

częstszą genetyczną przyczyną AD wśród grupy osób o wczesnym wieku zachoro-

wania są warianty heterozygotyczne występujące w genie APP, PSEN1 lub PSEN2 [1]. 

Przyczyny AD są zróżnicowane, dlatego też oprócz czynników genetycznych, również 

wiek lub czynniki środowiskowe takie jak choroby układu krążenia, nadciśnienie, 

palenie tytoniu, cukrzyca typu 2, otyłość, urazy głowy mają ogromne znaczenie na jej 

wystąpienie. Z dostępnych danych wynika, że obecnie na świecie żyje 55 mln osób 

cierpiących na demencję, z których 60-70% to osoby z chorobą Alzheimera. Biorąc 

pod uwagę zwiększone ryzyko występowania demencji wraz z wiekiem, w obliczu 

starzejących się społeczeństw ich diagnozowanie, leczenie i prewencja stanowią duże 

wyzwanie. Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że liczba osób dotkniętych 

demencją w 2030 roku wzrośnie do 78 mln i do roku 2050 wyniesie już 139 mln [4].  

Kolejną przyczyną prowadzącą do pogorszenia się jakości życia, jak i zgonów, jest 

choroba Parkinsona, która jest efektem zmian zwyrodnieniowych i zaniku komórek 

istoty czarnej śródmózgowia, produkujących dopaminę. Do podstawowych objawów PD 



 

Współczesne wyzwania diagnostyczne w chorobach neurodegeneracyjnych 
 

9 

 

zalicza się drżenie spoczynkowe, sztywność mięśni, spowolnienie ruchowe oraz zabu-

rzenia postawy ciała. W zależności od wieku zachorowania wyróżnia się młodzieńczą 

postać choroby Parkinsona (< 20. r.ż.), a także wczesną dorosłą (20.-50. r.ż.) lub późną 

dorosłą (> 50. r.ż.) postać PD. Rodzinna postać PD może się dziedziczyć zarówno 

w sposób dominujący, recesywny, jak i sprzężony z chromosomem płci X. Mimo iż 

dodatni wywiad rodzinny występuje zaledwie u 15% osób chorych na PD, znanych jest 

obecnie 14 genów, w których różne warianty genetyczne odpowiadają za chorobę Par-

kinsona [1]. Do najczęstszych przyczyn odpowiedzialnych zalicza się warianty w genach: 

GBA, LRRK2, do rzadziej występujących można natomiast zaliczyć np. RIC3 [5]. Obok 

przyczyn genetycznych także wiek oraz czynniki środowiskowe (np. obrażenia głowy 

na skutek wypadku, czynniki zakaźne) przyczyniają się do rozwoju choroby Parkinsona. 

Szacuje się, że zapadło na nią 6,1 miliona osób, z niewielką przewagą chorujących 

mężczyzn (3,2 mln mężczyzn/2,9 mln kobiet). Liczba chorych z PD zidentyfikowana 

w 2016 r. była 2,4 razy większa niż w 1990 roku [6]. 

Ataksje zaliczane są do rzadkich chorób neurodegeneracyjnych, wśród nich wyróżnia 

się ataksje rdzeniowo-móżdżkowe o różnym sposobie dziedziczenia: autosomalnie do-

minującym, autosomalnie recesywnym, sprzężonym z chromosomem płci X, mito-

chondrialnym. Cechą charakterystyczną ataksji jest zanik móżdżku, a do podstawowych 

objawów należą: brak koordynacji ruchowej, chwiejny chód oraz zaburzenia mowy. 

Przyczyny ataksji mogą być genetyczne lub nabyte; te ostatnie wynikają m.in. z niedo-

boru witamin, alkoholizmu, stwardnienia rozsianego, chorób naczyniowych i innych 

[1, 7]. Najczęstszą genetyczną przyczyną SCA są mutacje dynamiczne, z których 

większość to ataksje poliglutaminowe będące wynikiem ekspansji trójnukleotydowych 

powtórzeń CAG oraz charakteryzujące się antycypacją genetyczną [8]. Antycypacja 

wiąże się z nasileniem objawów i wcześniejszym wiekiem zachorowania w kolejnych 

pokoleniach. Do ataksji powodowanych mutacjami dynamicznymi zalicza się: SCA1, 

SCA2, SCA3, SCA6, SCA7, SCA8, SCA10, SCA12, SCA17, SCA31, SCA36, FRDA 

(ang. Friedreich ataxia), CANVAS (ang. Cerebellar ataxia with neuropathy and 

vestibular areflexia syndrome) oraz DRPLA (ang. Dentatorubral-pallidoluysian atrophy). 

Ponadto do znanych przyczyn SCA zalicza się także warianty punktowe oraz zmiany 

liczby kopii – CNV. Częstość występowania ekspansji poliglutaminowych jest naj-

większa i wynosi 45% wśród dominujących ataksji móżdżkowych, natomiast częstość 

pozostałych wariantów szacuje się na ok. 6% [9]. Przyjmuje się, że średnia częstość 

występowania dziedzicznych ataksji dominujących wynosi 2,7/100000 osób, a rece-

sywnych (ARCA, ang. autosomal recessive cerebellar ataxias) 3,3/100000 osób [10]. 

Ponadto wiadomo, że występowanie efektu założyciela i migracji przyczynia się do 

różnej częstości występowania poszczególnych typów SCA, które w zależności od 

pochodzenia etnicznego mogą być charakterystyczne tylko dla konkretnych obszarów. 

I tak na przykład najczęstsze w Polsce SCA będące wynikiem mutacji dynamicznych 

to SCA1 i SCA2 [11].  

Do kolejnej rzadkiej grupy schorzeń neurologicznych należą dziedziczne spastyczne 

paraplegie o średniej częstości występowania 1,8/100000 osób w przypadku zarówno 

dominującego, jak i recesywnego sposobu dziedziczenia [10]. Do podstawowych obja-

wów HSP wynikających z uszkodzenia włókien nerwowych drogi korowo-rdzeniowej 

układu piramidowego należą osłabienie oraz spastyczność kończyn dolnych, spastyczny 

chód, hiperrefleksja, dodatni objaw Babińskiego, a także problemy z układem moczo-
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wym. Znane są 83 genetyczne typy choroby określane jako SPG (ang. spastic paraplegia 

genes) spośród których SPG4, SPG3 oraz SPG31 należą do najczęstszych dominują-

cych postaci, a SPG7, SPG11, SPG15 – recesywnych typów SPG [12, 13].  

Stwardnienie boczne zanikowe jest postępującą, neurodegeneracyjną chorobą neuronu 

ruchowego. Najczęściej pierwsze objawy pojawiają się pomiędzy 40. a 70. rokiem życia, 

a średnia długość życia dla 80% chorych wynosi do 5 lat od momentu pojawienia się 

pierwszych objawów. Jej podstawowymi objawami są upośledzenie ruchowe (np. spa-

styczność, osłabienie, zanik mięśni, skurcz mięśni), poznawcze i/lub zaburzenia zacho-

wania [14]. Częstość występowania ALS może być różna w zależności od pochodzenia 

lub płci. Obserwuje się półtora raza częstsze występowanie ALS u mężczyzn aniżeli 

kobiet [15]. W przypadku pochodzenia częstszą zachorowalność obserwuje się wśród 

osób o pochodzeniu kaukaskim niż u osób z populacji afrykańskiej, azjatyckiej czy 

hiszpańskiej [16]. Na przykład częstość występowania ALS w Chinach to 0,8/100000, 

w Południowej Korei – 1,2/100000, w Europie 2,1 – 3,8/100000 [17], natomiast 

w Japonii aż 11,3/100000 [18]. Obecnie znanych jest ponad 30 genów odpowiedzialnych 

za wystąpienie ALS, z których najczęstsze to C9orf72, SOD1, FUS oraz TARDBP. 

Oprócz tego obserwuje się również kliniczne i genetyczne nakładanie się cech ALS 

i otępienia czołowo-skroniowego (FTD, ang. frontotemporal dementia) [19, 20]. Do 

ogólnych symptomów FTD należą: otępienie czołowo-skroniowe, upośledzenie mowy, 

trudności ze znalezieniem właściwego doboru słów, zmiana zachowania oraz apatia. 

Ocenia się, że FTD stanowi 10% wszystkich przypadków otępień, z czego 30-50% to 

przypadki rodzinne. Wśród nich 10-20% dotyczy osób z autosomalnie dominującym 

dziedziczeniem i wiąże się w znacznym stopniu z występowaniem wariantów patogen-

nych w genach MAPT, GRN lub C9orf72. Obecność mutacji w genach GRN oraz 

C9orf72 obserwuje się zarówno u chorych z postacią rodzinną FTD, jak i u chorych 

bez dodatniego wywiadu rodzinnego. Ocenia się także, że ekspansja w C9orf72 

występuje wśród 30% osób z rodzinną postacią FTD, 50% – rodzinną postacią ALS 

oraz 88% – ALS i FTD [21]. 

2. Diagnostyka chorób neurodegeneracyjnych 

Ogromne zróżnicowanie chorób neurodegeneracyjnych sprawia, że ich diagnostyka 

bywa czasochłonna, skomplikowana i wymaga zastosowania różnych technik moleku-

larnych, które różnią się w zależności od rodzaju wykrywanych wariantów genetycz-

nych (tab. 1). Obecnie z powodu dużej liczby genów odpowiedzialnych za daną jednostkę 

chorobową coraz częściej stosuje się z sekwencjonowania nowej generacji (NGS, ang. 

Next Generation Sequencing). Sekwencjonowanie nowej generacji jest wysokoprze-

pustową, współczesną techniką, która służy do odczytu sekwencji od kilkudziesięciu 

do tysięcy genów jednocześnie.  

Tabela 1. Przykładowe techniki molekularne używane w zależności od rodzaju wykrywanych mutacji  

Lp. Typy mutacji Techniki molekularne 

1. Mutacje dynamiczne genotypowanie (PCR, RP-PCR) 

2. Mutacje typu CNV MLPA, mikromacierze, CNVseq 

3. Mutacje punktowe Sekwencjonowanie Sangera, NGS 

Źródło: opracowanie własne. 
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Strategie NGS 

Sekwencjonowanie NGS można podzielić na 3 główne rodzaje w zależności od 

zastosowania: 

1. Genomowe (WGS, ang. whole genome sequencing) odczyt sekwencji zarówno 

kodujących (eksony), jak i niekodujących (introny, promotory, sekwencje regula-

torowe i strukturalne). 

2. Eksomowe (WES, ang. whole exome sequencing) umożliwia odczyt wszystkich 

regionów kodujących oraz kilku nukleotydowych obszarów zlokalizowanych 

blisko granicy intron-ekson, co stanowi 2% całego genomu ludzkiego. 

3. Ukierunkowane z użyciem panelu (TGP, ang. targeted gene panel), gdzie panel 

zawiera wyłącznie takie geny, dla których został potwierdzony związek z daną 

chorobą. 

Przykłady zastosowań NGS 

Obecnie w największym stopniu w diagnostyce wykorzystywane są panele gene-

tyczne, które służą do poszukiwania wariantów w znanych i opisanych dotychczas 

genach. Ograniczenie do wybranych genów sprawia, że jest to technika o największej 

rzetelności co wiąże się z uzyskaniem danych wysokiej jakości oraz lepszym pokry-

ciem wybranych genów, a także względnie niskim prawdopodobieństwem wykrycia 

przypadkowych znalezisk genetycznych. Wśród nich wyróżnia się panele komercyjne 

(ang. commercial panels) oraz panele na zamówienie (ang. custom panels). Pierwszy 

z nich wykorzystuje się do identyfikacji mutacji w znanych genach odpowiedzialnych za 

patogenezę wybranych schorzeń, natomiast ten drugi zawiera wybrane przez zamawia-

jącego geny, które służą do identyfikacji przyczyny choroby. Na przykład zastoso-

wanie panelu NGS obejmującego 311 genów wśród 118 osób badanych z objawami 

ataksji, HSP, ALS, PD, AD, otępienia, choroby neuronu ruchowego lub zaniku mięśnio-

wego umożliwiło rozpoznanie genetyczne dla 22,9% osób [22]. Nieco wyższą efek-

tywność panelu (30%) uzyskano w przypadku badania Cortese A i wsp. (2020), 

w którym potwierdzonych zostało genetycznie 67 pacjentów wśród 220 osób badanych 

z podejrzeniem choroby Chacot-Marie-Tooth. Niestety oznacza to, że nadal 70% z nich 

pozostaje bez diagnozy genetycznej [23]. Znacznie wyższą skuteczność (55,2%) uzy-

skano w przypadku użycia panelu obejmującego 152 geny odpowiedzialne za dzie-

dziczną ataksję oraz HSP wśród 29 pacjentów z ataksją [wyniki własne, preprint, 24]. 

Dla porównania, w badaniach przeprowadzonych z użyciem panelu zawierającego 25 

oraz 277 genów wśród 154 oraz 80 osób z klinicznym rozpoznaniem ALS uzyskano 

odpowiednio wskaźnik diagnostyczny o wartości 9,1% [25] oraz 60% [26]. Z kolei bada-

nie przeprowadzone z wykorzystaniem WES umożliwiło diagnozę dla 26 pacjentów 

z podejrzeniem dziedzicznej neurologicznej choroby wśród 66 osób badanych, co daje 

39% skuteczności [27]. Ponadto Grunseich i wsp. (2021) zaobserwowali najwyższy 

wskaźnik diagnostyczny wśród pacjentów z dodatnim wywiadem rodzinnym (88%) 

oraz osób chorych ze złożonym obrazem klinicznym (63%). A ponad dwukrotnie 

wyższą skuteczność diagnostyczną zaobserwowano u chorych o wczesnym wieku 

zachorowania (< 20. r.ż., 59%) w odniesieniu do osób o późnym początku choroby 

(> 40. r.ż., 27%) [27]. Zastosowanie WES-trio dla chorej córki i zdrowych rodziców 

pozwoliło po ponad 20 latach (od momentu pojawienia się pierwszych objawów) na 

ostateczne rozpoznanie recesywnej choroby Charcot-Marie-Tooth typu 4A u córki 

z objawami osłabienia, zaniku mięśni i dystalnego zniekształcenia kończyn dolnych 
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i górnych poprzez identyfikację homozygotycznej mutacji c.218C > G (p.Ser73Ter) 

w genie GDAP1 [28]. Oprócz stawiania diagnozy genetycznej, technika WES (podobnie 

jak i WGS) pozwala również na identyfikację nowych genów odpowiedzialnych za 

różne schorzenia lub poszukiwanie nowych fenotypów wśród znanych już dotychczas 

genów związanych z występowaniem innego obrazu klinicznego. Na przykład Mendoza-

Ferreira i wsp. w 2018 roku odkryli nowy gen CHP1 odpowiedzialny za recesywną 

ataksję spastyczną [29]. Badanie Qin i wsp. (2021) przeprowadzone w grupie 470 osób 

badanych, umożliwiło identyfikację 2 rzadkich wariantów (c.605G > A, p.Arg202His; 

c.2267T > A, p.Leu756Gln) w genie PDE11A. Dzięki temu ustalono, iż warianty w tym 

genie mogą być odpowiedzialne za chorobę Alzheimera o wczesnym początku [30].  

Obecnie zastosowanie NGS nie ogranicza się jedynie do potwierdzenia rozpoznania 

klinicznego, ale prowadzi również do: (1) identyfikowania nowych mutacji w znanych 

genach; (2) obserwacji występowania tych samych mutacji, które mogą być odpowie-

dzialne za różny sposób dziedziczenia; (3) występowania mutacji w jednym genie, 

która może prowadzić do odmiennych obrazów klinicznych; (4) poznania złożoności 

podłoża genetycznego w wyniku współwystępowania 2 lub większej liczby wariantów 

w różnych genach u jednego pacjenta; (5) efektu nakładania się obrazów klinicznych 

pomiędzy różnymi schorzeniami; (6) identyfikacji nowych genów dotąd niepowiązanych 

z chorobami układu nerwowego; (7) analizy wariantów zlokalizowanych w częściach 

niekodujących genów, w tym sekwencjach regulatorowych: 5’ lub 3’UTR (ang. 

untranslated region) oraz intronach. Warianty w obrębie sekwencji UTR genów FUS 

i TARDBP odgrywają rolę w patogenezie ALS [31], co ostatecznie prowadzi do lep-

szego zrozumienia mechanizmów molekularnych chorób neurodegeneracyjnych. Jednym 

z efektów stosowania NGS obserwowanym w praktyce klinicznej jest próba zmiany 

podejścia do klasyfikacji chorób neurodegeneracyjnych. Poprzez wykrywanie moleku-

larnych powiązań pomiędzy jednostkami chorobowymi uważanymi dotąd za całkiem 

odrębne, proponuje się wprowadzenie wspólnego określenia, jakim jest zespół ataksji 

i spastyczności (ASS, ang. ataxia-spasticity spectrum) dla całego spektrum ataksji 

i spastycznych paraplegii. Ta koncepcja znajduje potwierdzenie w odkryciach, że 

patogenne warianty w wielu „klasycznych” genach związanych dotychczas jedynie ze 

spastycznymi paraplegiami mogą powodować ataksje, jak również warianty w znanych 

genach związanych z ataksjami identyfikowane są jako warianty patogenne u chorych 

z HSP. Przykładem mogą być patogenne warianty identyfikowane w genie PNPLA6 

jako przyczyna autosomalnej recesywnej spastycznej paraplegii z neuropatią ruchowo-

-czuciową (podtyp SPG39) mogą występować również u chorych z ataksją rdzeniowo-

-móżdżkową. W ten sposób częste współwystępowanie ataksji i spastyczności może 

być wyjaśnione przez identyfikację tych samych molekularnych mechanizmów powo-

dujących wystąpienie procesów patologicznych w obrębie szlaków korowo-rdzenio-

wych i obwodów móżdżkowych [32]. 

W wielu doniesieniach podkreśla się, że jednak nawet po przeprowadzeniu rutyno-

wych badań pod kątem najczęstszych genetycznych przyczyn SCA lub HSP, wciąż 

wiele rodzin pozostaje niezdiagnozowanych. W przypadku dominujących ataksji móżdż-

kowych procent rodzin bez diagnozy wynosi od 33 do nawet 92%, w ataksjach rece-

sywnych – 40-46%, w dominujących spastycznych paraplegiach – 45-67%, a w recesyw-

nych spastycznych paraplegiach – 71-82% [10]. Zastosowanie NGS umożliwia nato-

miast genetyczne rozpoznanie u blisko 50% pacjentów z chorobami neurologicznymi 
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i jednocześnie w znacznym stopniu skraca proces diagnostyczny oraz czas oczeki-

wania na weryfikację rozpoznania klinicznego. Pomimo tego, wciąż znaczny odsetek 

chorych pozostaje bez genetycznej diagnozy. Jedną z możliwych przyczyn, może być 

rosnąca liczba opisywanych wariantów o niepewnym znaczeniu klinicznym (VUS, ang. 

variants of unknown significance), które z powodu braku możliwości badań funkcjo-

nalnych (np. zbyt wysoki koszt) lub segregacyjnych w rodzinie (np. brak DNA rodziców 

probanda) nie mogą zostać uznane za potencjalnie patogenne / patogenne lub poten-

cjalnie łagodne / łagodne (rys. 2). Rozstrzygnięcie ich znaczenia klinicznego wydaje się 

być kluczowe, ponieważ jedynie dobrze scharakteryzowana zarówno pod względem 

klinicznym, jak i genetycznym grupa badana może w przyszłości uczestniczyć w badaniach 

klinicznych, i tym samym przyczynić się do opracowania skutecznego leczenia [36]. 

 
Rysunek 2. Odsetek wariantów zidentyfikowanych w grupie pacjentów z ataksją i/lub HSP, 

z uwzględnieniem wariantów patogennych i potencjalnie patogennych (niebieski wykres) oraz VUS 

(czerwony wykres) zidentyfikowanych w badaniach NGS źródło: opracowanie własne na podstawie [33-35]  

Klasyfikacja wariantów genetycznych obowiązuje od 2015 roku i została dokładnie 

opisana przez towarzystwa ACMG (ang. American College of Medical Genetics and 

Genomics) i AMP (ang. Association for Molecular Pathology) [37]. Z ostatnich badań 

(2021) wynika, że w przypadku choroby Alzheimera 32,35% rzadkich wariantów 

zlokalizowanych w genie APP pozostaje bez badań funkcjonalnych, 12,77% dotyczy 

PSEN1, a ponad połowę (55,55%) – PSEN2 [36]. Ostatecznie w niektórych przypad-

kach udaje się rozstrzygnąć i ponownie sklasyfikować rzadki wariant wcześniej uznany 

za VUS jako potencjalnie patogenny. Na przykład dzięki badaniom segregacyjnym 

w rodzinach ustalono, że homozygotyczny wariant c.463T > C (p.Cys155Arg) w genie 

MTMR2 oraz heterozygotyczny c.5332C > T (p.Arg1778Trp) w KIF1A może prowadzić 

do wystąpienia choroby Charcot-Marie-Tooth [38], z kolei heterozygotyczny VUS 

c.146A > G (p.Tyr49Cys) w genie STUB1 jest wariantem patogennym w rodzinie 

z ataksją [badania własne, preprint, 24]. Ponadto identyfikacja mutacji patogennych lub 

potencjalnie patogennych u pacjentów z odmiennym fenotypem niż dotychczas było to 

opisywane w literaturze i/lub odmiennym sposobem dziedziczenia, a także różnice 

w penetracji i ekspresji (zmienność wewnątrzrodzinna i zewnątrzrodzinna) spowodowane 

obecnością m.in. genów modyfikatorów, czynników środowiskowych, wariantów alle-
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licznych mogą znacznie opóźniać i utrudniać postawienie diagnozy [36]. Kolejna moż-

liwa przyczyna może wynikać m.in. z ograniczeń związanych z zastosowaniem danego 

rodzaju NGS. Na przykład do identyfikacji nowych genów należy użyć WES lub 

WGS, natomiast do poszukiwania rzadkich i nowych wariantów genetycznych zlokali-

zowanych w obszarze niekodującym lub do wykrycia dużych aberracji strukturalnych 

(delecje/duplikacje) – WGS. W przypadku panelu ograniczonego do analizy pod 

względem konkretnych genów może się zdarzyć, że wariant patogenny lub potencjal-

nie patogenny nie zostanie zidentyfikowany i zaistnieje potrzeba wykonania ponownej 

analizy pod kątem innego panelu, zawierającego odmienne geny. Na przykład okazało 

się, że pacjent z rozpoznaniem klinicznym ataksji (osłabienie kończyn dolnych, ataksja 

chodu, zaburzenia chodu i równowagi, dyzartria, ścieńczenia ciała modzelowatego, 

zanik móżdżku i pnia mózgu) został skierowany na panel NGS zawierający 152 geny 

odpowiedzialne za ataksję i HSP, w którym nie wykryto żadnych wariantów patogen-

nych/potencjalnie patogennych. Dopiero po rozmowie lekarza z genetykiem pacjent 

ten został skierowany na analizę pod kątem innego panelu zawierającego 118 genów 

związanych z chorobami neurodegeneracyjnymi (ALS i FTD, fenotyp HD-like, PD, 

AD, demencje, dystonie, leukodystrofie), w którym wykryto heterozygotyczną mutację 

c.305C > T (p.Pro102Leu) w genie PRNP (obecność tego wariantu wykryto również 

u innego członka z rodziny). Ostatecznie proces diagnostyczny zakończył się sukcesem 

i pacjent otrzymał rozpoznanie dominującej choroby Gerstmann-Straussler [39]. Cassini 

i wsp. (2019) dzięki zastosowaniu zarówno WES jak i WGS zdiagnozowali u pacjentki 

z opóźnieniem ruchowym, zanikiem dystalnym, osłabieniem i arefleksją recesywną 

chorobę Charcot-Marie-Tooth typu 2S. Analiza genetyczna przy użyciu WES umożli-

wiła zidentyfikowanie wariantu c.1730T > C (p.Leu577Pro) w obszarze kodującym, 

a WGS – zarówno potwierdziła jej obecność, jak i wykryła obecność drugiego wariantu 

c.1235+894C > A w obszarze niekodującym w genie IGHMBP2 [40]. Inne badania 

z zastosowaniem zarówno WES, jak i CNVseq umożliwiło postawienie diagnozy dla 

blisko połowy (47,8%) pacjentów z różnymi rzadkimi chorobami neurologicznymi; 

podczas gdy zastosowanie jedynie WES umożliwiło genetyczne rozpoznanie dla 1∕3 

(32,7%) z nich [41]. Mimo coraz większej dostępności sekwencjonowania nowej 

generacji w celu postawienia ostatecznej diagnozy obok NGS stosowane są także inne 

techniki biologii molekularnej – sekwencjonowanie Sangera, reakcja MLPA (ang. 

Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification), reakcja RP-PCR (ang. repeat-

primed polymerase chain reaction), hybrydyzacja Southern blot, analiza RT-PCR (ang. 

Reverse transcription polymerase chain reaction). Badanie z użyciem reakcji MLPA 

oraz TGP obejmujące 49 genów umożliwiło postawienie diagnozy u ponad połowy 

(50,8%) badanych pacjentów z chorobą Charcot-Marie-Tooth [38]. Łączenie technik 

molekularnych znajduje szczególne zastosowanie w przypadkach chorób recesywnych, 

gdy w genie zostaje zidentyfikowany tylko jeden wariant genetyczny. W przypadku 

wykrycia pojedynczego wariantu w obrębie sekwencji kodującej przy użyciu TGP lub 

WES w genie odpowiedzialnym za chorobę recesywną warto rozważyć poszukiwanie 

mikrorearanżacji (delecji/duplikacji w obrębie tego genu) lub wykorzystanie WGS do 

analizy sekwencji niekodujących genu [40]. Wyniki badań z ostatnich lat w związku 

z ograniczeniem NGS do sekwencjonowania jedynie krótkich odczytów o długości 

150-300 par zasad wskazują na rosnącą potrzebę zastosowania sekwencjonowania 

długich odczytów. Sekwencjonowanie długich odczytów umożliwia nie tylko odczyty 
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o długości nawet kilku tysięcy par zasad, ale również uzyskanie wyników sekwencjo-

nowania skomplikowanych regionów, czyli powtarzających się sekwencji bogatych/ 

ubogich w pary GC z wysoką dokładnością. Sekwencjonowanie długich odczytów za-

pewniają technologie: sekwencjonowanie pojedynczej cząsteczki w czasie rzeczywistym 

(SMRT, ang. single-molecule real-time) opracowane przez Pacific Biosciences oraz 

sekwencjonowanie nanoporowe firmy Oxford Nanopore Technologies; oba umożli-

wiają analizę genomu, transkryptomu oraz metagenomu. Przewiduje się, że umożliwią 

one odkrycie nowych wariantów patogennych u niezdiagnozowanych dotychczas pa-

cjentów z podejrzeniem choroby neurodegeneracyjnej, jednoczesną charakterystykę 

i określenie struktury ekspansji powtórzeń, a także analizę modyfikacji epigenetycznych 

[42]. Deng i wsp. zidentyfikowali i scharakteryzowali ekspansję powtórzeń GGC 

w regionie 5’UTR w genie NOTCH2NLC odpowiedzialnym za chorobę wewnątrzjądro-

wych ciał wtrętowych. U chorych zaobserwowano upośledzenie poznawcze, encefalo-

patię epizodyczną, zaburzenia układu moczowego, zmiany zachowania, drgawki, osła-

bienie mięśni, zaburzenia wzrokowe, zwężenie źrenicy, zaburzenia czucia, dyzartrię, 

drżenie, sztywność i ataksję [43]. Późniejsze badania wykazały, iż ekspansja ta może 

być również przyczyną choroby Parkinsona [44]. 

3. Podsumowanie 

Postawienie rozpoznania molekularnego w przypadku chorób układu nerwowego 

jest skomplikowane z powodu wielu aspektów: 

1. Występowania heterogenności genetycznej i klinicznej.  

2. Występowania identycznego genotypu u pacjentów wykazujących różny obraz 

kliniczny choroby lub identyczny fenotyp będący wynikiem różnych mutacji 

u człowieka.  

3. Wzajemnego nakładania się objawów pomiędzy różnymi schorzeniami czy też 

w obrębie jednej jednostki chorobowej pomiędzy podtypami, a także zmienności 

wewnątrz- i zewnątrzrodzinnej. 

4. Częstego występowania przypadków sporadycznych bez obciążonego wywiadu 

rodzinnego. 

5. Złożonej interpretacji wariantów o niepewnym znaczeniu klinicznym wykrytych 

przy użyciu techniki NGS. 

W procesie diagnostycznym, konieczna jest współpraca między lekarzem a gene-

tykiem, która pozytywnie wpływa na trafne i szybsze postawienie diagnozy u pacjenta 

ze złożonym obrazem klinicznym. 

Obecnie choroby neurodegeneracyjne są nieuleczalne i stają się coraz częstszą przy-

czyną zgonów ze względu na starzejące się społeczeństwo. Dlatego wydaje się, że 

diagnostyka pacjentów na wczesnym etapie rozwoju choroby oraz właściwa interpre-

tacja rzadkich wariantów genetycznych zwłaszcza wariantów VUS jest kluczowa 

i może ostatecznie prowadzić do skutecznego ich leczenia w przyszłości. 

Ponadto, istotne jest bezpieczne gromadzenie danych pochodzących z WES i WGS 

w celu ponownej ich analizy z uwzględnieniem zmian na poziomie transkryptomu, 

proteomu, epigenomu, metabolomu i analiz funkcjonalnych. Umożliwi to w przy-

szłości lepsze zrozumienie mechanizmów patogenezy chorób neurodegeneracyjnych, 

szybszą diagnostykę genetyczną i kliniczną, a także odkrycie skutecznych terapii. 
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Współczesne wyzwania diagnostyczne w chorobach neurodegeneracyjnych 

Streszczenie 

Choroby neurodegeneracyjne stanowią obszerną grupę schorzeń związanych z nieprawidłowym funkcjo-

nowaniem ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Do tej grupy chorób należą m.in.: choroba 

Alzheimera (AD, ang. Alzheimer’s disease), choroba Parkinsona (PD, ang. Parkinson’s disease), ataksje 

rdzeniowo-móżdżkowe (SCA, ang. spinocerebellar ataxias), dziedziczne spastyczne paraplegie (HSP, ang. 

hereditary spastic paraplegias) czy stwardnienie zanikowe boczne (ALS, ang. amyotrophic lateral sclerosis). 

Początek zachorowania w tych schorzeniach jest przeważnie późny, a przebieg choroby postępujący. Obecnie 

znane są 24 geny odpowiedzialne za genetyczne postaci choroby Alzheimera, 14 – choroby Parkinsona, 
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129 – dziedziczne ataksje, 69 – dziedziczne spastyczne paraplegie, 31 – stwardnienie zanikowe boczne. Ich 

heterogenność genetyczna i kliniczna sprawia, że diagnostyka tych jednostek chorobowych bywa cza-

sochłonna, skomplikowana i wymaga zastosowania różnych technik molekularnych. Obecnie dzięki rozwo-

jowi wysokoprzepustowych technik do badań genetycznych, sekwencjonowanie nowej generacji (NGS, 

ang. next generation sequencing) znajduje coraz szersze zastosowanie w diagnostyce chorób neurolo-

gicznych oraz umożliwia różnicowanie chorób charakteryzujących się złożonym obrazem klinicznym. 

Wyróżnia się trzy rodzaje sekwencjonowania NGS: (1) sekwencjonowanie całego genomu (WGS), (2) 

sekwencjonowanie eksomowe (WES) oraz (3) sekwencjonowanie wybranej grupy genów (panele 

genetyczne). Spośród nich WGS umożliwia identyfikację różnych typów mutacji, w tym także delecji oraz 

wariantów zlokalizowanych w intronach i podobnie jak WES umożliwia identyfikację nowych genów. 

Natomiast panele genetyczne w największym stopniu wykorzystywane są w diagnostyce do poszukiwania 

wariantów w znanych i opisanych dotychczas genach. Obecnie szacuje się, że zastosowanie NGS umoż-

liwia diagnostykę blisko 50% pacjentów z chorobami neurologicznymi, i jednocześnie w znacznym stopniu 

skraca proces diagnostyczny oraz czas oczekiwania na weryfikację rozpoznania klinicznego.  

Słowa kluczowe: choroby neurodegeneracyjne, sekwencjonowanie nowej generacji, różne techniki mole-

kularne, diagnostyka  

Diagnostic challenges in neurodegenerative diseases 

Abstract 

Neurodegenerative disorders comprise a group of conditions caused by disturbances in functioning of the 

central and peripheral nervous system, and included more common as well as rare disorders. Alzheimer’s 

disease (AD), Parkinson’s disease (PD), spinocerebellar ataxias (SCA), hereditary spastic paraplegias 

(HSP) or amyotrophic lateral sclerosis (ALS) are contained into this wide group of disorders. They are 

characterized by late onset and the progressive disease course. Nowadays, 24 genes have been known to be 

associated with genetic forms of AD, 14 – PD, 129 – hereditary ataxias, 69 – HSP, 31 – ALS. Due to their 

genetic and clinical heterogeneity, molecular diagnostics are challenging and time-consuming. Further-

more, using different clinical diagnostic and molecular techniques are necessary. Currently, due to the 

development of high-throughput techniques for genetic research, next generation sequencing (NGS) has 

became increasingly widespread used in diagnostics of neurological diseases and provide the differen-

tiation of diseases characterized by a complicated clinical presentation. The main applications of NGS 

sequencing include: (1) whole genome sequencing – WGS, (2) whole exome sequencing – WES and 

(3) targeted gene panels – TGP. Among them, WGS enables the identification of different types of mutations 

including deletions and variants within introns, as well as WES allows the identification of novel genes. 

However, gene panels are the most common in diagnostics and useful in identification of variants in a known 

and well described genes. Presently, it is estimated that the use of NGS enables the diagnosis of nearly 50% 

of patients affected with neurological disorders, and simultaneously considerably shortens the diagnostic process.  

Keywords: neurodegenerative diseases, next generation sequencing, different molecular techniques, diagnostics 
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Rola badań nad mikroRNA  

w chorobach neurodegeneracyjnych  

1. Wprowadzenie 

Choroby neurodegeneracyjne charakteryzują się postępującą utratą funkcji i inte-
gralności neuronów, co prowadzi w efekcie do śmierci komórek neuronalnych i nieod-
wracalnych zmian w układzie nerwowym. Wspólną cechą tych chorób jest najczęściej 
późny wiek zachorowania oraz ich heterogenność genetyczna i kliniczna, która może 
mieć istotny wpływ na procesy fizjologiczne komórek nerwowych [1]. Do procesów 
na poziomie komórkowym, które mogą być odpowiedzialne za neurodegenerację 
można zaliczyć: nieprawidłową oligomeryzację i agregację białek, stres oksydacyjny 
i dysfunkcje mitochondrialne, deficyty w transporcie aksonalnym, deregulację gospodarki 
wapnia, nasilenie procesów zapalnych w obrębie układu nerwowego, uszkodzenia 
DNA i zaburzoną ekspresję mikroRNA (miRNA) [1].  

W ciągu ostatnich lat procesy neurodegeneracyjne przykuwają uwagę badaczy na 
całym świecie ze względu na starzenie się społeczeństwa, wydłużanie oczekiwanej 
długości życia, a co za tym idzie, większe ryzyko wystąpienia chorób neurodegenera-
cyjnych. Do najczęściej występujących chorób neurodegeneracyjnych zaliczamy przede 
wszystkim chorobę Alzheimera (AD) i chorobę Parkinsona (PD), natomiast pozostałe, 
takie jak: choroba Huntingtona (HD), stwardnienie boczne zanikowe (ALS) czy spa-
styczna parapareza (HSP) są nieco rzadsze. Intensywne badania prowadzone są w celu 
zrozumienia mechanizmu choroby oraz odkrycia złożonego podłoża molekularnego, 
które wpływa na progresję danej choroby. W oparciu o najnowsze badania opisujące 
choroby neurodegeneracyjne coraz częściej przypisuje się wagę i kluczowość cząstecz-
kom miRNA. Okazały się one być czynnikami regulatorowymi, przyczyniającymi się 
do zaburzeń fizjologicznych i metabolicznych komórek neuronalnych, poprzez ich 
wpływ na większość mechanizmów odpowiedzialnych za neurodegenerację. Według 
Johson i wsp., w chorobach neurodegeneracyjnych dużą rolę odgrywają zaburzenia 
metabolizmu i funkcji RNA, a w szczególności cząsteczki miRNA [2]. Dlatego badania 
zaangażowania miRNA w patologiczne procesy związane z chorobami neurodegenera-
cyjnymi mogą dostarczyć cennych informacji, wykorzystanych następnie do innowa-
cyjnych terapii [2]. Opierając się na dowodach, że pojedynczy miRNA może wpływać 
na kilka genów docelowych, cały fenotyp choroby można potencjalnie zmodyfikować 
poprzez modulację pojedynczej cząsteczki miRNA, a to czyni je bardzo intrygującymi 
z terapeutycznego punktu widzenia [1]. Co więcej, identyfikacja zmienionego poziomu 
poszczególnych miRNA u pacjentów dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi 
może umożliwić wcześniejszą diagnozę i dokładniejsze monitorowanie postępu choroby. 
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2. Biogeneza i rola miRNA 

mikroRNA to endogenne, niekodujące, jednoniciowe cząsteczki RNA, które odgry-
wają ważną rolę w ekspresji genów eukariotycznych poprzez regulację posttranskryp-
cyjną i po raz pierwszy zostały zidentyfikowane w 1993 roku [3-7]. miRNA przyłącza 
się na zasadzie komplementarności do nieulegającego translacji regionu 3’ (3’UTR) 
informacyjnego RNA (mRNA) genów kodujących docelowe białka i prowadzi do wy-
ciszenia genów poprzez degradację docelowego mRNA, represję translacji i deadeny-
lację [3, 4, 7, 8]. miRNA jest częścią kompleksów rybonukleoproteinowych, które 
specyficznie blokują translację mRNA. W przeciwieństwie do siRNA, miRNA nie 
charakteryzują się całkowitą komplementarnością sekwencji z docelowym mRNA, 
dzięki czemu mogą wyciszać różne geny. 

Biogeneza miRNA jest złożonym procesem, który może przebiegać według kla-
sycznego szlaku kanonicznego lub niekanonicznego w zależności od typu komórki i jej 
środowiska [8, 9]. Geny dla mikroRNA są często zorganizowane w skupiskach, które 
ulegają transkrypcji jako policistronowe jednostki transkrypcyjne [10-13]. Mogą wystę-
pować między sekwencjami kodującymi białka i funkcjonować jako samodzielne jed-
nostki transkrypcyjne, mogą być również umiejscowione w sekwencjach kodujących 
[14, 15]. Geny dla miRNA znajdują się zarówno w eksonach, intronach, jak i w regio-
nach niepodlegających translacji [11, 15]. Taki układ jednostki transkrypcyjnej może 
prowadzić do jednoczesnego powstania transkryptów miRNA oraz docelowego mRNA 
[13, 15]. Ich organizacja w genomie współdziała z funkcjonowaniem polimerazy II 
oraz III, które odpowiadają za transkrypcję genów kodujących małe RNA [10, 11, 15]. 
Biogeneza miRNA rozpoczyna się w jądrze, gdy fragment prekursorowego miRNA 
(pre-miRNA) o wielkości 1-3 kilopar zasad (kb) jest przetwarzany przez kompleks Drosha 
i DGCR8 RNazy III albo przez spliceosomy [16]. W pierwszym przypadku pierwotny 
transkrypt (pri-miRNA) miRNA jest specyficznie rozpoznawany przez kompleks 
złożony z jądrowej rybonukleazy III, białko Drosha, i jest partnerem wiążącym białka 
DGCR8, rozpoznającego strukturę szpilki do włosów w pri-miRNA. Następnie Drosha 
przecina pri-miRNA uwalniając 70 nukleotydowy fragment pre-miRNA, który jest 
następnie przenoszony do cytoplazmy przez białko eksportynę 5 [3]. W cytozolu dalsza 
obróbka pre-miRNA i przekształcenie go w 19-23 nukleotydowe dojrzałe dupleksy 
miRNA odbywa się przy udziale kompleksu białkowego składającego się z Dicera 
(RNazy) i białek TARBP z domenami wiążącymi RNA, oraz białek PACT i Ago2 [9]. 
Jedna nić dupleksu miRNA jest włączona do kompleksu wyciszającego indukowanego 
przez RNA (RISC), jako dojrzałe miRNA, podczas gdy druga nić ulega degradacji na 
skutek niepełnej komplementarności do sekwencji mRNA. 

Istnieją również inne drogi powstawania miRNA z intronowych struktur o charak-
terze spinki do włosów, snoRNA, tRNA i endogennych shRNA w wyniku wycinania 
intronów odgałęzienia i innych złożonych mechanizmów przetwarzania bez udziału 
kompleksu RISC [3, 4, 7, 9, 16, 17]. Wewnątrzkomórkowe stężenie miRNA może 
zmieniać się podczas różnych procesów fizjologicznych i patologicznych na skutek mo-
dyfikacji poziomu ich transkrypcji, dojrzewania i stabilności. Pomimo dużej aktywności 
wewnątrzkomórkowej miRNA można również znaleźć w pozakomórkowych płynach 
ustrojowych człowieka takich jak osocze/surowica krwi, w moczu, ślinie, nasieniu, 
płynie rdzeniowo-mózgowym i mleku. Zmiany poziomów poszczególnych miRNA 
w różnych obszarach mózgu są również charakterystyczne dla wielu chorób neurodege-
neracyjnych i innych procesów patologicznych zachodzących w mózgu [17, 18]. 
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Rysunek 1. Szlak biogenezy mikroRNA w komórce [1, 9, 10, 13, 17] 

mikroRNA okazują się atrakcyjnym przedmiotem badań, ponieważ są cząsteczkami 

regulatorowymi, które są szeroko zaangażowane w wiele procesów biologicznych [19]. 

Poza tym miRNA są stabilne i odporne na aktywność RNazy, i m.in to sprawia, że 

krążące miRNA stanowią potencjalnie nowe źródło biomarkerów różnych chorób [3]. 

Jako główne regulatory ekspresji genów mogą być wykorzystywane jako biomarkery 

diagnostyczne, prognostyczne i predykcyjne w różnych stanach chorobowych z rosnącym 

zastosowaniem w dziedzinie zaburzeń neurodegeneracyjnych [1, 4, 5, 18]. 

Badania modeli zwierzęcych, w których zablokowano białka zaangażowane na róż-

nych etapach enzymatycznych w procesach biogenezy mikroRNA (modele knock-down) 

pozwoliły na przeanalizowanie ich roli w rozwoju mózgu [20, 21].  

mikroRNA zaangażowane w procesy rozwoju mózgu stanowią niewielki procent 

wszystkich mikroRNA zidentyfikowanych w zakresie procesów neurodegeneracyjnych, 

co może wskazywać na ściśle kontrolowaną regulację ekspresji genów w stanach pato-

logicznych [13, 22, 23]. Wykazano, że miRNA pełnią ważną rolę w rozwoju neuronów 

[13, 24-28]. Przykładem mogą być badania na modelach mysich polegające na usu-

nięciu białka Dicer na etapie, gdy zarodkowe komórki macierzyste (ES) wchodzą 

w stan postmitotyczny w celu inicjacji różnicowania się neuronów dopaminergicznych 

(DA) co spowodowało całkowite zatrzymanie procesu różnicowania się neuronów DA 

[13, 28, 29]. Zjawisko to może zostać odwrócone poprzez wprowadzenie odpowiednich 

cząsteczek miRNA, które regulują proces neurogenezy (miR-9, miR-22, miR-132) [13, 

29]. Oprócz dowodów na uczestnictwo miRNA w rozwoju układu nerwowego, kolejne 

badania wykazały zaangażowanie mikroRNA w morfogenezie układu nerwowego, pla-

Dwuniciowe 

miRNA 
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styczności synaptycznej i oczywiście neurodegeneracji [13, 30, 31]. Przykładem mogą 

być badania L. Qiu i in., w których wykazano, że usunięcie białka Dicer u dorosłych 

myszy powoduje wyraźny proces degeneracji neuronów w korze mózgowej [31]. Od-

krycia te wskazują, że badania miRNA mogą stać się kluczowe w odniesieniu do chorób 

neurodegeneracyjnych, zważywszy na regulatorowy udział cząsteczek mikroRNA. 

 Z przeprowadzonych badań na modelu Danio pręgowanym (Danio rerio) wyko-

rzystano zmutowaną wersję białka Dicer, niezdolnego do wiązania się z prekursorem 

miRNA. Następstwem wprowadzenia tej mutacji był zaobserwowany defekt morfolo-

giczny we wczesnym modelowaniu mózgu i morfogenezie [32]. Te zaburzenia zostały 

odwrócone przez egzogenne wprowadzenie miRNA z rodziny miR-430, które przy-

puszczalnie odgrywa kluczową rolę w rozwoju mózgu [32]. W kolejnych latach obser-

wowano zależności pomiędzy różnymi białkami zaangażowanymi w szlaku biogenezy 

miRNA, których ekspresja była eksperymentalnie modulowana. Przykładem takich 

manipulacji było np. warunkowe usunięcie genu Dgcr8 w neuronach korowych myszy 

podczas embriogenezy, co spowodowało zmniejszenie rozmiaru perikarionu i zmniej-

szenie liczby dendrytów przypadających na neuron, i ostatecznie poskutkowało u zwierząt 

małogłowiem, ataksją i drżeniem mięśni [21, 33]. Natomiast bardziej subtelny fenotyp 

u myszy został zidentyfikowany, gdy białko Drosha zostało usunięte z neuronów 

hipokampa w pierwszym dniu po urodzeniu. Myszy z niedoborem Drosha wykazywały 

małogłowie i skróconą długość życia [33]. W ten sposób potwierdzono rolę jaką pełni 

miRNA w rozwoju, wczesnej śmiertelności podczas embriogenezy i powstaniu ciężkich 

wad rozwojowych u myszy transgenicznych z knockout’em białka Dicer [34]. Aby 

uniknąć śmiertelności podczas embriogenezy i wyjaśnić rolę, jaką odgrywają miRNA 

w OUN, Quinlan i in. opracowali linę myszy transgenicznych, u których usunięcie białka 

Dicer z neuronów hipokampa w pierwszym dniu po urodzeniu spowodowało zwięk-

szenie komory mózgu i zmniejszenie objętości hipokampa wywołane ubytkiem neuro-

nów w tym regionie [33]. Opracowano również kilka innych linii myszy trans-

genicznych w celu wyłączenia białka Dicer dopiero we wczesnym okresie dorosłości. 

Co ciekawe, myszy z warunkową delecją Dicer w wieku dorosłym wykazały podobny 

fenotyp, w tym śmierć neuronów, utratę pamięci, drżenie mięśni i spontaniczną aktyw-

ność napadową. Ten fenotyp był niezależny od różnych obszarów mózgu (kora, hipo-

kamp, móżdżek) i docelowych typów komórek (astrocyty, oligodendrocyty lub neurony) 

[7, 35-40]. Kolejną obserwacją uzyskaną przy użyciu myszy knockout Dicer, był 

deficyt białka Ago-2, który również powodował śmiertelność na poziomie embrio-

genezy. Wnioski, które wysnuto, wskazywały na znaczenie, jakie mają cząsteczki 

mikroRNA wpływające na poszczególne fazy rozwoju organizmu poprzez regulowanie 

ekspresji różnych białek [41]. 

3. Rola mikroRNA w chorobach neurodegeneracyjnych 

Choroby neurodegeneracyjne są zaburzeniami przede wszystkim związanymi z wie-

kiem, które charakteryzują się utratą prawidłowego funkcjonowania OUN. Przypadki 

takich chorób mogą także występować rodzinnie (gdy związane są z dziedzicznością 

określonych mutacji genowych) lub mogą to być przypadki tak zwane sporadyczne, 

bez ewidentnej przyczyny lub historii rodzinnej) [42]. 
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3.1. Choroba Alzheimera (AD) 

Jedną z najczęściej występujących chorób neurodegeneracyjnych jest choroba 

Alzheimera (AD), która cechuje się zaburzeniami funkcji poznawczych i otępieniem. 

Patologiczną cechą charakterystyczną tej choroby jest pozakomórkowa akumulacja 

amyloidu ß i wewnątrzkomórkowe splątki hiperfosforylowanego białka tau [16, 43]. 

W konsekwencji białka te wpływają na degradację neuronów na obszarze od hipokampa, 

aż po korę mózgową [16, 44]. Badania zajmujące się profilowaniem ekspresji miRNA 

wykazały liczne zmiany na poziomie regulatorowym ekspresji genów miRNA u pa-

cjentów z objawami klinicznymi AD. Na przykład Lukiw i in., odkrył podwyższoną 

ekspresję miR-9 i miR-128 w hipokampie u pacjentów z AD [21, 44]. Natomiast 

Cogswell i in., zaobserwowali zmiany poziomy ekspresji miRNA (miR-9, -26a, -132,  

-146b, -27,-29, -30, -34 i -125b) w obrębie płata czołowego pacjentów z AD [17, 45]. 

Hebert i wsp. zidentyfikowali zmiany ekspresji miRNA (miR-181c, -15a, -9, -101,  

-29b, -19b, -106b i -26b) w korze mózgowej u pacjentów ze sporadycznymi przypad-

kami AD [19, 46]. Badania były prowadzone także w ludzkim płynie rdzeniowo-mózgo-

wym i również wykazały zmiany w profilu ekspresji miRNA (miR-146b, miR-27a-3p, -30) 

pacjentów z AD [17, 23, 47].  

Dobrym przykładem obrazującym działanie miRNA w chorobach neurodegenera-

cyjnych jest miR-9, który jest najlepiej dotąd poznanym wśród miRNA markerem 

związanym z procesami neurodegeneracji. Działa on na zasadzie sprzężenia zwrotnego, 

regulując agregację białka amyloidu . Obniżona ekspresja miR-9 zwiększa produkcję 

-sekretazy, która wpływa na akumulację A, a w momencie, gdy ekspresja miR-9 jest 

podwyższana, obserwujemy spadek aktywności sekretazy, co w konsekwencji skutkuje 

obniżeniem procesu akumulacji A. Jest to bezpośredni dowód na to, jak miRNA 

wpływa na proces agregacji białek. Kolejnym ciekawym mechanizmem charakteryzuje 

się działanie miRNA let-7b. Na podstawie badań płynu rdzeniowo-mózgowego (PMR), 

zaobserwowano, że ta cząsteczka ma podwyższony poziom w PMR i jest zaangażo-

wana w odpowiedź immunologiczną u pacjentów AD. Mechanizmem działania let-7b 

jest bezpośrednie przyłączenie się do mRNA receptora TLR7, który jest receptorem 

wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, zablokowanie jego ekspresji i ograniczenie 

zdolności do prawidłowej odpowiedzi immunologicznej organizmu. Zmiany te zauwa-

żono tylko u pacjentów AD, ale już nie w zdrowej grupie kontrolnej [48-51]. 

3.2. Choroba Parkinsona (PD) 

Kolejną, podobnie często występującą, chorobą zwyrodnieniową OUN jest choroba 

Parkinsona (PD), która objawia się bradykinezją, sztywnością mięśniową, drżeniem 

spoczynkowym i niestabilnością postawy [52]. Najbardziej widoczną zmianą patolo-

giczną jest zanik neuronów w istocie czarnej i komórkowa akumulacja α-synukleiny 

w ciałkach Lewy’ego [52-54]. Badania post mortem wykorzystujące analizę mikroma-

cierzy mikroRNA z ciała migdałowatego pacjentów z PD wykazały zmiany ekspresji 

miRNA (miR-34c-5p i miR-637) w porównaniu z grupą kontrolną [58]. W innym ba-

daniu stwierdzono natomiast zmiany w regulacji miR-133b w śródmózgowiu pacjen-

tów z PD [13]. Z kolei na podstawie badań jednojądrzastych komórek krwi obwodowej 

zauważono zmiany na poziomie miRNA (miR-335, -374a/b, -199, -126, -151-5p, -29b/c, 

-147, -28-5p, -30b/c, -301a i -26a) w porównaniu z grupą kontrolną [58]. 
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Wykazano również, że ekspresja jednego z miRNA – miR-107, badanego w choro-

bie Parkinsona, była obniżona w śródmózgowiu pacjentów PD. Jest to miRNA odpo-

wiedzialny za funkcjonowanie szlaku apoptotycznego komórek nerwowych, przez 

udział w cyklu komórkowym i kontrolę ekspresji białka CDK6, które odpowiada za 

wejście w fazę G1 cyklu komórkowego. Badania przeprowadzone na liniach komórko-

wych wykazały, że zaburzenie przejścia faz cyklu komórkowego prowadzi do śmierci 

komórek (apoptozy). Zauważono, że obniżenie ekspresji miR-107 prowadzi do wzrostu 

ekspresji CDK6 i kierowania komórki na szlak apoptotyczny. Wyrównanie poziomu 

miR-107 promuje prawidłowe funkcjonowanie cyklu komórkowego [55-57].  

Innym, znanym w chorobie Parkinsona, markerem jest miR-34b/c, który przyłącza 

się i specyficznie reguluje region 3’UTR genu DJ1, powodując zaburzenia mitochon-

drialne i eksponuje komórkę na stres oksydacyjny. W prawidłowo funkcjonującej ko-

mórce w warunkach stresu oksydacyjnego białko DJ1 hamuje agregację -synukleiny 

i chroni neurony przed ich degeneracją. Badania nad tym mechanizmem były prowa-

dzone na mysich modelach transgenicznych. Natomiast badania ekspresji miR-34 na 

wycinkach tkanki postmortem pacjentów z PD podobny mechanizm działania [58-60]. 

3.3. Choroba Huntingtona (HD) 

Choroba Huntingtona jest chorobą genetyczną OUN objawiającą się zaburzeniami 

ruchowymi o charakterze pląsawiczym, zaburzeniami psychicznymi oraz otępieniem. 

Jest chorobą występującą rodzinnie i jest dziedziczona w sposób autosomalnie domi-

nujący. Przyczyną występowania tej choroby są mutacje dynamiczne mikrosateli-

tarnych sekwencji CAG w genie HTT, a w ich konsekwencji zwielokrotniona liczba 

glutamin w domenie poliglutaminowej białka. Nieprawidłowe białko tworzy charakte-

rystyczne agregaty w obrębie komórek nerwowych, a obserwowane na skutek postępu-

jącego ubytku neuronów zwyrodnienie tkanki nerwowej, obejmuje obszar kory i prąż-

kowia [19]. Wykazano, że konformacja nieprawidłowej na skutek mutacji huntingtyny 

zaburza jej interakcje z białkami Ago2 i ciałami P oraz z miejscami metabo-lizowania 

cytoplazmatycznego RNA, a także aktywnością miRNA [61-63]. Marti i wsp. używając 

technik biologii molekularnej (sekwencjonowanie RNA, mikromacierze, techniki  

qRT-PCR) wykryli zmiany poszczególnych miRNA (miR-100, -151-3p, -16, -219-2-

3p, -27b, -451 i -92a, -128, -139-3p, -222, -382, -433 i -483-3p) w korze czołowej 

i śródmózgowiu pacjentów z HD [64]. Ponadto wykazano, że białko HTT oddziałuje 

z czynnikiem wyciszającym transkrypcję REST, co skutkuje zmienionym profilem 

ekspresji tych właśnie miRNA w chorobie Huntingtona [65, 66]. Bardzo dobrym przy-

kładem wyżej opisanego mechanizmu progresji choroby HD jest obniżona ekspresja 

miR-9, która dereguluje kompleks transkrypcyjny REST [67]. 

Innym przykładem cząsteczki, która jest zaangażowana w regulację ekspresji białek 

związanych ze szlakiem apoptycznym, agregacją białek i neurogenezą jest miR-22, 

badany w chorobie Huntingtona. Zaobserwowano, że w odróżnieniu od kontroli, nadeks-

presja miR-22 bezpośrednio hamuje ekspresję białek proapoptycznych (MAPK14/p38), 

które są indukowane przez jądrowe białko p53 [19, 66]. Ponadto, miR-22 wykazuje 

zdolności protekcyjne w stosunku do komórek neuronalnych i potwierdzono, że miR-22 

może opóźniać postęp choroby Huntingtona poprzez pośredniczenie w syntezie neuro-

nów i ich przeżyciu [67]. 
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3.4. Stwardnienie boczne zanikowe (ALS) 

Choroby neuronu ruchowego stanowią niejednorodną grupę chorób układu ruchu, 

których wspólną cechą jest proces neurodegeneracji górnego i dolnego motoneuronu. 

Proces ten toczy się w drogach piramidowych, jądrach ruchowych nerwów czaszko-

wych i ciałach komórek ruchowych rogów przednich rdzenia. Do tej grupy zalicza się 

m.in. stwardnienie boczne zanikowe (ALS, ang. Amyotrophic Lateral Sclerosis). Jest 

to postępująca choroba neurodegeneracyjna obejmująca dolny i górny neuron ruchowy. 

Zachorowania rodzinne, a więc wskazujące na podłoże genetyczne stanowią ok. 10% 

wszystkich przypadków, pozostałe 90% to tak zwane przypadki sporadyczne. Obecnie 

znanych jest ok. 20 genów, w których mutacje stanowią podłoże molekularne ALS. 

Wśród nich jest locus C9orf72 na chromosomie 9 będący otwartą ramką odczytu, 

w sekwencji której zawierają się heksanukleotydowe powtórzenia GGGCC (G4C2), 

a ekspansja na skutek mutacji dynamicznej tychże powtórzeń jest obecnie uważana za 

najczęściej występującą genetyczną przyczynę ALS [68-71]. W odniesieniu do ALS 

również badano procesy związane z miRNA i stwierdzono, że białko TDP-43, które 

jest białkiem wiążącym RNA, wchodzi w bezpośrednią interakcję z Drosha, będącym 

kluczowym enzymem w biogenezie miRNA [70, 71]. Co więcej, obecność ciał P, w któ-

rych zachodzą procesy metaboliczne RNA i które są odpowiedzią na stres komórkowy 

sugeruje, że deregulacja poziomów miRNA może być zaangażowana w patogenezę 

ALS [72, 73]. Campos-Melo i in. wykazali zmiany poziomu miRNA (miR-146,  

miR-524-5p, miR-582-3p) u pacjentów z ALS. Szczegółowe analizy wykazały, że te 

miRNA, które komplementarne są do regionów 3′UTR zmieniają funkcjonalność prze-

strzenną komórki, oddziałując na strukturę neurofilamentu (NFL), którego włókna zapew-

niają wsparcie strukturalne aksonom co ma bezpośredni wpływ na szybkość przewo-

dzenia impulsów nerwowych [74]. Tymczasem Koval i in. zidentyfikowali również 

zmiany regulacji poziomu ekspresji genów (miR-24, miR-142-3p, miR-142-5p, miR-1461, 

miR-146b i miR-155) zarówno w zwierzęcych modelach, jak i u pacjentów z ALS [75]. 

Inną cząsteczką miRNA, która reguluje procesy takie, jak neurozapalenie jest miR-155, 

badany w rodzinnych, jak i sporadycznych przypadkach ALS. miR-155 promuje 

ekspresję cytokin prozapalnych i indukuje stan zapalny w tkance oraz reakcje zapalne 

z udziałem makrofagów. Badania na myszach transgenicznych wykazały, że nadeks-

presja miR-155 może być powodowana przez TNF. miR-155 jest jednym z najdo-

kładniej zbadanym mikroRNA zaangażowanym w procesy odpowiedzi immunologicznej 

[76, 77]. 

4. Podsumowanie i dalsze perspektywy badawcze 

Podsumowując, badania miRNA w modelach zwierzęcych neurodegeneracji i w gru-

pach pacjentów wykazały, że są one jednymi z kluczowych regulatorów przeżycia 

i funkcjonowania neuronów. Heterogenne podłoże chorób neurodegeneracyjnych ukazuje 

złożone podłoże tych schorzeń, na które składają się różne procesy, takie jak stany 

zapalne, śmierć neuronów i zmiany na poziomie regulacji ekspresji genów. Obecne 

dowody wyraźnie wskazują na znaczącą regulatorową rolę miRNA w ekspresji wielu 

genów zaangażowanych w te procesy, istotne z punktu widzenia patogenezy chorób 

zwyrodnieniowych OUN. Jak wykazano, pojedynczy typ miRNA może regulować 

ekspresję kilku/kilkunastu różnych genów. Tak więc wielokierunkowy charakter 

miRNA czyni je odpowiednimi cząsteczkami, które mogą znacznie przyczynić się do 
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osiągnięcia nowatorskich celów terapeutycznych. Badanie miRNA wydaje się szcze-

gólnie obiecujące dla zrozumienia postaci sporadycznych chorób neurodegeneracyj-

nych. Obecnym wyzwaniem dla badaczy jest poznanie roli poszczególnych miRNA 

w modelach biologicznych i przełożenie tej wiedzy na badania kliniczne. Idąc dalej, 

wiedza ta posłuży również ulepszaniu technologii w zakresie biodostępności i stabilności 

miRNA, a wraz z opracowaniem dobrze zdefiniowanych kohort pacjentów, może 

doprowadzić do powstania nowoczesnych strategii diagnostycznych i terapeutycznych 

opartych na roli miRNA w chorobach neurodegeneracyjnych. 
 

 

Rysunek 2. Wybrane miRNA zaangażowane w choroby neurodegeneracyjne [19-29] 

Monografia została sfinansowana w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, 

Preludium 16, nr. 2018/31/N/NZ2/02426 
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Rola badań nad mikroRNA w chorobach neurodegeneracyjnych 

Streszczenie 
Choroby neurodegeneracyjne charakteryzują się postępującą utratą funkcji i integralności neuronów, co 
prowadzi w efekcie do śmierci komórek neuronalnych i nieodwracalnych zmian w układzie nerwowym. 
Wspólną cechą tych chorób jest najczęściej późny wiek zachorowania oraz ich heterogenność genetyczna, 
która może mieć istotny wpływ na procesy fizjologiczne komórek nerwowych i objawy kliniczne. Do naj-
częstszych chorób neurodegeneracyjnych zaliczamy przede wszystkim chorobę Alzheimera (AD) i chorobę 
Parkinsona (PD) oraz chorobę Huntingtona (HD), stwardnienie boczne zanikowe (ALS) i spastyczną para-
parezę (HSP). 
Do procesów na poziomie komórkowym, które mogą być odpowiedzialne za neurodegenerację można 
zaliczyć: nieprawidłową oligomeryzację i agregację białek, stres oksydacyjny i dysfunkcje mitochondrialne, 
deficyty w transporcie aksonalnym, deregulację gospodarki wapnia, nasilenie procesów zapalnych w obrębie 
układu nerwowego, uszkodzenia DNA i zaburzoną ekspresję mikroRNA (miRNA). 
mikroRNA to endogenne, niekodujące, jednoniciowe cząsteczki RNA, które odgrywają ważną rolę w eks-
presji genów eukariotycznych poprzez regulację posttranskrypcyjną. miRNA przyłącza się na zasadzie 
komplementarności do nieulegającego translacji regionu 3’ (3’UTR) informacyjnego RNA (mRNA) genów 
kodujących docelowe białka i prowadzi do ich wyciszenia poprzez degradację docelowego mRNA, represję 
translacji i deadenylację. miRNA jest częścią kompleksów rybonukleoproteinowych, które specyficznie 
blokują translację mRNA i nie charakteryzują się całkowitą komplementarnością sekwencji z docelowym 
mRNA, dzięki czemu jedna cząsteczka miRNA może wyciszać różne geny. 
Badania miRNA w modelach zwierzęcych neurodegeneracji i w grupach pacjentów wykazały, że są one 
jednymi z kluczowych regulatorów przeżycia i funkcjonowania neuronów. Heterogenne podłoże chorób 
neurodegeneracyjnych ukazuje złożone podłoże tych schorzeń, na które składają się różne procesy, takie 
jak stany zapalne, śmierć neuronów i zmiany na poziomie regulacji ekspresji genów. Wielokierunkowy 
charakter miRNA czyni je odpowiednimi cząsteczkami, które mogą znacznie przyczynić się do osiągnięcia 
nowatorskich celów terapeutycznych. 
Słowa kluczowe: choroby neurodegeneracyjne, miRNA, OUN, biomarker 

The role of microRNA research in the neurodegenerative diseases 

Abstract  
Neurodegenerative diseases are characterized by the progressive loss of function and integrity of neurons, 
resulting in the death of neuronal cells and irreversible changes in the nervous system. The common feature 
of these diseases is the late age of onset and their genetic and clinical heterogeneity, which may have 
a significant impact on the physiological processes of nerve cells.  
The processes at the cellular level that may be responsible for neurodegeneration include: abnormal 
oligomerization and aggregation of proteins, oxidative stress and mitochondrial dysfunction, deficits in 
axonal transport, deregulation of calcium metabolism, intensification of inflammatory processes within the 
nervous system, DNA damage and disturbed expression of microRNA (miRNA). The most common 
neurodegenerative diseases include Alzheimer's disease (AD) and Parkinson's disease (PD) as well as 
Huntington's disease (HD), amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and spastic paraparesis (HSP). 
MicroRNAs are endogenous, non-coding, single-stranded RNA molecules that play an important role in 
the expression of eukaryotic genes through post-transcriptional regulation. The miRNAs anneal by comple-
mentarity to the 3 'untranslated region (3'UTR) of the messenger RNA (mRNA) of the target protein genes 
and lead to their silencing through target mRNA degradation, translation repression, and deadenylation. 
miRNA is part of ribonucleoprotein complexes that specifically block mRNA translation and are not 
characterized by complete sequence complementarity with the target mRNA, allowing one miRNA mole-
cule to silence different genes. 
Studies of miRNAs in animal models of neurodegeneration and in patient groups have shown that they are 
among the key regulators of neuronal survival and function. The heterogeneous basis of neurodegenerative 
diseases shows the complex basis of these diseases, which consists of various processes such as inflam-
mation, neuronal death, and changes in the regulation of gene expression. The omnidirectional nature of 
miRNAs makes them suitable molecules that could significantly contribute to the achievement of novel 
therapeutic strategies. 
Keywords: neurodegenerative diseases, miRNA, CNS, biomarkers 
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EEG neurofeedback  

jako nowoczesna forma terapii padaczki dziecięcej 

1. Wprowadzenie 

Padaczka, inaczej epilepsja, to jedno z najczęstszych zaburzeń neurologicznych do-

tyczących zarówno dzieci, jak i dorosłych. Charakteryzuje się trwałą predyspozycją do 

występowania napadów padaczkowych oraz neurobiologicznymi, poznawczymi, psy-

chologicznymi i społecznymi konsekwencjami tego stanu. Napad padaczkowy to prze-

mijające występowanie oznak lub objawów nadmiernej aktywności neuronalnej mózgu. 

Cechuje się nagłymi, przejściowymi zakłóceniami jego czynności, które polegają na 

wygórowanych i samorzutnych wyładowaniach bioelektrycznych w komórkach nerwo-

wych. Napady epilepsji reprezentują unikalny mechanizm patofizjologiczny i podłoże 

anatomiczne. To zdarzenia, które wywołują anomalię aktywności motorycznej, zacho-

wania, a także mogą wpływać na zaburzenia świadomości [1]. Najczęstszym typem są 

napady drgawkowe, natomiast drugi typ, rzadszy, to napady bezdrgawkowe i mogą 

one przejawiać się w postaci chwilowej utraty świadomości. Wyróżnia się dwa główne 

rodzaje napadów drgawkowych: ogniskowe, czyli takie, które dotyczą wyładowań 

w określonym, możliwym do zlokalizowania obszarze w mózgu oraz uogólnione, 

w których wyładowania dotyczą całego mózgu [1-3]. 

2. Epidemiologia 

Szacunkowo, na całym świecie u 10,5 miliona dzieci poniżej 15. roku życia stwier-

dza się aktywną epilepsję, co stanowi około 25% światowej populacji chorych na pa-

daczkę. Średnio co roku diagnozuje się ją u 3,5 miliona osób, z czego 40% ma mniej 

niż 15 lat, natomiast ponad 80% z nich mieszka w krajach rozwijających się. Zapadal-

ność maleje wraz z wiekiem. Według badań populacyjnych, w pierwszym roku życia 

zapadalność wynosi około 150 na 100 000, natomiast po 9. roku życia wynosi średnio 

45-50 na 10 000 [1]. Według innych danych częstość występowania padaczki w Euro-

pie u dzieci wynosi około 3,2-5,1/1000, w zależności od przedziału wiekowego i rozwa-

żanego kraju. Ogólnokrajowe badania pediatryczne w USA szacują, że częstość padaczki 

wynosi 6,3/1000. Wykazano także, że padaczka występuje częściej u dzieci pocho-

dzących z ubogich rodzin. Według badań ogólnokrajowych w Kanadzie częstość 

występowania padaczki u dzieci wynosi 5,26/1000. W przypadku krajów arabskich 
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obejmuje ona szerszy zakres mieszczący się w granicach 3,6-10,5/1000, zaś w Ameryce 

Łacińskiej określa się go na poziomie 8-19/1000. Ogólnie epilepsja występuje zdecy-

dowanie częściej w krajach rozwijających się, natomiast wyższą zachorowalność obser-

wuje się na obszarach wiejskich w porównaniu z obszarami miejskimi tych krajów. 

Częstość występowania padaczki dziecięcej jest najwyższa w pierwszym roku życia. 

W badaniach naukowych nie wykazano istotnej statystycznie różnicy pomiędzy 

częstością występowania epilepsji w zależności od płci [4]. 

3. Klasyfikacja 

Etiologia epilepsji jest głównym wyznacznikiem przebiegu klinicznego i rokowania, 

umożliwia także klasyfikację. Klasyfikacje napadów padaczkowych i padaczki zostały 

skonstruowane w 1981 roku przez ILAE- Międzynarodową Ligę Przeciw Padaczce i są 

regularnie aktualizowane [5]. Klasyfikacja jest niezmiernie istotna dla klinicystów, ze-

społów opiekuńczych, pacjentów, ich rodzin oraz badaczy, z tego względu, że pozwala 

na ustalenie diagnozy, przyczyny i poprawia zrozumienie mechanizmu schorzenia. 

Najnowsza aktualizacja klasyfikacji pochodzi z 2017 roku i umożliwia ona intuicyj-

ność, przejrzystość i wszechstronność podziału epilepsji. Nowa klasyfikacja ma zarówno 

wersję podstawową, jak i rozszerzoną w zależności od potrzeb i wiedzy osoby ją sto-

sującej. Dotyczy ona zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wyjątkiem są napady noworod-

kowe, gdyż dla tej grupy istnieje osobna klasyfikacja. W podstawowej klasyfikacji 

napady są podzielone na ogniskowe, uogólnione, nieznane lub niesklasyfikowane. Nato-

miast podział rozrzeszony jest oparty na wersji podstawowej z rozwinięciem kategorii 

motorycznych i niemotorycznych na trzy typy napadów – ogniskowych, uogólnionych 

i nieznanych [6]. W praktyce klinicznej diagnostyka obejmuje dwa etapy: pierwszy 

dotyczy określenia typu / zespołu napadowego, zaś drugi polega na przypisaniu przy-

czyny. Po dokonaniu klasyfikacji typu napadu, należy dążyć do określenia etiologii 

napadów. Zdefiniowano sześć kategorii etiologicznych, koncentrując się w nich na 

przyczynach, które mają wpływ na postępowanie. Kategorie te wyróżniają przyczyny 

strukturalne, genetyczne, zakaźne, metaboliczne, immunologiczne i nieznane. Nie są 

one hierarchiczne i często w diagnostyce można zastosować więcej niż jedną przy-

czynę [7]. Po ustąpieniu napadu zazwyczaj występuje okres ponapadowy. Charakte-

ryzuje się splątaniem i poprzedza powrót do prawidłowego stanu świadomości. Chorzy 

zazwyczaj nie pamiętają co zaszło w okresie napadu i w czasie ponapadowym [8]. 

4. Etiologia 

Dzięki nowoczesnym możliwościom neuroobrazowania i molekularnym badaniom 

genetycznym wiedza o przyczynach i patofizjologii padaczki dziecięcej znacznie się 

rozszerzyła. Mimo to, nadal zrozumienie i określenie dokładnych przyczyn pojawiania 

się napadów i określenia zespołów padaczkowych z dokładnym powiązaniem z wie-

kiem jest ograniczone. Przyczyny epilepsji są bardzo różnorodne i często korelują 

z jednoczesnym występowaniem innych chorób i są bezpośrednio z nimi związane. 

Wiadomym jest, że szerokie spektrum przyczyn padaczki stanowi podłoże genetyczne. 

Jest to spowodowane przez mutacje pojedynczych genów, ale może być to także 

związane z interakcją dwóch lub większej ilości genów. Również nieprawidłowości 

chromosomalne są istotną przyczyną tego schorzenia u dzieci [9, 10]. Do innej grupy 

jej przyczyn należą nieprawidłowości w rozwoju kory mózgowej. Wady rozwojowe 
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mózgu stanowią źródło minimum 40% padaczek lekoopornych u dzieci [1, 11]. Bardzo 

często u dzieci epilepsja występuje w wyniku mózgowego porażenia dziecięcego. 

Napady drgawkowe obserwuje się u około 15% pacjentów z MPD. Zwykle ten rodzaj 

ujawnia się wcześnie, zazwyczaj ma ciężki przebieg i niewielka część z tych pacjentów 

osiąga remisję [1, 12]. Kolejną patologią, z którą koreluje epilepsja jest stwardnienie 

hipokampa. Polega ona na glejozie i zaniku neuronów w tej strukturze. Badania MRI 

u dzieci z wyładowaniami w obszarze płata skroniowego wykryły stwardnienie hipo-

kampa u 21% dzieci z nowymi napadami padaczkowymi i u 57% dzieci z napadami 

opornymi na leczenie. Do rozwoju objawów tego schorzenia mogą również predyspo-

nować procesy zapalne ośrodkowego układu nerwowego. Napady padaczkowe mogą 

występować także jako powikłanie po infekcjach OUN, takich jak bakteryjne zapalenie 

opon mózgowo-rdzeniowych i wirusowe zapalenie mózgu. Średnio 5% pacjentów 

w wyniku infekcji ośrodkowego układu nerwowego rozwija epilepsję [1, 13, 14]. Może 

być ona także spowodowana urazem okolicy głowy. Według danych 10% dzieci po 

przebytym urazie głowy ma wczesny napad pourazowy zwykle w ciągu 24 godzin od 

zdarzenia. Wczesne napady padaczkowe po urazie głowy zazwyczaj mają dobre roko-

wanie i nie występują w związku z nimi napady w późniejszym czasie. Gorsze rokowa-

nie wiąże się z ogniskowymi objawami neurologicznymi spowodowanymi takimi pato-

logiami jak wgłębienie czaszki, obrzęk mózgu lub ostry krwiak podtwardówkowy. 

Stanem padaczkowym w wyniku takich urazów są szczególnie narażone dzieci w wieku 

poniżej 5 lat. Ryzyko wystąpienia padaczki pourazowej jest zdecydowanie większe 

w przypadku ciężkiego urazu w porównaniu z lekkim. Późna padaczka pourazowa 

występuje w ciągu pierwszego roku w 42% przypadków, a w ciągu czwartego roku 

w 71% [15]. 

5.  Diagnostyka 

Międzynarodowa Liga Zwalczania Padaczki zaproponowała schemat diagnostyczny, 

podzielony na pięć części, czyli tzw. osie. Osie diagnostyczne obejmują opisową termi-

nologię dla semiologii napadów padaczkowych, szczegółowe opisy typów napadów 

padaczkowych, zespołów padaczkowych, chorób związanych z napadami lub zespołami 

padaczkowymi oraz klasyfikację niepełnosprawności pochodzącą z Międzynarodowej 

Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICD (ang. International 

Classification of Functioning, Disability and Health) [16]. Bardzo istotną kwestią jest 

diagnostyka różnicowa. Kluczowe jest odróżnienie kilku napadowych zdarzeń niepa-

daczkowych od epilepsji. Błędna diagnoza zdarza się często i jest przyczyną padaczki 

pseudoopornej [17]. Należy na to zwrócić uwagę w czasie diagnostyki, gdyż u dzieci 

stosunkowo często pojawiają się objawy, które mogą być błędnie zinterpretowane jako 

padaczka. Należą do nich odruchowe napady niedotlenienia i wstrzymywania oddechu, 

które dosyć często występują u około 4% dzieci w okresie niemowlęcym. Do zdarzeń 

mogących przypominać padaczkę należą także omdlenia kardiogenne, spowodowane 

przez strukturalne nieprawidłowości serca. Omdlenia te przypominają napady konwul-

syjne. Postawy dystoniczne i opistotoniczne mogą być spowodowane refluksem 

żołądkowo-przełykowym. W diagnostyce różnicowej należy także wziąć pod uwagę 

psychogenne napady rzekomopadaczkowe. Występują one u dzieci w wieku około 

5 lat. Ataki zwykle przypominają uogólnione napady toniczno-kloniczne z taką różnicą, 

że ruchy są skoordynowane. Objawy przypominające napady padaczki mogą być także 
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spowodowane długotrwałym wysiłkiem fizycznym (kinezogenne) lub mogą być spon-

taniczne (niekinezogenne). W ich czasie świadomość jest zachowana, natomiast czas 

trwania i częstotliwość ataków są zmienne. U zdrowych niemowląt można zaobserwo-

wać również łagodne mioklonie. Drgawki i ślepota, po których często występują bóle 

głowy i wymioty to symptomy migreny, jednak są one często błędnie oceniane jako 

ogniskowe napady padaczkowe. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że migrena i napady 

padaczkowe mogą ze sobą współwystępować. Poza tym, koszmary nocne towarzy-

szące dzieciom w wieku do 5 lat to epizody, które dają podobne objawy do nocnej pa-

daczki płata czołowego. Podobna sytuacja dotyczy lunatykowania, które należy odróżnić 

od nocnej wędrówki padaczkowej będącej wyrazem napadów także w płacie czoło-

wym [18-21]. Rozpoznanie epilepsji wymaga potwierdzenia minimum dwóch niepro-

wokowanych napadów w odstępie minimum 24 godzin. Diagnoza opiera się także na 

wyeliminowaniu innych schorzeń mogących dawać podobne objawy oraz sprawdzeniu, 

czy istnieją bezpośrednie przyczyny objawów [6]. W diagnostyce padaczki wykorzystuje 

się badania diagnostyczne polegające na neuroobrazowaniu. Najbardziej podstawowe 

to tomografia komputerowa, która jest wykorzystywana w nagłych sytuacjach takich 

jak stan padaczkowy lub w celu oceny konsekwencji urazu głowy. Rezonans magne-

tyczny jest przydatny u dzieci z nieidiopatyczną padaczką ogniskową. Inne metody 

diagnostyczne to neuroobrazowanie funkcjonalne, takie jak śródczaszkowe EEG, 

funkcjonalny rezonans magnetyczny lub funkcjonalna tomografia komputerowa [22-24]. 

Istotnym narzędziem diagnostycznym jest badanie elektroencefalograficzne. Stosuje 

się je zarówno w diagnostyce, jak i klasyfikacji padaczki, doborze leków przeciwpa-

daczkowych oraz przewidywaniu rokowania. Gdy historia padaczki jest niejasna, EEG 

może pomóc w odróżnieniu wyładowań padaczkowych od ich odpowiedników. Między-

napadowe EEG ma istotną wartość diagnostyczna i prognostyczną w padaczce [25]. 

Badanie EEG to zapis czynności bioelektrycznej mózgu, które jest analizowane przez 

specjalistę. W ocenie elektroencefalogramu można wykryć zmiany w postaci asymetrii 

międzypółkulowych, wyładowań padaczkowych, zwolnień bądź przyspieszeń czynności 

mózgu. Jest możliwe także wstępne wykrycie zaburzeń poznawczych i zaburzeń 

koncentracji. Mózg człowieka emituje fale o zmiennej częstotliwości, uzależnionej od 

określonego stanu świadomości człowieka. Cały zakres częstotliwości mierzony jest 

w cyklach na sekundę lub hercach (Hz). W warunkach fizjologicznych powstają fale 

w zakresie 1-100 Hz.  

Standardowe pasma częstotliwości i ich zakresy są podzielone w następujący sposób: 

• fale delta – od 1,5 do 4 Hz; 

• fale theta – od 4 do 7,5 Hz; 

• fale alfa – od 7,5 do 13 Hz; 

• fale beta 1 – od 13 do 18 Hz; 

• fale beta 2 – od 18 do 30 Hz; 

• fale gamma – od 30 do 40 Hz. 

W przypadku dzieci dominujące częstotliwości różnią się w zależności od wieku. 

Do 18. roku życia dominuje czynność delta i theta, ale w zapisie można spotkać 

wszystkie częstotliwości do 12 Hz. Od 18. miesiąca do 5. roku życia w zapisie EEG do-

minuje czynność theta. Od 6. do 10. roku życia dominującą czynnością jest alfa, szcze-

gólnie w okolicy potylicznej. Po 10. roku życia dominuje stabilny rytm alfa, natomiast 

czynność theta powinna zniknąć [26, 27]. Badanie elektrofizjologiczne daje możliwość 
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oceny zdarzenia napadowego u dzieci. Mierzy różnicę potencjałów elektrycznych między 

dwoma punktami na skórze głowy. Jest nieinwazyjnym narzędziem, które analizuje 

dojrzewanie neuronów i nieprawidłową pobudliwość korową. Pomaga w odróżnieniu 

napadów padaczkowych i niepadaczkowych oraz napadów ogniskowych od uogólnio-

nych. Przedstawia ono zebrane dane w formie zapisu drgań [28, 29]. W przypadku pro-

wadzenia badania w trakcie napadu padaczkowego, zapis EEG prezentuje charakte-

rystyczne „iglice” świadczące o wysokiej aktywności elektrycznej mózgu. Są one 

charakterystyczne dla napadów padaczkowych. Typowym międzynapadowym wzorcem 

EEG u niemowląt i dzieci z pierwotnie uogólnionymi napadami jest wzmożona aktyw-

ność fal theta wyrażana maksymalnie w odprowadzeniach ciemieniowo-podstawnych. 

Jest to ściśle zależna od wieku elektroencefalograficzna ekspresja rozległej genetycznej 

skłonności do napadów drgawkowych. U pacjentów z padaczką utrzymującą się poza 

dzieciństwem ekspresja rytmów ciemieniowych theta ma znaczenie prognostyczne. 

Ogniska w EEG często zmieniają lokalizację, mnożą się oraz rozrastają, raczej nie 

lokalizują się trwale w jednej okolicy. Zmiany te zachodzą wraz z wiekiem [30-33]. 

6. Metody leczenia 

Obecnie wyróżnia się różne możliwości leczenia padaczki bądź niwelowania jej 

objawów. W najnowszych doniesieniach naukowych dużo uwagi poświęca się kanabo-

idom. Ich działanie polega na zmniejszaniu ilości napadów. Dokładny mechanizm ich 

działania nie jest jeszcze do końca poznany i wymaga kontynuowania dokładniejszych 

badań w tym kierunku. Jednak w eksperymentach naukowych wykazano, iż stosowanie 

CDB przyniosło znaczne zmniejszenie występowania napadów padaczkowych u dużej 

liczby pacjentów z różnymi typami padaczki opornej na leki [34, 35]. Inną, także coraz 

powszechniejszą, metodą leczenia padaczki jest terapia genowa. Ostatnia dekada jest 

czasem, w którym nastąpił gwałtowny rozwój pod względem odkryć mutacji genów 

powodujących padaczkę, jak i w odkrywaniu mechanizmów molekularnych leżących 

u klinicznych podstaw objawów choroby. Zrozumienie tych mechanizmów jest istotne 

dla wyboru najwłaściwszego leczenia u danej osoby. Terapia genowa umożliwia spe-

cyficzne ukierunkowanie na region padaczkowy. Dodatkową zaletą jest, iż nie oddzia-

łuje na okoliczne, niezajęte patologią tkanki, zmniejszając niekorzystne skutki, które 

często towarzyszą lekom przeciwpadaczkowym [36, 37]. Inną metodą leczenia padaczki 

są zabiegi chirurgiczne. Są one wykonywane przede wszystkim u pacjentów, których 

napady nie są odpowiednio kontrolowane lekami przeciwdrgawkowymi, i tacy pacjenci 

są właśnie potencjalnymi kandydatami do leczenia operacyjnego, a większość z nich to 

dzieci. Operacja, która została starannie dobrana, może skutkować albo ustąpieniem 

objawów albo wyraźnym zmniejszeniem napadów. Według doniesień, zabieg chirur-

giczny daje szansę na remisję napadów u 30-40% pacjentów z padaczką ogniskową, 

u których napady utrzymują się mimo stosowania leków. Chirurgia padaczki obejmuje 

zabiegi resekcji, techniki paliatywne, takie jak kalozotomia i implantacja urządzeń 

stymulujących [38]. W leczeniu padaczki należy także zwrócić uwagę na dietę. Szcze-

gólną uwagę w badaniach naukowych poświęca się diecie ketogenicznej. Zawiera ona 

wysoki poziom tłuszczu i niski poziom węglowodanów i była stosowana w leczeniu 

padaczki lekoopornej już od lat 20. XX wieku. W tej metodzie brany jest pod uwagę 

związek pomiędzy szeregiem zaburzeń neurologicznych a zmianami w mikroflorze 

jelitowej. W szczególności znaczące zaangażowanie procesów autoimmunologicznych 
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w rozwój padaczki doprowadziło do rozważań na temat związku tej choroby z mikro-

biomem jelitowym. Dieta może wpływać na jego konstytucję, stąd też wykazano, że 

terapia dietetyczna ma pozytywny wpływ na wiele różnych stanów chorobowych po-

przez zmianę mikroflory jelitowej. Ostatnie badania silnie wskazują na rolę modulacji 

mikroflory jelitowej w skutecznym leczeniu padaczki [39-41]. Stymulacja nerwu 

błędnego, to metoda leczenia padaczki, która była jednym z pierwszych urządzeń 

neuromodulacyjnych stosowanych w leczeniu tej choroby. Rozwój tej metody rozpo-

czął się w XIX wieku. Jest leczeniem nieinwazyjnym, które za pomocą urządzenia 

przezskórnego stymuluje nerw błędny. Jest opcją terapeutyczną stosowaną głównie 

w leczeniu padaczki lekoopornej. Badania wykazują, że implantacja stymulatora nerwu 

błędnego powoduje ponad 50% zmniejszenie częstości napadów u 40% pacjentów 

w ciągu 1 roku [42]. Podstawową metodą leczenia padaczki są leki przeciwpadaczkowe 

(AED). Około 70% dzieci osiąga dobrą kontrolę choroby za pomocą samych leków. 

Skuteczność ostatniej z wyżej wymienionych metod jest ogólnie potwierdzona, jest 

najpowszechniejszym i najlepiej dostępnym środkiem leczenia. Jednak coraz większy 

wybór leków antyepileptycznych stanowi wyzwanie dla lekarza prowadzącego, jeśli 

chodzi o wybór pierwszego leku – zwaszcza, że istnieją ograniczone dane porównujące 

skuteczność jednego leku z drugim. Poza tym, mimo to coraz większa ilość leków 

umożliwia jedynie leczenie objawów bez znaczącego postępu w odwracaniu lub za-

trzymaniu mechanizmu leżącego u podstaw epileptopatogenezy. Dlatego mimo szero-

kiego dostępu do leków, nadal problem stanowi częstość występowania padaczki leko-

opornej [43-45]. Przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych wiąże się jednak z wystę-

powaniem skutków ubocznych. Zwłaszcza dotyczy to padaczki dziecięcej. Jest to spo-

wodowane głównie tym, że leki te testowane są głównie na dorosłych. Dane dotyczące 

dzieci są zazwyczaj bardzo ograniczone, zarówno pod względem skuteczności, jak 

i bezpieczeństwa, a także skutków w postaci zdolności poznawczych i behawioralnych. 

Dlatego trudno jest ocenić ich wpływ na rozwój zdolności poznawczych u dzieci, zaś 

obserwowane skutki uboczne przyjmowania leków antyepileptycznych u dzieci dotyczą 

właśnie obszaru zdolności kognitywnych [3, 46]. Wskazana wówczas staje się terapia, 

która ma na celu poprawę regulacji wzorców fal mózgowych. Do takich właśnie 

zalicza się neurofeedback, inaczej EEG biofeedback.  

7. Neurofeedback 

Neurofeedback to forma warunkowania, która zakłada wyszkolenie regulacji wzorców 

fal mózgowych poprzez dostarczanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, 

o aktywności fal mózgowych za pośrednictwem EEG. Zastosowanie neurofeedbacku 

w leczeniu epilepsji w populacji dziecięcej przynosi wiele korzyści [47]. Trening EEG 

biofeedback wykorzystuje fakt, że mózg ludzki generuje fale o różnej częstotliwości, 

które są charakterystyczne dla poszczególnych aktywności. W wielu dysfunkcjach 

mózgu dochodzi do zwiększenia bądź zmniejszenia częstotliwości fal w konkretnych 

aktywnościach, przez co nie mogą być one przez pacjenta prawidłowo wykonane. 

Elektrody podłączone są do określonych miejsc na powierzchni czaszki i uszu. Zbie-

rają one dane o występowaniu poszczególnych pasmach fal, zaś oprogramowanie zmienia 

informacje na zrozumiały dla pacjenta obraz. Zadaniem trenującego jest takie stero-

wanie aktywnością mózgu, aby móc wykonać dane zadanie w grze na monitorze. Bio-

feedback to metoda treningu oparta na zasadzie biologicznego sprzężenia zwrotnego, 
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czyli dostarczania osobie poddawanej treningowi informacji zwrotnej o rejestrowanych 

parametrach. Rejestrowanie wówczas dodatkowo czynności bioelektrycznej mózgu 

nazywane jest metodą neurofeedback. Wyniki pomiarów są prezentowane trenowa-

nemu na bieżąco w zrozumiałej dla niego formie graficznej, a jednocześnie analizowane 

przez terapeutę w celu sformułowania odpowiednich poleceń. W trakcie każdego treningu 

ustalany jest wzorzec aktywności bioelektrycznej mózgu, do której pacjent dąży. Przyj-

muje się, że optymalny czas treningu powinien wynosić od 30 do 45 minut, minimum 

raz w tygodniu. Trening EEG biofeedback jest stosowany w terapii dzieci np. z ADHD, 

u dzieci z zaburzeniami procesu uczenia się, po urazach czaszki oraz w leczeniu pa-

daczki. Istnieją różne rodzaje treningu opartego na zasadzie biofeedback. Biofeedback 

rotor stosowany jest w terapii ruchowej pacjentów poprzez redukowanie spastyczności 

i zmniejszanie napięcia mięśniowego. Metoda ta daje możliwość ćwiczeń ruchowych 

oraz kontroluje liczbę incydentów wzrostu napięcia mięśniowego podczas terapii. 

Biofeedback EMG jest ukierunkowane na aktywność bioelektryczną mięśni. Dostarcza 

informacji o bieżącym stanie poszczególnych grup mięśniowych. Rejestrowana jest 

amplituda i częstotliwość potencjałów, które są miernikami aktywności lub relaksacji 

mięśni. Parametry te są prezentowane w formie dźwięku lub obrazu. Dzięki tej infor-

macji zwrotnej osoba trenująca ma możliwość nauki świadomej regulacji napięcia mięśni. 

Wyróżnia się także biofeedback GSR (ang. Galvanic Skin Response). Ta metoda 

polega na pomiarze elektrycznego przewodzenia skóry oraz zmian zachodzących w gru-

czołach potowych. Jest najbardziej czułą metodą biofeedbacku. Biofeedback SCP (ang. 

Slow Cortical Potentials) wykorzystuje z kolei zmiany polaryzacji kory mózgowej. 

Rejestrowana w badaniu negatywna polaryzacja świadczy o zwiększonej aktywności 

neuronów w rejestrowanym obszarze. Do metod rejestrujących oddech i rytm serca 

należy biofeedback HRV (ang. Heart Rate Variability) natomiast biofeedback HEG 

(ang. Hemoencephalography) dokonuje pomiarów przepływu krwi w mózgu. Proble-

mem pojawiającym się w dziedzinie badań i terapii EEG neurofeedback jest brak 

znormalizowanych protokołów. Parametry wykorzystywane w treningu są dobierane 

zazwyczaj indywidualnie przez terapeutę lub badacza na podstawie ich rozumowania. 

Wyróżnia się trzy najczęściej stosowane protokoły, które są szeroko stosowane do 

modulowania różnych parametrów elektrofizjologicznych. Pierwszym z nich jest 

trening wolnych potencjałów korowych, który ma na celu zwiększenie zdolności do 

regulowania pobudliwości korowej. Ten protokół stosuje się najczęściej u dzieci z ADHD 

w celu poprawy zdolności uwagi, a także u pacjentów z padaczką, aby móc zwiększyć 

próg napadowy. Kolejny protokół dotyczy zmiany wzorców łączności między obsza-

rami mózgu. Spójność tę reprezentuje stopień korelacji między dwoma lub większą 

ilością obszarów mózgu w oparciu o podobieństwa parametrów amplitudy, częstotli-

wości fal mózgowych. Protokół ten ma swoje zastosowanie u pacjentów z dysleksją, 

zaburzeniami spektrum autyzmu oraz padaczką. Najczęściej stosowanym protokołem 

jest trening częstotliwościowy, który polega na zmianie stosunku mocy pasm często-

tliwości pasm delta, theta, alfa, beta i gamma. W tym przypadku wskazuje się na związek 

między amplitudami określonych częstotliwości a opowiadającymi im funkcjami po-

znawczymi [48-52]. Trening EEG biofeedback jest szczególnie istotną metodą leczenia 

u pacjentów z epilepsją lekooporną czyli taką, w której dwie próby odpowiednio dobra-

nego i tolerowanego leczenia farmakologicznego okazują się nieskuteczne. Neurofeedback 

w leczeniu epilepsji jest terapią stosowaną obok farmakoterapii i zabiegów chirurgicz-
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nych. Jej nietypowość pozwala ją zaliczać do szerokiego wachlarza medycyny alterna-

tywnej i komplementarnej (CAM), co znajduje odzwierciedlenie w zakresie badawczym 

autorów prac [53, 54].  

8. Cel  

Celem pracy jest przedstawienie stanu piśmiennictwa dotyczącego terapii neuro-

feedback u pacjentów pediatrycznych jako skutecznej metody leczenia padaczki.  

9. Metodologia 

Przegląd piśmiennictwa jest metodą integracji istniejących doniesień naukowych. 

Celem tego typu prac jest uzyskanie rzetelnych dowodów naukowych oraz minima-

lizacja stronniczości poprzez analizę i porównanie dowodów naukowych uzyskanych 

w istniejących badaniach. W tym celu przeszukano elektroniczne bazy naukowe, takie 

jak PubMed, Web of Science oraz Science Direct. Dokonano przeglądu literatury doty-

czącej wpływu terapii EEG Biofeedback na leczenie epilepsji u pacjentów pediatrycz-

nych. Przegląd oparto na następujących słowach kluczowych połączonych operatorem 

„and” w odpowiednich kombinacjach: EEG biofeedback, neurofeedback, epilepsy, 

pediatric, child. Analiza dotyczyła literatury anglojęzycznej z zakresu lat 2000-2021. 

W pierwszej fazie wyszukiwania określono zakres analizowanego materiału jako obej-

mujący lata 2000-2021 oraz język piśmiennictwa – angielski. Następnie dokonano 

wyszukiwania przy użyciu różnych kombinajcji słów kluczowych. Najwięcej prac 

włączonych do analizy znaleziono w bazie naukowej PubMed, natomiast wyszukiwania 

w pozostałych przeglądarkach były powieleniem prac już wcześniej znalezionych. Do 

kryteriów włączenia należały przede wszystkim prace, w których opisano zastoso-

wanie treningu neurofeedback jako narzędzia leczniczego w epilepsji pediatrycznej. 

Do analizy włączono także prace, w których opisano zastosowanie EEG biofeedbacku 

u pacjentów z ADHD, u których występują także napady padaczkowe. Włączono również 

prace, w których oceniono utrzymywanie się efektów neurofeedbacku oraz opisujące 

zastosowane parametry i metodologię treningu neuforeedback. Włączono prace ba-

dawcze, opisy przypadków oraz przeglądy piśmiennictwa. Wyłączono prace, które doty-

czyły badań tylko na osobach dorosłych lub na zwierzętach oraz te, które nie obejmo-

wały określonych ram czasowych i językowych.  

10. Analiza wyników 

Spośród wyszukanych pozycji wyłania się szeroki zakres artykułów opracowanych 

przez różnego pochodzenia naukowców pracujących w instytucjach na całym świecie. 

Świadczy to o szerokim zainteresowaniu opisywanym tematem wśród naukowców na 

całym świecie. Zdecydowana większość autorów prowadzi badania w Europie oraz 

w Stanach Zjednoczonych. Badania na temat efektywności EEG biofeedbacku realizo-

wane są także przez naukowców azjatyckich. Najmniejsza liczba autorów jest pocho-

dzenia afrykańskiego. Znaczna liczba badań jest opracowana przez autorów różnego 

pochodzenia, zatem ten obszar nauki skłania do współpracy i integracji na arenie mię-

dzynarodowej. Terapia neurofeedback w leczeniu epilepsji dziecięcej to myśl prze-

wodnia niniejszej analizy, ale autorzy często poruszają także inne zagadnienia i kon-

centrują się na różnych schorzeniach związanych z zaburzeniami aktywności mózgu. 

Część analizowanych prac jest związana z ADHD, gdzie jest to nadrzędny temat 

artykułu, jednakże zawierają one istotny element dotyczący neurofeedbacku w epilepsji. 
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Terapia EEG biofeedback jest pomocna także w radzeniu sobie z bólami głowy, 

dlatego także ten temat jest obecny w analizowanej literaturze. Inną chorobą, która ma 

związek z epilepsją dziecięcą jest porażenie mózgowe i w tej jednostce terapia Neuro-

feedback również znajduje swoje zastosowanie. Niemniej jednak, ostatecznie tylko 

18 prac spełniło kryteria, na podstawie których rzeczywiście można ocenić wpływ 

terapii treningu neurofeedback na napady padaczkowe. Mowa tu o artykułach, które są 

pracami badawczymi lub opisami przypadków, dotyczącymi pacjentów pediatrycznych 

ze stwierdzoną epilepsją i u których przeprowadzono sesje treningowe opierające się 

na metodzie neurofeedback i to właśnie te prace zostały szerzej opisane w niniejszej 

analizie.  

11. Analiza piśmiennictwa 

Stosowanie terapii opartej na treningu neurofeedback jest znacznie powszech-
niejsze u dzieci ze zdiagnozowanym zespołem nadpobudliwości psychoruchowej 
i deficytem uwagi (ADHD) niż u pacjentów pediatrycznych z padaczką [55]. Jednak 
zdarza się, że oba te schorzenia ze sobą współistnieją i badania z zakresu Neurofeed-
backu u dzieci z ADHD często obejmują powiązaną z tym zaburzeniem epilepsję. 
W badaniu elektroencefalograficznym u dzieci z ADHD i napadami obserwuje się wzrost 
aktywności theta i alfa [56]. Zarówno u dzieci z ADHD, jak i z padaczką lekooporną 
obserwuje się zmiany behawioralne i poznawcze, a stosowanie treningu EEG biofeed-
back mającego na celu wzrost aktywności wolnych potencjałów korowych SCP długo-
trwale zmniejsza intensywność napadów padaczkowych oraz poprawia zdolności po-
znawcze [57, 58]. Przeprowadzono badania, których celem była ocena elastyczności 
poznawczej u dzieci z ADHD i padaczką skroniową i bez niej oraz ocena wpływu 
treningu neurofeedback na zdolności poznawcze u tych dzieci. Podzielono je na trzy 
grupy – grupę ADHD placebo bez napadów padaczkowych, grupę z ADHD i grupę 
z ADHD i napadami padaczkowymi. Przeprowadzono 30 sesji treningowych Neuro-
feedback. Wyniki jasno wskazują, że w większość przypadków Neurofeedback można 
uznać za alternatywną metodę leczenia, nawet u dzieci mających napady padaczkowe [59]. 
Poza ADHD zagrożenie wystąpieniem napadów padaczkowych pojawia się u pacjen-
tów z mózgowym porażeniem dziecięcym, dlatego terapia EEG biofeedback w przy-
padku tego schorzenia ma istotne znaczenie. U dzieci z MPD terapia neufofeedback 
jest ukierunkowana na leczenie objawów dotyczących zdolności poznawczych przynosi 
miarodajne efekty [60]. Podobna sytuacja dotyczy dziecięcych bólów głowy. Wystę-
powanie migren u dzieci ma duże powiązanie z epilepsją, stąd też zasadne jest u nich 
stosowanie treningu neurofeedback. W tym wypadku obserwuje się korzyści z tej 
terapii w postaci zmniejszenia częstotliwości i intensywności napadów bólowych [61, 
62]. Analiza ilościowego badania EEG wykazała, że najczęściej u dzieci z epilepsją 
występuje nadmiar wolnych fal theta oraz zmniejszona aktywność rytmu SMR. 
W badaniach naukowych wykazano, że trening polegający na zwiększaniu aktywności 
rytmu sensomotorycznego zmniejszył częstotliwość napadów padaczki. W niektórych 
badaniach obserwowano jednak, że niedługo po zaprzestaniu treningu u większości 
pacjentów nastąpiło ponowne zwiększenie częstości napadów. Istnieją też badania, 
w których hamowanie aktywności 4-7 Hz i nagradzanie aktywności 15-18 Hz doprowa-
dziło do utrzymania się długoterminowych efektów leczenia, gdzie w przypadku nie-
których badanych obserwowano brak napadów nawet przez 10 lat. W większości badań 
naukowych zastosowano trening opierający się na hamowaniu aktywności fal mózgo-
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wych w zakresie 3-8 Hz i zwiększaniu aktywności o częstotliwości 12-15 Hz, czyli 
wzmacnianiu rytmu sensoryczno-motorycznego SMR. W części badań trening oprócz 
zwiększania aktywności SMR dotyczył także zwiększania aktywności wolnych poten-
cjałów korowych SCP o wartościach poniżej 2 Hz. W większości badań wykazano, że 
hamowanie aktywności o częstotliwości 3-8 Hz i zwiększaniu aktywności częstotli-
wości 12-15 Hz wiązało się ze zmniejszeniem częstotliwości napadów, natomiast 
w sytuacji odwrotnej, czyli zwiększeniu aktywności od 3 do 8 Hz i zmniejszenia SMR 
powodowało wzrost liczby napadów, co potwierdza specyficzność dobrania metody na 
efekty treningu i tłumienie napadów. Biofeedback SMR ma na celu modulację składo-
wych częstotliwości elektroencefalografii (EEG), biofeedback o powolnym potencjale 
korowym (SCP) koncentruje się na regulacji amplitudy zmian potencjału korowego 
[63-67]. Badania naukowe wskazują, iż elektroencefalogram u dzieci z padaczką przed-
stawia zapis, w którym występuje nadmiar wolnych fal theta oraz wykazuje zmniej-
szoną aktywność rytmu SMR. Badania naukowe sprawdzające działanie treningu EEG 
biofeedback na leczenie padaczki głównie opierają się na treningu polegającym na 
zwiększaniu aktywności rytmu sensomotorycznego. Już od pierwszych odkryć w latach 
70. rytm sensomotoryczny SMR jest stale wykorzystywany w leczeniu napadów padacz-
kowych. Wykazano, że wzmacnianie SMR zmniejsza nasilenie napadów padaczkowych. 
Niestety, nie ma zbyt wielu badań naukowych, dotyczących wyłącznie pacjentów 
pediatrycznych i efektów neurofeedbacku w tej grupie pacjentów [68]. Dzieci z pa-
daczką doświadczają często deficytów poznawczych oraz problemów z samopoczu-
ciem. Ma to szkodliwy wpływ na ich rozwój. Mimo, iż farmakoterapia jest standardem 
opieki w padaczce, to nie istnieje zbyt wiele możliwości interwencji w tym obszarze 
leczenia promującego rozwój poznawczy i łagodzący obciążenie chorobą. W jednym 
badaniu dokonano oceny wpływu neurofeedbacku na jakość życia u dzieci i młodzieży 
z kontrolowaną padaczką ogniskową. W badaniu tym zbadano także wpływ neuro-
feedbacku na wyniki kliniczne i analizę ilościową elektroencefalografii. Badanie prze-
prowadzono na grupie 44 dzieci z kontrolowaną padaczką ogniskową. Zostały losowo 
przydzieleni do trzech grup, gdzie kolejno stosowano u nich trening wzmacniający 
rytm sensomotoryczny SMR, wolne potencjały korowe SCP oraz grupa placebo. 
Wszystkie grupy wykazały poprawę jakości życia, jednak tylko w grupie z treningiem 
SMR zaobserwowano różnice zmiany w mocy theta, co przynosi odwzorowanie w po-
prawie funkcji poznawczych [69]. W innym badaniu opisano trzy przypadki pacjen-
tów pediatrycznych, u których zastosowano trening EEG biofeedback. Pierwszy przy-
padek dotyczył chłopca z padaczką oporną na leczenie. Jego leczenie oparte było na 
stymulacji nerwu błędnego oraz przyjmowaniu leków, które powodowały szereg skut-
ków ubocznych w postaci bezsenności, depresji, przewlekłych bólów głowy o typie 
migrenowym oraz ADHD. W badaniach EEG stwierdzono u tego pacjenta obustronne 
czołowo-skroniowe napadowe potencjały theta oraz wielofazowe ostre potencjały 
w regionie czołowym. Drugi przypadek to chłopiec z mózgowym porażeniem dziecię-
cym, autyzmem, niepełnosprawnością umysłową, padaczką oraz silną bezsennością. 
Próby leczenia za pomocą leków kończyły się niepowodzeniem. W badaniu EEG u tego 
chłopca stwierdzono wieloogniskową encefalopatię padaczkową z aktywnością przed-
stawiącą się graficznie w postaci ostrych iglic oraz spowolnieniem fal w obszarze lewej 
okolicy skroniowej i ciemieniowej. Trzecim przypadkiem w badaniu była dziewczynka, 
której towarzyszyły codzienne napady nieświadomości w postaci wpatrywania się 
w jeden obiekt przez około 5 sekund. Takie napady występowały u niej około 4-5 razy 
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na minutę. Towarzyszyły jej problemy ze snem, nieuwagą i obniżonym nastrojem. 
W zapisie EEG stwierdzono u niej w okresie międzynapadowym zespoły fal ostrych 
i wolnych w okolicy środkowo-skroniowej po prawej stronie. Każdy z pacjentów otrzy-
mał trening neurofeedback w postaci 20 oddzielnych 30-minutowych sesji w okresie 
4-8 tygodni. Uzyskane wyniki jasno wskazują na skuteczne działanie neurofeedbacku 
u dzieci i młodzieży z padaczką. W przypadku trzecim efektem treningu było całkowite 
ustąpienie napadów. W pozostałych przypadkach po stosowaniu neurofeedbacku od-
stawiono wiele leków, co pozwoliło uniknąć potencjalnych działań niepożądanych 
wynikających z wielolekowości. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że neurofeedback 
może wpływać na kontrolę padaczki, jednak są to badania przeprowadzone jedynie na 
pojedynczych przypadkach, dlatego istnieje konieczność ich prowadzenia na więk-
szych grupach [70]. W innym badaniu dokonano analizy piśmiennictwa dotyczącej 
neurofeedbacku w epilepsji. Dokonano w nim także kilku opisów przypadków, spośród 
których jeden dotyczył 6-letniej dziewczynki z epilepsją. Badanie EEG ujawniło u niej 
sporadyczne powolne wyładowania o ostrych falach pochodzących z prawej okolicy 
potylicznej. Ujawniono także wzrost fal theta na większej części lewej półkuli i w pra-
wym obszarze potylicznym. Zaobserwowano także spadek mocy alfa. Zastosowany 
w jej przypadku trening neurofeedback polegał na odbyciu łącznie 17 sesji treningowych 
mających na celu obniżenie częstotliwości 2-7 Hz i podwyższeniu częstotliwości 15-18 Hz. 
Po 9-miesięcznej obserwacji napady padaczkowe ustały i dziewczynka mogła zrezyg-
nować z przyjmowania leków [63]. W innym artykule opisano badanie na szerszej 
grupie pacjentów pediatrycznych z padaczką. Jego celem było zbadanie wpływu neuro-
feedbacku na częstość napadów klinicznych i aktywność bioelektryczną mózgu u dzieci 
z padaczką z napadami ogniskowymi i wtórnie uogólnionymi. Badanie objęło grupę 
78 dzieci z napadami częściowymi, gdzie dodatkowo 30 z nich miało napady uogólnione 
II stopnia. Wiek badanych obejmował zakres 5-17,5 lat. Okres badania odbył się 
w latach 2005-2015. Czas leczenia wynosił od 6 miesięcy do 3 lat. Eksperyment polegał 
na ocenie częstości występowania napadów przed i po terapii neuforeedbackiem. 
U większości badanych napady występowały średnio 1-2 razy w miesiącu. U 19 z nich 
napady występowały codziennie, a u 9 dzieci rozpoznano zespół padaczkowy. Dzięki 
treningowi neufofeedback u 52 dzieci doszło do całkowitego ustąpienia napadów 
klinicznych. Terapia okazała się całkowicie nieskuteczna tylko u jednego dziecka. 
U 18 dzieci całkowicie odstawiono leki, a i 22 znacznie ograniczono ich dawki. Przed 
terapią i 51 dzieci stwierdzono nieregularną aktywność bioelektryczną. Szczególnie 
istotne w badaniu okazało się przywrócenie synchroniczności i symetrii zapisu EEG 
wśród uczestników badania. W trakcie terapii u prawie wszystkich dzieci z padaczkami 
ogniskowymi i wtórnie uogólnionego zaobserwowano korzystny wpływ treningu EEG 
biofeedback. U 1/4 dzieci osiągnięto poziom, na którym można było odstawić leki 
przeciwpadaczkowe, a u zdecydowanej większość zmniejszono dawki przyjmowanych 
leków. Wszystkie parametry w EEG uległy korzystnym zmianom, zwłaszcza jeśli 
chodzi o symetrię i synchronizację zapisu EEG, oraz ustąpiły zmiany w zapisie świad-
czącym o zmianach napadowych [71]. Podobne badanie dotyczyło terapii EEG bio-
feedback u dzieci z padaczką z napadamin pierwotnie uogólnionymi. Badaniem objęto 
63 pacjentów pediatrycznych w wieku 6-16 lat, u których leczenie farmakologiczne 
padaczki okazało się nieskuteczne. Dokonano u nich oceny wstępnych parametrów kli-
nicznych i neurofizjologicznych i następnie opracowano dla nich indywidualne proto-
koły treningowe, które odbywały się w okresie od 0,5 do 4 lat. U badanych napady 
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toniczno-kloniczne i napady nieświadomości były najczęstsze. Napady padaczkowe 
u 19 dzieci występowały codziennie. Terapia neurofeedback miała korzystny wpływ na 
stan kliniczny badanych dzieci. U większości z nich zaobserwowano ustępowanie 
napadów. U 23 dzieci uzyskano etap, w którym można było zaprzestać leczenia przeciw-
padaczkowego. U 15 z nich uzyskano istotną redukcję napadów padaczkowych. 
W elektroencefalogramie uczestników badania zaobserwowano ustąpienie napadowego 
wzorca. Terapia neurofeedback miała pozytywny wpływ na wszystkie parametry pod-
stawowej aktywności bioelektrycznej. U 1/3 dzieci odstawiono farmakoterapię, a u 1/4 
zmiejszono jej dawki [72]. 

12. Wyniki 

W literaturze istnieją doniesienia mówiące o korzystnym wpływie terapii neuro-
feedback na objawy napadowe związane z epilepsją wśród pacjentów pediatrycznych. 
Najczęściej u dzieci z epilepsją występuje zbyt wysoka aktywność wolnych fal theta 
oraz zmniejszenie aktywności rytmu sensomotorycznego (SMR). Dzięki EEG biofeed-
back możliwe jest wytrenowanie mózgu w celu zmniejszenia rytmów wywołujących 
napady padaczkowe oraz wzmacnianie tych, które zmniejszają prawdopodobieństwo 
generowania nieprawidłowych wyładowań. W badaniach naukowych wykazano, że 
trening EEG biofeedback polegający na zwiększeniu aktywności rytmu sensomoto-
rycznego zmniejszył częstotliwość występowania napadów padaczkowych. Większość 
treningów oparta jest na hamowaniu nadaktywnych fal theta oraz zwiększaniu aktyw-
ności w zakresie rytmów SMR. W praktyce klinicznej dzięki treningowi neurofeed-
back możliwe stało się wyeliminowanie napadów i zmniejszenie ilości leków wymaga-
nych do ich kontrolowania. Metoda treningu EEG biofeedback jest szczególnie istotna 
w leczeniu padaczki lekoopornej.  

13.  Wnioski 

Neurofeedback ma szerokie zastosowanie w leczeniu schorzeń, które są związane 
z aktywnością elektryczną mózgu. Można to stwierdzić na podstawie przenalizowanych 
badań, w których wnioskach jasno wykazano na korzystny wpływ tej metody terapii na 
zniwelowanie objawów u pacjentów pediatrycznych z padaczką. EEG biofeedback 
w epilepsji dziecięcej zdecydowanie zyskuje na znaczeniu i popularności, co można 
zauważyć sugerując się liczbą pojawiających się badań wraz z biegiem lat. Jednak wielu 
autorów wciąż zastanawia się nad jej skutecznością. Część z nich wykazuje w badaniach, 
że terapia ta może być bardzo zadowalająca dając długotrwałe efekty, natomiast niektórzy 
naukowcy kwestionują skuteczność terapii EEG biofeedback. Wskazują między 
innymi zły dobór uczestników do grup badanych oraz brak odpowiedniej standaryzacji 
procedur badawczych. Zarzuty dotyczą również braku grupy kontrolnej czy to grupy 
poddanej terapii placebo, czy innej alternatywnej terapii. Poza tym, mimo rozwoju 
badań nad neurofeednackiem w przypadku grupy pacjentów pediatrycznych ich ilość 
nadal jest znacznie ograniczona. Niemniej jednak w istniejących badaniach wykazano 
skuteczność treningu Neurofeedback. Takie sprzeczności skłaniają do wniosku, że istnieje 
konieczność kontynuowania badań w tym zakresie w celu precyzyjniejszego określenia 
skuteczności tej metody oraz długości utrzymywania się jej efektów. 
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EEG neurofeedback jako nowoczesna forma terapii padaczki dziecięcej 

Streszczenie 

Epilepsja jest chorobą przewlekłą, nieuleczalną, polegającą na zakłóceniach wyładowań elektrycznych 

w mózgu. Cechuje się długoterminowym ryzykiem nawracających napadów. Najczęściej są to napady 

drgawkowe. Napady te mogą mieć różne rodzaje, w zależności od tego, która część mózgu jest w nie 

zaangażowana. Jest wiele metod leczenia chorych, jednak nie zawsze są one skuteczne. EEG neuro-

feedback jest stosowany jako dodatkowa forma wspomagania leczenia padaczki. Dzięki tej terapii pacjent 

uczy się świadomie kontrolować funkcje organizmu. Celem pracy jest przedstawienie stanu piśmiennictwa 

dotyczącego terapii EEG neurofeedback jako skutecznej metody leczenia padaczki dziecięcej. W niniej-

szej pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczącego EEG neurofeedback jako nowoczesnego 

narzędzia terapeutycznego w leczeniu padaczki dziecięcej. Do analizy zakwalifikowano prace naukowe 

zamieszczone w bazach naukowych PubMed, Web of Science oraz Science Direct. Ze względu na szybki 

postęp w badaniach w tym obszarze w analizie skupiono się na najnowszych badaniach z ostatnich lat. 

Dzięki biofeedbackowi elektroencefalograficznemu (EEG) możliwe jest wytrenowanie mózgu w celu zmniej-

szenia rytmów, które prowadzą do wywoływania napadów, oraz podkreślania rytmów, które zmniejszają 

prawdopodobieństwo generowania nieprawidłowych wyładowań. W praktyce klinicznej możliwe stało się 

wyeliminowanie napadów lub zmniejszenie ilości leków wymaganych do ich kontrolowania. Na podstawie 

przeanalizowanej literatury można stwierdzić, że trening mózgu ma szerokie zastosowanie w leczeniu 

schorzeń związanych z aktywnością elektryczną mózgu. Aktualnie stan doniesień naukowych, jak i efektów 

terapii EEG neurofeedback w padaczce jest zadowalający i zachęca do kontynuowania badań. 

Słowa kluczowe: EEG neurofeedback, EEG biofeedback, epilepsja, pediatria, dzieci 
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EEG neurofeedback as a modern form of pediatric epilepsy therapy 

Abstract 

Epilepsy is a chronic, incurable disease, based on disturbances of electrical discharges in the brain. It is 

characterized by a long-term risk of recurrent seizures. The most common of these are seizures. These 

seizures can be of different types, depending on which part of the brain is involved. There are many 

treatments for patients, but they are not always effective. EEG Neurofeedback is used as an additional form 

of assisting in the treatment of epilepsy. Thanks to this therapy the patient learns to consciously control 

body functions. The aim of this study is to present the state of the literature on EEG Neurofeedback therapy 

as an effective method of treatment of childhood epilepsy. This paper presents a review of the literature on 

EEG Neurofeedback as a modern therapeutic tool in the treatment of childhood epilepsy. Scientific papers 

published in PubMed, Web of Science and Science Direct databases were qualified for analysis. Due to the 

rapid progress of research in this area, the analysis focused on the most recent studies from recent years. 

With electroencephalographic (EEG) biofeedback, it is possible to train the brain to reduce rhythms that 

lead to seizure triggering and to emphasize rhythms that reduce the likelihood of generating abnormal 

discharges. In clinical practice, it has become possible to eliminate seizures or reduce the amount of 

medication required to control them. Based on the reviewed literature, it can be concluded that brain 

training has a wide application in the treatment of disorders related to the electrical activity of the brain. 

Currently, the state of scientific reports as well as the effects of EEG Neurofeedback therapy in epilepsy is 

satisfactory and encourages further research. 

Keywords: EEG Neurofeedback, EEG Biofeedback, epilepsy, pediatric, child 
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Monika Pawłowska1 

Choroba Alzheimera – problem medyczny i społeczny 

1. Wprowadzenie 

Prognozy demograficzne wskazują, że w 2050 roku ponad milion Polaków będzie 

cierpiało na chorobę Alzheimera, czyli trzy razy więcej niż wskazują obecne statystyki. 

Choroba Alzheimera (Alzheimer`s disease, AD) stanowi jedną z najczęstszych przy-

czyn otępienia w wieku starszym, dlatego potrzebujemy nowoczesnych i komplekso-

wych rozwiązań w opiece geriatrycznej. Choroba polega na utracie lub upośledzeniu 

tzw. wyższych czynności korowych, jak pamięć, orientacja, rozumienie, liczenie, mowa 

czy ocena sytuacji. Prowadzi do nieodwracalnej utraty komórek nerwowych w mózgu. 

Alois Alzheimer opisał tę chorobę w 1907 roku i nazwał ja „wielkim zapominaniem”. 

Nie chodzi jednak tylko o utratę pamięci i trudności podczas wykonywania codziennych 

czynności, lecz o istotne zmiany w osobowości prowadzące do „zapomnienia” własnej 

tożsamości [1]. 

Obecnie na świecie żyje około 44 milionów ludzi z AD, a co 4 sekundy diagno-

zowany jest nowy przypadek tej choroby. Dane Światowej Organizacji Zdrowia (World 

Health Organization, WHO) podają, że do roku 2030 będzie 56 milionów chorych,  

a w 2050 liczba może wzrosnąć do 115 milionów. Tym samym AD, ze względu na 

częstotliwość występowania i stopień zaburzeń, stanowi nie tylko problem medyczny, 

ale i społeczny. Prawdopodobieństwo zachorowania na tę chorobę po 65. roku życia 

wzrasta dwukrotnie. Blisko połowa osób po 85. roku życia zostaje dotknięta otępieniem, 

którego nie można zaliczyć do kolejnego etapu procesu starzenia się, lecz do objawów 

choroby przewlekłej [2].  

Lawinowy wzrost liczby chorych jest związany z tendencjami demograficznymi. 

Społeczeństwa na całym świecie coraz bardziej starzeją się. Podobnie jak w innych 

krajach, AD stanowi poważne wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej i pomocy spo-

łecznej. Rozpoznawaniem i leczeniem zajmują się neurolodzy, psychiatrzy i geriatrzy. 

Według badań przeprowadzonych w 2015 roku przez Ogólnopolskie Porozumienie 

Organizacji Alzheimerowskich prawie w 90% opiekę nad chorym sprawuje rodzina, 

w tym 32% to współmałżonkowie, a w 62% dzieci [3]. 

2. Uwarunkowania prawne 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w artykule 68 ust.1 zapewnia każdemu prawo 

do ochrony zdrowia. Prawo to, zaliczane do praw tzw. drugiej generacji, pozostaje 

w ścisłym związku z innymi, tj. z: prawem do ochrony życia (art. 38), prawem do ochrony 

godności ludzkiej (art. 30) czy zakazem tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania 

(art. 40). W artykule 68 ustawodawca zobowiązał władze publiczne do zapewnienia 

równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 

Konstytucja wskazuje grupy, którym władze publiczne powinny zapewnić szczególną 

opiekę zdrowotną, znajdują się wśród nich także osoby w podeszłym wieku [4]. 

 
1 m.pawlowska@pwsz-koszalin.pl, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, www.pwsz-koszalin.pl. 
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Należy dodać, że międzynarodowe akty prawne, ratyfikowane przez nasz kraj za-

pewniają ochronę zdrowotną Polakom. W systemie prawnym Unii Europejskiej – 

artykuł 35 Karty Praw Podstawowych czy w systemie Rady Europy – artykuły 11 i 13 

Europejskiej Karty Socjalnej. Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kultural-

nych ONZ, po zapoznaniu się we wrześniu 2016 roku ze sprawozdaniem Rzeczpospo-

litej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, 

Społecznych i Kulturalnych, wyraził zaniepokojenie poziomem zagwarantowania prawa 

ochrony zdrowia w Polsce i wskazał m.in. na: niewystarczający dostęp do usług me-

dycznych, w tym brak dostępu do podstawowych usług medycznych świadczonych 

w ramach publicznego sytemu ubezpieczenia zdrowotnego, długimi okresami oczeki-

wania oraz niską jakość niektórych usług medycznych. Z perspektywy ochrony zdrowia 

osób starszych, podkreślił niedostatki odpowiedniej opieki geriatrycznej, zróżnicowanie 

w dostępnie do usług kardiologicznych i diabetologicznych. W dokumentach ratyfiko-

wanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych zwrócono 

uwagę na brak odpowiedniego finansowania instytucji i usług ochrony zdrowia psy-

chiatrycznego [4]. 

3. Patogeneza i czynniki ryzyka  

AD jest amyloidozą, tj. procesem neurodegeneracyjnym. U podłoża AD leży zanik 

neuronów wtórny do odkładania się w mózgu zewnątrzkomórkowo blaszek amyloido-

wych (tzw. blaszek starczych) oraz wewnątrzkomórkowo polimerów nadmiernie ufosfo-

rylowanego białka tau (tzw. splątków neurofibrylarnych). Rozwój AD zależy od inter-

akcji czynników środowiskowych oraz genetycznych. Niewielki procent przypadków, 

tj. ok. 1,5%, przypadków o wczesnym początku – przed 65. rokiem życia jest związa-

nych bezpośrednio z mutacjami w genach: białka prekursorowego amyloidu (APP) 

i presenilin 1 i 2 (PSEN1, PSEN2) [5]. Jedynym uznanym genetycznym czynnikiem 

ryzyka rozwoju choroby Alzheimera o późnym początku jest polimorfizm genu apoli-

poproteiny E (APOE). Nosicielstwo obu alleli ε4 w genie APOE zwiększa ryzyko zacho-

rowania kilkukrotnie, natomiast nosicielstwo allela ε2 ma znaczenie ochronne. Wystę-

powanie AD w rodzinie również jest czynnikiem ryzyka, zwłaszcza jeżeli dotyczy 

krewnego pierwszego stopnia, jednak nie warunkuje rozwoju choroby w każdym 

przypadku [6]. 

Do czynników ryzyka rozwoju AD należą czynniki ryzyka dysfunkcji naczyń, takie 

jak: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca typu 2 i hiperlipi-

demia [7]. Wykazano również związek pomiędzy rozwojem zespołów otępiennych 

a zmianami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego w postaci udarów niedokrwien-

nych, krwotocznych oraz zmian pourazowych. Szczególnie wysokim ryzykiem obarczone 

są osoby, u których dochodzi do częstych urazów głowy (np. bokserzy) [3].  

U chorych możemy zaobserwować liczne nieprawidłowości w układach neurotrans-

misji: cholinergicznym, serotoninoergicznym, noradrenergicznym i dopaminergicznym 

[6]. Bezsprzecznie ustalono, że AD jest pierwotnie zwyrodnieniowym, postępującym 

procesem otępiennym, w którym dochodzi do zaniku neuronów i połączeń synaptycz-

nych mózgowia, z powodu odkładania się nadmiernej ilości blaszek starczych i zwy-

rodnienia włókien neuronów [8].  

AD jest schorzeniem heterogennym pod względem klinicznym, neuropatologicznym, 

biochemicznym i molekularnym. Dotychczas nie udało się określić w pełni wiarygod-
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nego markera lub testu pozwalającego na presymptomatyczne zdiagnozowanie i jej 

różnicowanie z objawami fizjologicznego starzenia się [9]. 

Michael Davidson, prezes Centrum Alzheimera i współzałożyciel Angel Core, 

kompleksowego centrum opieki dla seniorów we Wrocławiu potwierdza, że takie 

czynniki jak: otyłość, mała aktywność fizyczna, wysokie cieśnienie krwi, dieta bogata 

w nasycone tłuszcze, palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu oraz mechaniczne urazy 

mózgu sprzyjają rozwojowi choroby. Badania zespołu dr Leny Johanssons z Uniwer-

sytetu w Goeteborgu dowodzą, że na ryzyko zachorowania wpływa też nastawienie do 

życia oraz stresujący tryb życia w wieku średnim. Ciekawym zagadnieniem, któremu 

poświęcono też miejsce w badaniach nad AD jest analiza osobowości przedchoro-

bowej. Zauważono, że w osobowości chorego na Alzheimera charakterystyczne mogą 

być takie cechy jak wybuchowość i pedantyzm, a także samotne życie, brak lub 

znacznie ograniczone kontakty towarzyskie, a ponadto niska aktywność fizyczna [9]. 

Kolejnym czynnikiem predysponującym jest płeć, większą częstotliwość choroby 

obserwujemy u kobiet oraz wiek w przedziale 50-70 lat. Przed 65 rokiem życia AD nie 

przekracza 1% badanej populacji [10]. Wśród 90-latków choruje już 40%. Obciążenie 

dziedziczne i występowanie zespołów otępiennych w rodzinie zwiększa podatność na 

zachorowanie, przy czym dziedziczność waha się od 58-79% w zależności od wieku 

w chwili zdiagnozowania objawów [11]. Ryzyko zachorowania wzrasta dwukrotnie 

u rodzeństwa osób chorujących. Gen podatności jest większy u bliźniąt jednojajowych 

niż dwujajowych [12]. 

Badania wskazują, że zaburzenia pamięci rzadziej występują u osób, których okres 

edukacji był dłuższy niż 16 lat. Osoby te miały lepsze wyniki w testach sprawności 

poznawczych. Wyższe wykształcenie, utrzymywanie sprawności intelektualnej może 

być czynnikiem opóźniającym wystąpienie otępienia u osób, u których występuje gen 

ApoE4. Stały trening intelektualny wiąże się ze zwiększoną liczbą przewodzeń dendry-

tycznych oraz sprawniejszym przewodzeniem nerwowym [13]. 

4. Objawy i etapy choroby Alzheimera  

Choroba zaczyna się bez widocznych symptomów, a medycyna nie zna metod po-

zwalających na jej wczesne wykrycie. Objawy początkowe są niecharakterystyczne 

i mogą przypominać nerwice ze stanami lękowymi lub depresją, a niekiedy są to inne 

zaburzenia zachowania. Wkrótce dołączają zaburzenia pamięci, zwłaszcza świeżej, 

upośledzenie zdolności do pracy i zaburzenia afatyczne. Początkowo są dyskretne, 

w dalszych stadiach choroby stają się wyraźne [14]. Cechą charakterystyczną AD jest 

podstępny początek oraz powolne postępowanie objawów. Pojawiają się stopniowe 

zmiany zachowania i neurologiczne objawy, które są powiązane z niesprawnością funkcji 

korowych. W obserwacji możemy zauważyć nasilające się takie objawy jak: zacho-

wania agresywne, pobudzenie, niepokój, wędrowanie, krzyki, zbieractwo, przeklinanie, 

brak higieny osobistej, brak zahamowań seksualnych. Osoby młode są narażone na 

znacznie szybszy postęp choroby. 

Początkowo występują niewielkie zaburzenia zapamiętywania, problemy z popraw-

nym sformowaniem zdania, płynnością wypowiedzi. Problemy w sprawnym prowa-

dzeniu samochodu, orientacji przestrzennej i sytuacyjnej. Zaburzenia zachowania, 

obniżony nastrój, problemy ze snem oraz w niektórych przypadkach ze strony układu 

nerwowego objawy deliberacyjne. W początkowym stadium osoba chora ma przede 
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wszystkim kłopoty z pamięcią, orientacją w nieznanych miejscach, nauką nowych 

umiejętności. Pomimo tego jednak na tym etapie opieka nad chorym jest jeszcze 

relatywnie prosta. 

W kolejnych stadiach otępienia można zauważyć dużo poważniejsze zaburzenia 

pamięci, sięgające również odległych wydarzeń. Pamięć staje się bardziej zaburzona, 

chory traci zaufanie do bliskich oraz unika ludzi, nie może odnaleźć się w dotychczas 

znanych miejscach, gubi przedmioty, ma problem ze zrozumieniem treści filmu, gazety. 

Pojawia się pobudzenie lub stany depresyjne, lęki. Zachowania agresywne najczęściej 

występują u osób, które cierpią także na urojenia oraz halucynacje, mają słaby kontakt 

ze społeczeństwem lub zaburzenia poznawcze. Przejawami agresji fizycznej może być 

np.: chwytanie mimowolne przedmiotów i ludzi, szczypanie, popychanie, drapanie 

i kopanie, napady gniewu. Pobudzenie i nadaktywność ruchowa jest jednym z najczęst-

szych objawów AD. Spowodowane jest niepokojem, lękiem lub uczuciem zagrożenia, 

urojeniami, nad którymi chory nie potrafi zapanować. Pobudzenie słowne bez agresji 

może przejawiać się w narzekaniu, przerywaniu rozmówcy, krytykanctwie, uporczywych 

próbach skupienia na sobie uwagi. Chory ma skłonność do bezcelowego przemiesz-

czania się. Wędrówki dzienne i nocne są przyczyną dezorientacji, ale także mogą być 

spowodowane chęcią podążania za czymś nieosiągalnym [15]. Typowe dla rozwoju 

choroby jest przestawienie rytmu dobowego, senność w ciągu dnia, podsypanie, a w kon-

sekwencji kłopot z zaśnięciem w nocy. Takie zachowanie może wiązać się z przypad-

kowymi upadkami, prowadzącymi nawet do złamań. Na tym etapie choroby obserwu-

jemy objawy uszkodzenia układu pozapiramidowego, tj.: zaburzenia chodu, spowolnie-

nia ruchowe, usztywnienie sylwetki ciała, zubożenie mimiki. Konieczna jest już pomoc 

drugiej osoby w codziennych czynnościach jak przygotowanie posiłku, zadbanie 

o higienę osobistą, odpowiedni ubiór. 

Behawioralne i psychologiczne zaburzenia mogą wystąpić w każdym stadium 

otępienia. Ujawnienie się depresji oraz lęku mogą przybierać na sile wraz z postępem 

choroby [16]. Uważa się, że depresja prowadzi do znacznego zwiększenia ryzyka 

nasilenia zaburzeń funkcji poznawczych u chorych. Aby stwierdzić depresję w AD 

muszą wystąpić co najmniej trzy z dziesięciu wskazanych objawów, tj.: obniżenie 

nastroju charakteryzujące się płaczliwością, smutkiem, brakiem optymizmu i nadziei; 

bardzo niskie poczucie przyjemności; izolowanie lub wycofanie się z życia społecz-

nego; problemy ze snem; zaburzenia apetytu; pobudzenie psychoruchowe; spowolnienie 

psychoruchowe; drażliwość; zmniejszona aktywność fizyczna, brak sił; niskie poczucie 

własnej wartości; częste myślenie o śmierci, myśli samobójcze [17]. Praktyka kliniczna 

wykazuje trudności w odróżnieniu otępienia od depresji. Związek między nimi charak-

teryzuje się dużym podobieństwem objawów. Ponadto mogą występować w jednym 

czasie i być od siebie niezależne lub ukazać się pod postacią otępienia połączonego 

z depresją [18]. Wystąpienie zaburzeń psychicznych ma duży wpływ na przebieg 

choroby oraz na jakość życia chorego. Zazwyczaj większość objawów takich jak: depresja, 

lęki, urojenia, halucynacje, nierozpoznawanie osób występuje jednocześnie co pro-

wadzi do pogorszenia się codziennego funkcjonowania chorego, szybszego uzależnienia 

od opieki oraz w rezultacie wcześniejszego umieszczenie osoby chorej w placówce 

opiekuńczej przez członków rodziny z uwagi na nasilenie się objawów choroby [19].  

W późnym stadium choroby, osoba nie jest w stanie rozpoznać członków rodziny, 

bliskich znajomych. Początkowo jeszcze komunikuje się za pośrednictwem pojedyn-
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czych słów, z czasem jednak dochodzi do całkowitego milczenia. Obecność i pomoc 

drugiej osoby staje się bezwarunkowa. Następuje zanik kontroli nad czynnościami 

fizjologicznymi, występują mioklonie, czyli mimowolne ruchy, skurcze pojedynczych 

mięśni lub większych grup mięśniowych. Choremu towarzyszy huśtawka nastrojów, 

apatia lub pobudzenie [20]. 

W ostatnim stadium AD chory jest osobą całkowicie zależną, leżącą – często wybiera 

pozycję embrionalną, kontakt z chorym jest bardzo ograniczony. Konsekwencje unie-

ruchomienia to: zanik mięśni, odleżyny, przykurcze kończyn, powikłania zatorowo- 

-zakrzepowe, infekcje górnych dróg oddechowych, układu moczowego. Jest to najtrud-

niejsza faza w życiu rodziny. Kontakt z bliskimi, opiekunami staje się drastycznie 

ograniczony. Chory traci kontrolę nad swoim życiem i ciałem, wymaga nieustanej 

opieki. Choroba sama w sobie nie jest chorobą śmiertelną, jednak pacjenci umierają 

statystycznie w 10-11 roku po zdiagnozowaniu choroby, w wyniku innych chorób, 

w tym przede wszystkim zapalenia płuc, rozwijającego się w związku z przebywaniem 

w pozycji leżącej (leżenie w łóżku) [21]. 

AD jest schorzeniem postępującym, może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. 

Zastosowanie Skali Ogólnej Deterioracji może w znaczny sposób określić stan zdrowia 

chorego oraz wdrożenie odpowiednich środków terapeutycznych. Według Skali Ogólnej 

Deterioracji można wyróżnić następujące stadia [22]: 

• 1 etap: brak zaburzeń pamięci. Na tym etapie AD nie jest wykrywalne, nie są 

widoczne problemy z pamięcią ani inne objawy demencji. 

• 2 etap: bardzo łagodny spadek. Poczucie trudności w przypominaniu słów, można 

zauważyć drobne problemy z pamięcią, chociaż utratę pamięci trudno odróżnić od 

normalnej utraty pamięci związanej z wiekiem. Osoba nadal będzie radzić sobie 

w testach pamięci, a choroba prawdopodobnie nie zostanie zdiagnozowana przez 

lekarza lub podejrzewana przez bliskich członków rodziny. 

• 3 etap: łagodny spadek (do 7 lat). Pogorszenie sprawności zawodowej. Człon-

kowie rodziny i przyjaciele mogą zauważyć problemy poznawcze u chorego, co 

będzie miało wpływ na wyniki testów pamięci, a lekarze będą w stanie wykryć 

upośledzenie funkcji poznawczych. Osoby w etapie choroby będą miały trudności 

w wielu obszarach, w tym np.: znajdowanie właściwego słowa podczas rozmowy, 

organizowanie i planowanie, zapamiętywanie imion nowych znajomych, gubienie 

rzeczy osobistych.  

• 4 etap: umiarkowany spadek (do 2 lat). W czwartym etapie choroby widoczne są 

wyraźne objawy choroby takie jak: trudności z prostą arytmetyką, niezdolność do 

zarządzania finansami i płacenia rachunków, słaba pamięć krótkotrwała (np. 

chorzy nie pamiętają, co zjedli na śniadanie), zapominanie szczegółów dotyczą-

cych historii z życia osobistego. 

• 5 etap: umiarkowanie poważny spadek (do 2 lat). Podczas piątego etapu choroby 

osoby zaczynają potrzebować pomocy w wielu codziennych czynnościach, takich 

jak: odpowiednie ubieranie się, nie są w stanie przypomnieć sobie prostych 

szczegółów na swój temat jak własny numer telefonu. Niemniej jednak nadal 

utrzymują funkcjonalność. Zazwyczaj są w stanie wykonać codzienną toaletę np. 

wykąpać się, poznają członków rodziny i pamiętają pewne szczegóły dotyczące 

ich osobistych biografii, zwłaszcza z dzieciństwa i młodości.  
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• 6 etap: poważny spadek. Osoby w szóstym stadium choroby potrzebują stałego 

nadzoru i profesjonalnej opieki. Objawy obejmują: nieświadomość otoczenia, nie-

zdolność do rozpoznawania twarzy, z wyjątkiem najbliższych przyjaciół i krew-

nych, zapamiętywania większości szczegółów z osobistej biografii, utrata kontroli 

pęcherza i jelit, nocne wędrówki, poważne zmiany osobowości i problemy z za-

chowaniem. Niezbędna jest pomoc w czynnościach życia codziennego, takich jak 

toaleta i kąpiel. 

• 7 etap: bardzo poważny spadek. Etap siódmy jest ostatnim stadium choroby. 

W tym stadium ludzie tracą zdolność komunikowania się lub reagowania na 

swoje otoczenie. Chociaż nadal mogą być w stanie wypowiadać słowa i zwroty, 

zazwyczaj jednak budują zdania z pojedynczych słów. Nie mają wglądu w swój 

stan i potrzebują pomocy we wszystkich czynnościach codziennego życia. 

W końcowych stadiach chorzy tracą zdolność chodzenia, siedzenia, uśmiechania 

się, zdolność do utrzymania i uniesienia głowy, a nawet mogą stracić zdolność 

połykania. 

5. Rozpoznanie i leczenie choroby Alzheimera  

Przeprowadzone rutynowe badanie neurologiczne w początkowym fazie choroby 

zazwyczaj nie wykazuje nieprawidłowości. W kolejnych, bardziej zaawansowanych 

stadiach można stwierdzić obecność objawów pozapiramidowych, takich jak sztywność 

mięśniowa, zaburzenia postawy i chodu. Przyżyciowe rozpoznanie AD jest rozpozna-

niem klinicznym i opiera się na kryteriach Narodowego Instytutu Starzenia i Towa-

rzystwa Alzheimerowskiego (National Instytute on Aging and Alzheimer`s Associa-

tions – NIA-AA) z 2011 r. [23], które uwzględniają między innymi progresję objawów, 

amnestyczny lub językowy charakter deficytów poznawczych i wykluczenie innych 

przyczyn otępień. W diagnostyce AD ważna jest ocena neuropsychologiczna pozwala-

jąca na wskazanie deficytów poznawczych. Do najbardziej popularnych i podstawo-

wych narzędzi przesiewowych należą Krótka skala oceny stanu psychicznego (Mini 

Mental State Examinantion – MMSE)2 [24] oraz Test rysowania zegara [25].  

U chorego ze stwierdzonymi zaburzeniami poznawczymi zaleca się najpierw wykonać 

podstawowe badania biochemii i morfologii krwi pozwalające wykluczyć takie przy-

czyny jak: niedobory witaminowe, zwłaszcza witaminy B12, zaburzenia hormonalne 

np. niedoczynność tarczycy oraz zaburzenia funkcji narządów miąższowych, tj. uszko-

dzenie wątroby i/lub nerek. Wskazane jest wykonanie diagnostyki obrazowej ośrodko-

wego układu nerwowego, co najmniej badanie tomografii komputerowej głowy, a naj-

lepiej rezonansu magnetycznego mózgu (MRI) [26]. Badania obrazowe pozwalają 

wykluczyć wtórne przyczyny otępień, takie jak guzy mózgu czy przewlekłe krwiaki 

podtwardówkowe. Dodatkowo rezonans magnetyczny umożliwia dokładniejsze okre-

ślenie zaawansowania i topografii zaników mózgowych. Przy wątpliwościach diagno-

stycznych, zwłaszcza we wczesnej fazie choroby, można oznaczyć w płynie mózgowo-

-rdzeniowym stężenie β-amyloidu oraz białka tau i p-tau, a w celu wykluczenia choroby 

Creutzfeldta-Jakoba – obecność białka 14-3-3 [27]. W diagnostyce różnicowej AD 

należy uwzględnić przede wszystkim otępienie naczyniopochodne oraz inne choroby 

 
2 Pangman V.C., Sloan J., Guse L., An examination of psychometric properties of the Mini-Mental State 

Examination and the standardized Mini-Mental State Examination: Implications for clinical practice., Appl 

Nurs Res 2000; tom 13 nr 4 , s. 209-213. 
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neurozwyrodnieniowe, takie jak otępienie z ciałami Lewy’ego oraz otępienie czołowo-

-skroniowe. 

 Nie istnieją na obecnym stanie wiedzy leki, które hamowałyby, a zwłaszcza 

odwracały już istniejące zmiany, dlatego postępowanie jest głównie objawowe. Zwraca 

się uwagę m.in. na częste współistnienie depresji, której leczenie może przynieść pewną 

poprawę. Konieczne może być podawanie leków neuroleptycznych w celu opanowania 

zaburzeń zachowania, agresji, pobudzenia, bezsenności. Rekomendowane są dwie 

grupy substancji: inhibitory esterazy acetylocholinowej, w Polsce dostępne są preparaty: 

rywastygminy i donepezilu oraz niekompetycyjny antagonista receptora NMDA (kwasu 

N-metylo-D-asparaginowego), czyli memantyna [28]. Pierwsze z nich są zalecane do 

stosowania w otępieniu łagodnym i umiarkowanym, natomiast memantyna powinna 

być stosowana w otępieniu umiarkowanym i ciężkim. Możliwe jest łączenie leków 

z obu grup, co zgodnie z wynikami badań może dawać lepsze efekty terapeutyczne, 

z uwagi na ich synergistyczne działanie. Jako leki pomocnicze wymienia się nicergolinę, 

wyciągi z miłorzębu japońskiego, piracetam, lecytynę oraz selegilinę z witaminą E 

[14]. Choroba postępuje nieuchronnie i rokowanie jest niepomyślne.  

Uwzględniając rozwój badań nad patogenezą, rozpoznawaniem i leczeniem AD 

mamy nadzieję, że w niedługim czasie ludzkość wzbogaci się o kafeterię środków tera-

peutycznych, które będą stanowić rzeczywisty przełom w walce z chorobami neuro-

zwyrodnieniowymi [9].  

6. Rodzina z chorym na Alzheimera  

Opieka nad pacjentem z otępieniem w AD wywiera poważny wpływ na funkcjono-

wanie społeczne, rodzinne, zawodowe opiekuna/opiekunów chorego. Przed rozpoczę-

ciem leczenia warto uświadomić rodzinie, że nie można spodziewać się poprawy ani 

zahamowania postępu choroby, a jedynie lepszej kontroli objawów oraz zmniejszenia 

zaburzeń zachowania i nastroju. Przewlekły stres, który towarzyszy opiece, wpływa także 

negatywnie na zdrowie psychiczne i somatyczne opiekuna. Tym samym opiekunowie 

należą do grupy ryzyka rozwoju depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń snu i pogor-

szenia sprawności funkcji poznawczych. W konsekwencji większe obciążenie w obszarze 

zdrowia u opiekunów wpływa negatywnie na jakość sprawowanej opieki i zwiększa 

prawdopodobieństwo zastosowania opieki instytucjonalnej. Określenie potrzeb opie-

kunów oraz zaplanowanie i stworzenie adekwatnego systemu wsparcia stanowi istotny 

cel postępowania leczniczego, sprzyjającego zapewnieniu optymalnej opieki nad 

chorym w warunkach domowych [29].  

Problem opieki nad osobami z otępieniem dotyka coraz więcej rodzin. Choroba 

degraduje umysłowo, często przykuwa pacjenta do łóżka i jest szczególnie uciążliwa 

dla rodziny. Chorobę często odbiera się jako niespodziewaną tragedię, co wywołuje 

poczucie bezradności wobec jej nieuchronnego, szybkiego przebiegu. Biorąc pod 

uwagę czas jej trwania, wystąpienie tego rodzaju demencji może oznaczać konieczność 

wieloletniej opieki nad chorym, którą zazwyczaj podejmują członkowie najbliższej 

rodziny. Statystyki wykazują, że około 92% pacjentów z AD pozostaje pod opieką 

krewnych i powinowatych, przede wszystkim kobiet – ok. 80%. W przypadku ok. 44% 

rodzin opieką zajmuje się jeden członek rodziny, w 26% dwie osoby bliskie. W prawie 

połowie rodzin chorym zajmują się córki, w ok. 1/4 – żony, w jednej na dziesięć – 

mężowie. Konieczność opieki nad chorym z demencją niesie ze sobą poważne kon-
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sekwencje dla całego systemu rodzinnego. Następuje zamiana ról, dzieci opiekują się 

rodzicami, pojawiają się konflikty między członkami rodziny m.in. o podział obowiąz-

ków względem chorego, o odpowiedzialność i decyzje, a nierzadko także o sprawy 

finansowe. Jak piszą B. Bień i H. Doroszkiewicz opiekunowie rodzinni są w praktyce 

pozostawieni sami sobie przez administrację socjalną, nie są podmiotem polityki 

społecznej. Jedynie w dużych miastach rodziny opiekujące się chorymi mogą liczyć na 

pomoc organizacji pozarządowych, proponujących m.in. dzienne domy opieki i grupy 

wsparcia. Jednak nawet i tam liczba miejsc w ośrodkach jest niewielka, a dla osób 

z mniejszych miejscowości czy wsi są one praktycznie niedostępne. Dostępna literatura 

naukowa dotycząca problematyki opieki nad dotkniętymi AD w Polsce skupia się 

przede wszystkim na aspekcie psychiatrycznym i pielęgnacyjnym choroby. Opieku-

nowie deklarują znaczne zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne [30]. 

Wystąpienie otępienia w przebiegu AD u najbliższego członka rodziny często łączy 

się z doświadczeniem utraty i pogorszeniem jakości życia rodziny. Wiele badań wyka-

zało, że w określonych warunkach wiedza opiekuna na temat jakości życia przekłada 

się na wymierne korzyści dla chorych. W ostatnich latach na świecie prowadzone są 

liczne badania dotyczące jakości życia i stanu zdrowia opiekunów rodzinnych mające 

na celu ocenę ich wydolności w sprawowaniu opieki, określenie ich problemów i potrzeb 

oraz na tej podstawie zaplanowanie i stworzenie systemów wsparcia. Ocena jakości 

życia może pomóc w podejmowaniu kluczowych decyzji związanych z organizacją 

opieki. W celu poprawy jakości życia pacjentów i opiekunów w wielu krajach euro-

pejskich wprowadza się programy dla rodzin opiekujących się chorymi na AD. Poprawa 

jakości życia opiekuna może być istotnym celem postępowania lekarskiego, sprzyja-

jącym zapewnieniu optymalnej opieki nad chorym w warunkach domowych. Pełnienie 

opieki przez opiekuna rodzinnego nad osobą chorą na AD jest bardzo trudne. Jest ona 

sprawowana, szczególnie w zaawansowanym stadium choroby, przez całą dobę. Zwiększa 

się zatem zakres i stopień opieki oraz jej czas. Zachowanie się podopiecznego utrudnia 

funkcjonowanie, nie rozpoznaje on miejsc, traci rozumienie przeznaczenia przed-

miotów i umiejętność posługiwania się narzędziami. Dziwne zachowania powodują 

frustrację u opiekuna. Trudne są wyjścia z domu i wizyty u lekarza, pacjent często 

opiera się i nie chce wstać z łóżka, nie pozwala się ubrać. Opiekun, koncentrując się na 

zajmowaniu się podopiecznym, traci po pewnym czasie pracę, co prowadzi do 

problemów finansowych. Najczęściej zostaje sam, a pozostali członkowie rodziny, 

których choroba przeraża, niejednokrotnie zaczynają się stopniowo izolować. Opiekun 

pozostaje we własnym domu, nie ma czasu wolnego [29]. 

Długotrwała izolacja opiekuna rodzinnego utrudnia funkcjonowanie w środowisku 

pracy i środowisku lokalnym. Zmienia się jego życie, w którego centrum znajduje się 

choroba. Zdarza się, że opiekun zapada na różne choroby, które są skutkiem doświad-

czanych przez długi czas obciążeń. AD jest wyzwaniem dla całej rodziny, która powinna 

opracować strategię opieki na wiele lat z wyprzedzeniem. Plan opieki nad chorym po-

winien być opracowany wspólnie przez całą rodzinę, a nie jedynie najbliższego opiekuna. 

Wkład w opiekę każdego członka rodziny powinien być proporcjonalny do jego 

możliwości czasowych, finansowych i zdrowotnych. Rodzina nie może doprowadzić 

do takiej sytuacji, aby wiele lat opieki obciążało tylko np. współmałżonka, szczególnie 

kiedy formy organizacyjnej opieki nad chorym w Polsce nie zaspokajają wszystkich 

potrzeb chorych i jego opiekunów. Istnieje wysoki deficyt usług, głównie w sferze 
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pozamedycznej. Głównymi barierami w dostępności do usług są przede wszystkim 

wysokie koszty, odległość od miejsca świadczenia usług oraz biurokracja [13]. 

Szczególnie ważne w sprawowaniu opieki nad chorym są dobre relacje rodzinne 

oraz pozytywny przekaz międzypokoleniowy dotyczący opieki nad osobą w podeszłym 

wieku. Poznanie klimatu emocjonalnego w rodzinie może pomóc w ocenie możliwości 

radzenia sobie z opieką oraz zaplanowaniu adekwatnej interwencji terapeutycznej. 

7. Społeczny wymiar choroby Alzheimera 

Otępienie jest poważnym wyzwaniem dla zdrowia publicznego z uwagi na fakt, że 

jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności i śmiertelności osób w podeszłym 

wieku. Tempo wzrostu liczby osób chorujących jest istotnym problemem medycznym, 

ale też rodzi konsekwencje społeczne i ekonomiczne. Chorzy potrzebują dostępu do 

diagnozy, leczenia różnych form opieki instytucjonalnej, ale także możliwości spo-

łecznej aktywności. 

Światowe dane demograficzne wskazują, że w najbliższych latach będziemy obser-

wować dynamiczny przyrost ludności w przedziale wieku 65. i starszych. Już teraz 

około 600 milionów ludzi ma więcej niż 65 lat. Niestety w tej populacji często 

z wiekiem występują zaburzenia funkcji poznawczych i rośnie ryzyko wystąpienia 

otępienia, którego rozpowszechnienie zaczyna osiągać rozmiary globalnej epidemii. 

Wyniki badań epidemiologicznych krajów rozwiniętych prowadzone jeszcze w latach 

90. podawały, że choruje od 5-7% osób po 65. roku życia. Zakładano, słusznie, że 

liczba chorych podwaja się co 4-5 lat [31]. 

Wspomniane dane Światowej Organizacji Zdrowia szacują, że w 2040 roku liczba 

osób chorujących może nawet przekroczyć 80 milionów, co oznacza, że każdego roku 

będzie rozpoznanych blisko 4,5 mln nowych przypadków otępienia. Liczby dowodzą 

skali problemu, z jakim mierzyć się będzie w kolejnych latach służba zdrowia na 

całym świecie. Co więcej, jeśli w najbliższych latach nie zostaną odkryte i zastosowane 

skuteczne środki lecznicze i zapobiegawcze, w ciągu 40 lat liczba osób chorujących 

wzrośnie prawie trzykrotnie [1]. 

Polskie społeczeństwo starzeje się. Z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego 

wynika, że do 2050 roku Polaków będzie o 4,5 mln mniej, za to w populacji wzrośnie 

liczba osób w wieku ponad 60 lat. Urząd szacuje, że w 2025 roku osób po 60. roku 

życia będzie ponad 10 mln. osób, co będzie stanowić 28% wszystkich obywateli 

naszego kraju. Natomiast już w roku 2035 roku, około 11,4 mln czyli 32% społeczeństwa, 

aby w 2050 roku osiągnąć 40% z liczbą 13,7 mln. osób powyżej 60. roku życia [3, 1].  

Dynamiczny przyrost osób powyżej 60. roku życia w najbliższej dekadzie wynika z 

faktu, że wiek ten osiągną osoby urodzone w drugiej połowie lat 50. ubiegłego wieku, 

najliczniejsze roczniki w okresie powojennym. Przytoczone dane demograficzne na-

bierają szczególnego znaczenia kiedy zestawimy je z badaniami dotyczącymi 

rozpo=wszechnienia choroby w populacji osób powyżej 65. roku życia, które mówią, 

że w tym przedziale wiekowym jest od 5,7% do 10% chorych z otępienia, co stanowi 

od 300 do 500 tysięcy pacjentów [32, 33]. Na AD dziś cierpi w Polsce około 350 tys., 

w 2050 roku będzie chorować ponad milion.  
Konieczne jest uświadomienie społeczeństwu, w tym decydentom odpowiedzial-

nym za politykę zdrowotną i społeczną, konieczności stworzenia i wdrożenia komplek-
sowych, nowoczesnych rozwiązań, aby obecnie i w przyszłości sprostać czekającym 
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nasz kraj wyzwaniom. Raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) alarmuje, że dostęp-
ność opieki geriatrycznej w Polsce jest niewystarczająca. Na 100 tys. mieszkańców 
rzadko kiedy przypada jeden specjalista, gdzie w Czechach wskaźnik ten wynosi 2,1, 
na Słowacji 3,1, a w Szwecji blisko 8 [1]. 

Szacuje się, że w Polsce 92% chorych na Alzheimera przebywa w domu od 
początku choroby aż do śmierci. W Polsce opiekę nad osobami z demencją sprawuje 
się w ramach funkcjonowania odmiennych struktur podlegających Ministerstwu Zdro-
wia i Ministerstwu Opieki Społecznej. Dostępne są usługi opiekuńcze stworzone 
z myślą o osobach starszych, ale brakuje usług specjalistycznych dla osób z otępieniem. 
Sprawowanie opieki nad chorymi z demencją odbywa się w: domach rodzinnych, 
zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, domach opieki 
społecznej, dziennych oddziałach psychogeriatrycznych, całodobowych oddziałach 
psychogeriatrycznych, gminnych ośrodkach pomocy społecznej i domach pomocy 
społecznej oraz prywatnych domach opieki [34, 35]. Pozytywny stosunek do osób 
z AD to przede wszystkim współczujące i świadome społeczeństwo, pomocni sąsiedzi, 
urzędnicy, którzy rozumieją, na czym polega choroba i jak można wspierać osoby 
chorujące i ich rodziny. 

Pomocą w sprawowaniu opieki nad chorym z demencją służą także poradnie i sto-
warzyszenia alzheimerowskie oraz grupy wsparcia. W Polsce początki działalności 
polskiego ruchu alzheimerowskiego sięgają roku 1991 roku. Obecnie w Polsce działa 
35 organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką chorób otępiennych – 
w tym chorobą Alzheimera (AD). Podobne organizacje istnieją w 90 krajach świata. Są 
one zrzeszone w Światowej Federacji Organizacji Alzheimerowskich (Alzheimer’s 
Disease International – ADI). Polska jest członkiem zarówno ADI, jak i organizacji 
europejskiej, Alzheimer Europe. Kilka organizacji prowadzi własne domy dziennego 
pobytu (Lublin, Łódź, Kraków, Poznań, Toruń), a Stowarzyszenie w Siedlcach dwa 
domy opieki dla chorych. Wiele organizacji prowadzących ośrodki dzienne i stacjo-
narne współpracuje z uczelniami wyższymi w ramach organizacji praktyk i staży stu-
denckich, pomagając w kształceniu przyszłej, fachowej kadry. Kolejnym wspólnym 
zadaniem wszystkich organizacji jest działanie na rzecz popularyzacji i upowszech-
nienia wiedzy, poprzez kampanie medialne i uliczne oraz obchody Światowego Dnia 
Choroby Alzheimera – 21 września. Organizacje zajmujące się pomocą rodzinom oraz 
osobom cierpiącym na chorobę Alzheimera, np.: – Polska Fundacja Alzheimerowska 
w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 
w Warszawie, Alzheimerowska Grupa Wsparcia w Lublinie, Fundacja Pomocy Ludziom 
Dotkniętym Chorobą Alzheimera Katedra Psychiatrii Colegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą 
Alzheimera w Sopocie, Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie w Łodzi, Zachodnio-
pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Szczecinie.  

W celu poprawy sytuacji chorych na AD oraz dla zapewnienia warunków należnej 
im, godnej egzystencji powstał w roku 2011 Polski Plan Alzheimerowski opracowany 
przez M. Barcikowską-Kotowicz, G. Opalę, T. Parnowskiego i A. Szczudlika z Polskiego 
Towarzystwa Alzheimerowskiego oraz E. Długosz, A. Sadowską, A. Rossę i Z. Wie-
rzyńskiego, przedstawicieli ogólnopolskiego porozumienia organizacji alzheimerowskich. 
Założenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego wskazują na społeczne znaczenie AD 
i genezę powstania planu, zgodnego z inicjatywami i dokumentami europejskimi, które 
podkreślają rolę edukacji, badań naukowych oraz organizacji pomocy medycznej 
w opiece nad pacjentem [36]. 
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8. Podsumowanie  

Istnieje silna potrzeba opracowania metod terapeutycznych hamujących lub spo-

wolniających postępujące zaburzenia poznawcze w chorobie Alzheimera. Dotychczasowe 

wysiłki poniesione przy próbie opracowania skutecznych metod terapii zakończyły się 

niepowodzeniem. Obecna terapia nadal oparta jest na inhibitorach acetylocholine-

sterazy i na antagoniście receptora NMDA – memantynie, środkach wprowadzonych 

do kliniki na przełomie wieków [37]. 

Warto zwrócić uwagę na ważną rolę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej we 

wczesnym wykrywaniu otępień. Dzięki wieloletniemu, regularnemu kontaktowi z pa-

cjentem są w stanie zaobserwować pierwsze, niepokojące objawy, a po ich potwier-

dzeniu skierować chorego na dalsze badania i podjęcie możliwej terapii. 

Rodzina jest źródłem wsparcia i opieki dla osób w podeszłym wieku. Opiekunowie 

rodzinni są podstawowym ogniwem systemu opieki, źródłem informacji o przebiegu 

choroby i nasileniu poszczególnych objawów. Ich adekwatne postępowanie może 

w istotny sposób poprawić funkcjonowanie pacjenta z otępieniem. Sprostanie sytuacji 

związanej z opieką wymaga mobilizacji środków i sił wszystkich członków rodziny, 

zasobów emocjonalnych, wcześniejszych doświadczeń, wiedzy. Istotna jest dbałość 

o relacje w rodzinie oraz dobrą komunikację pomiędzy opiekunem, chorym i lekarzem 

[38].  

Po stronie państwa, instytucji pomocy społecznej i służby zdrowia jest zrozumienie, 

a tym samym zdolność do pomocy choremu i jego rodzinie w zidentyfikowaniu wszyst-

kich etapów choroby w duchu świadomego pomagania, a także wsparcie w obszarze 

opracowywania strategii interwencji. 
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Choroba Alzheimera – problem medyczny i społeczny 

Streszczenie  
Dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) podają, że do roku 2030 będzie 56 milionów chorych, a w 2050 
liczba może wzrosnąć do 115 milionów. Tym samym choroba Alzheimera (AD), ze względu na często-
tliwość występowania i stopień zaburzeń, stanowi nie tylko ważny problem medyczny, ale przede wszystkim 
społeczny. Artykuł opisuje podstawowy obraz kliniczny choroby, czynniki ryzyka zachorowalności. Zwraca 
także uwagę na aspekty prawne ochrony zdrowia. Główny cel artykułu to przedstawieniu uwarunkowań 
społecznych opieki nad chorym z AD oraz roli rodziny w opiece nad chorym. Podkreśla konieczność 
mobilizacji środków, zasobów emocjonalnych i finansowych oraz także konieczność wypracowania sku-
tecznego wsparcia dla rodzin, stanowiących podstawowe ogniwo systemu opieki nad chorym.  
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, system opieki nad chorym, rodzina 

Alzheimer's disease – a medical and social problem 

Abstract 
Data from the World Health Organization (WHO) indicate that by 2030 there will be 56 million patients, 
and in 2050 the number may increase to 115 million. Thus, Alzheimer's disease (AD), due to the frequency 
and degree of disorders, is not only an important medical problem, but above all a social one.The article 
describes the basic clinical picture of the disease and its risk factors. It also draws attention to the legal 
aspects of health protection. The main aim of the article is to present the social determinants of care for AD 
patients and the role of the family in caring for the patient. It emphasizes the need to mobilize resources, 
emotional and financial resources, and also the need to develop effective support for families, which are the 
basic link of the patient care system. 
Keywords: Alzheimer's disease, patient care system, family 
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Choroba Alzheimera –  

stan obecny i perspektywy terapii 

1. Wstęp 

Choroba Alzheimera jest przewlekłym zaburzeniem neurodegeneracyjnym ośrod-

kowego układu nerwowego (OUN), które charakteryzuje się postępującą stopniowo 

utratą pamięci i funkcji poznawczych. Obecnie stanowi ona jedną z najczęstszych 

przyczyn otępienia. Szacuje się, że obecnie na chorobę Alzheimera na świecie choruje 

od 15 do 21 milionów ludzi, a w Polsce około 350 tysięcy. Dodatkowo społeczeństwa 

krajów rozwiniętych starzeją się coraz szybciej, a to w efekcie może doprowadzić do 

prognozowanego na 2050 rok występowania różnego rodzaju demencji u 131,5 miliona 

ludzi. Pomimo wyraźnej korelacji pomiędzy wiekiem chorych a występowaniem 

choroby Alzheimera – najczęściej jest rozpoznawana po 65. roku życia – dodatkowym 

problemem staje się coraz częstsze występowanie tego schorzenia u ludzi młodych 

(rys. 1). Najmłodszy pacjent, u którego dotychczas zdiagnozowano tę chorobę, miał 

jedynie 17 lat. 

 

Rysunek 1. Główne czynniki ryzyka rozwoju choroby Alzheimera [opracowanie własne] 
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Rozpoznanie medyczne jest początkiem długiej i trudnej choroby neurodegenera-

cyjnej, która trwa przeciętnie od 2 do 20 lat. Jej objawy nie zawsze są identyczne, 

można jednak wskazać te charakterystyczne dla większości chorych [1-4]. Do naj-

ważniejszych należą: 

• zaburzenia pamięci – początkowo dotyczą one pamięci krótkotrwałej, w kolejnych 

etapach rozwoju choroby dochodzi do zacierania śladów pamięci dawnej, a osta-

tecznie dochodzi do zapominania podstawowych informacji o własnej osobie; 

• zaburzenia językowe – stopniowo ubożeje słownictwo chorego, aż do momentu, 

gdy chory jest zdolny do wypowiedzenia jedynie sylab i dźwięków; 

• zaburzenia orientacji w terenie; 

• zaburzenia koncentracji uwagi; 

• urojenia i omamy; 

• zaburzenia zachowania i nastroju – obniżenie nastroju, depresja, niepokój 

psycho-ruchowy, objaw wędrowania (stałe, przymusowe chodzenie po mieszkaniu; 

często wiąże się z próbami wyjścia na zewnątrz), wrażenie obcości własnego 

miejsca zamieszkania; 

• objaw „lustra” i „telewizora” – dotyczą głównie osób w bardzo zaawansowanym 

stadium. Chory nie rozpoznaje swojego odbicia w lustrze, a obraz telewizyjny 

traktuje jako rzeczywistość; 

• zaburzenia rytmu dobowego; 

• mioklonie i napady padaczkowe – występują u około 10% chorych w zaawan-

sowanym stadium; 

• inne zaburzenia neurologiczne – objawy pozapiramidowe, trudności w chodzeniu, 

siedzeniu, połykaniu, itp.; 

• inne objawy – m.in. zaburzenia odżywiania [5]. 

Pomimo że choroba Alzheimera opisana została ponad 100 lat temu (w 1906 r, 

przez Aloisa Alzheimera) i należy obecnie do najczęstszych schorzeń neurodegenera-

cyjnych, jej etiologia nie została do końca poznana. Wiadomo jedynie, że od 1 do 5% 

przypadków ma podłoże genetyczne. Powstało natomiast kilka konkurencyjnych hipotez 

mających na celu wyjaśnienie przyczyn obserwowanych zmian. Uważa się, iż istotne 

znaczenie ma zewnątrzkomórkowa agregacja substancji białkowej – β-amyloidu (Aβ) 

oraz wewnątrzkomórkowa obecność hiperfosforylowanego białka tau w obszarach 

mózgu odpowiedzialnych głównie za pamięć i uczenie się (rys. 2) [6].  

Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, iż dostępne obecnie leki zmniejszają jedynie 

objawy związane z zaburzeniami funkcji poznawczych, nie są jednak w stanie spo-

wolnić czy zatrzymać tych procesów. Z tego powodu nadal aktualne wyzwanie stanowi 

poszukiwanie nowych związków, które mogłyby działać na przyczynę schorzenia lub 

modyfikować jego przebieg. Dotychczasowym celem tych poszukiwań były głównie 

substancje zaburzające gromadzenie β-amyloidu i białka tau. Obecnie nowatorskim 

celem terapeutycznym wydaje się być układ immunologiczny oraz nowy podtyp 

komórek mikrogleju, który prawdopodobnie jest związany z progresją choroby. 
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Rysunek 2. Struktura mózgu i neuronów: a – u osoby zdrowej, b – u osoby z chorobą Alzheimera [7] 

2. Cel pracy 

Celem pracy jest przedstawienie charakterystyki objawów choroby Alzheimera 

oraz omówienie niektórych hipotez dotyczących jej powstawania. Autorki opisują 

również aktualne terapie, a także perspektywy uwzględniające kierunki poszukiwań 

nowych leków. Praca powstała w oparciu o przegląd polskiego i międzynarodowego 

piśmiennictwa z wykorzystaniem literaturowych baz danych PubMed, Scopus, Web of 

Science i Google Scholar. 

3. Patogeneza choroby Alzheimera 

Choroba Alzheimera nadal pozostaje prawdziwym wyzwaniem, zarówno dla neuro-

biologów, jak i klinicystów. Dostępna wiedza nie ujmuje w pełni mechanizmów leżą-

cych u jej podstaw, stanowiąc jedynie częściowy zarys problemu. Najpopularniejsze 

z hipotez mówiących o patofizjologii choroby Alzheimera obejmują: 

• pozakomórkowe odkładanie się złogów Aβ w postaci płytek starczych w tkance 

mózgowej; 

Jedną z bardziej popularnych hipotez jest tzw. hipoteza amyloidowa, która 

zakłada, że fundamentalną rolę w patogenezie choroby odgrywają tzw. depozyty Aβ. 

U osób zdrowych mamy do czynienia z obecnością białka będącego prekursorem Aβ 

(ang. amyloid precursor protein, APP), które stanowi jedną ze składowych błony 

komórkowej neuronów. Dodatkowo część badaczy uważa, iż związek ten posiada 

aktywność neuroprotekcyjną i neurotraficzną, a także uczestniczy w transporcie neuro-

nalnym. W warunkach prawidłowych APP jest rozszczepiany przez enzym α-sekretazę 

[8]. W warunkach patologicznych może z kolei dochodzić do przemian APP na skutek 

działania β- i γ-sekretaz, i powstania nierozpuszczalnych form Aβ, który jest odkładany 
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początkowo wewnątrzkomórkowo, a następnie również zewnątrzkomórkowo, w postaci 

tzw. blaszek starczych. Nagromadzony Aβ pełni istotną rolę w neurotoksyczności 

i funkcji nerwowej, dlatego akumulacja blaszek w hipokampie, ciele migdałowatym 

i korze mózgowej może powodować stymulację astrocytów i mikrogleju, uszkodzenie 

aksonów, dendrytów i utratę synaps, a w wyniku tego – upośledzenie funkcji poznaw-

czych. Powolny proces gromadzenia Aβ prowadzi do powstawania innych patologicz-

nych modyfikacji takich jak nadmierna fosforylacja (hiperfosforylacja) białka tau 

i jego odkładanie się w mózgu. Dodatkowo w przebiegu choroby Alzheimera dochodzi 

do przeciążenia mechanizmów, które pozwalają utrzymać stężenie Aβ na niskim, nie-

toksycznym poziomie. Uważa się, iż w większości przypadków efekty te są prawdo-

podobnie związane z zaburzeniem usuwania produktów obróbki APP z OUN [6]. 

• odkładanie się nadmiernie ufosforylowanego białka tau; 

Według drugiej, alternatywnej hipotezy, patologiczne przemiany białka tau wyprze-

dzają patologiczne przemiany białka APP i są odpowiedzialne za postęp choroby. 

Białko tau jest ściśle powiązane z transportem aksonalnym. W warunkach fizjologicz-

nych ulega fosforylacji koniecznej do związania się z mikrotubulami, które utrzymują 

strukturę neuronu (tworząc jego szkielet) i odpowiadają za transport wewnątrz-

komórkowy. Związanie się ufosforylowanego białka tau z mikrotubulami dodatkowo 

stabilizuje ich strukturę i ułatwia wewnątrzkomórkowe procesy sygnalizacji. Jednak 

w warunkach patologicznych, takich jak choroba Alzheimera, białko tau podlega różnym 

modyfikacjom, między innymi nadmiernej fosforylacji. Włókna hiperfosforylowanego 

białka tau tworzą sploty neurofibrylarne, które poprzez upośledzenie czynności mikro-

tubul, transportu aksonalnego oraz rozerwanie cytoszkieletu prowadzą do apoptozy 

komórki. Dodatkowo białko tau może również działać synergistycznie z Aβ, powo-

dując dysfunkcję komórek nerwowych [9-13]. 
• hipoteza cholinergiczna; 

Jest to najstarsza z hipotez dotyczących powstawania choroby Alzheimera, bazu-

jąca na kluczowej roli acetylocholiny (Ach) w procesach pamięci i uczenia się. Zakłada 

ona, że niski poziom Ach przy dodatkowym zaburzeniu stężenia i aktywności cholino-

esteraz, prowadzi do osłabienia komunikacji między komórkami nerwowymi i pogor-

szenia zdolności poznawczych oraz demencji. Liczne badania wykazały, iż deficyt 

przekaźnictwa cholinergicznego związany jest pierwotnie z selektywną śmiercią neuro-

nów jądra podstawnego Meynerta i innych jąder przodomózgowia (jąder przegrody, 

jąder pasma przekątnego) wysyłających aksony do hipokampa i kory skroniowej [7, 9]. 

Początkowo zmiany patologiczne dotyczą głównie części „presynaptycznej” neuronów, 

w tym znacznego zmniejszenia syntezy acetylotransferazy cholinowej, katalizujacej 

syntezę Ach, i w wyniku tego – spadku jej wydzielania. Wraz z rozwojem choroby do-

chodzi także do zaburzenia syntezy transportera dla Ach, a następnie wzrostu poziomu 

cholinoesteraz, odpowiadających za jej degradację w szczelinie synaptycznej. Dotyczy 

to zarówno acetylocholinoesterazy, występującej w synapsach neuronów OUN, jak 

i obwodowego układu nerwowego, oraz butyrylocholinoesterazy, związanej z komór-

kami glejowymi, komórkami śródbłonka, neuronami oraz płytkami starczymi. W stanie 

fizjologicznym aktywność butyrylocholinoesterazy jest niewielka i dopiero w miarę 

rozwoju choroby Alzheimera, enzym ten staje się bardziej aktywny niż acetylocholi-

noesteraza. Dodatkowo w zaawansowanym stadium choroby następuje uszkodzenie 

wiązania Ach z receptorami [7, 14-17]. 
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• nasilony stan zapalny komórek układu nerwowego indukowany przez 

mikroglej; 

Wydaje się, iż duże znaczenie w patogenezie choroby Alzheimera mogą odgrywać 

komórki mikrogleju, które stanowią nieneuronalne komórki OUN, kontrolujące home-

ostazę i biorące udział w odpowiedzi immunologicznej. Obecnie wiadomo, iż stanowią 

one także część układu zaangażowanego w procesy ochrony i plastyczności synap-

tycznej, co wyraźnie wskazuje na ich istotną rolę w procesach uczenia się i pamięci. 

Dodatkowo mikroglej posiada unikalną zdolność do wykrywania tzw. sygnałów zagro-

żenia, m.in. agregatów białek charakterystycznych dla przebiegu choroby Alzheimera. 

W mózgu pacjentów, makrofagi pochodzące z mikrogleju i naciekających monocytów, 

otaczają blaszki amyloidowe [14]. Stan zapalny komórek układu nerwowego, który 

jest wywołany przez mikroglej jest jedną z przyczyn choroby ze względu na bezpo-

średnie uszkodzenie neuronu oraz wspomaganie agregacji białek [1].  

Zaobserwowano także, iż procesy starzenia się mikrogleju prowadzą do nadmier-

nego wytwarzania cytokin prozapalnych, upośledzając prawidłowe funkcjonowanie 

układu odpornościowego i przyczyniając się do rozwoju procesów neurodegenera-

cyjnych, m.in. choroby Alzheimera. W początkowej fazie choroby, komórki mikrogleju 

usuwają złogi Aβ i uszkodzone neurony, jednakże zbyt duża ilość powstających złogów 

jest przyczyną ciągłej aktywacji komórek mikrogleju, co zaburza fagocytozę i pro-

wadzi do wytwarzania nadmiernej ilości prozapalnych cytokin: interleukiny-1β, IL-6, 

IL-18 i czynnika martwicy nowotworów (TNFα), wolnych rodników tlenowych oraz 

tlenku azotu, nasilając procesy neurodegeneracji [1, 18]. Jednocześnie istnieją przeciwne 

wyniki badań, które wskazują, że mediatory reakcji zapalnej produkowane przez mikro-

glej mogą działać zarówno neuroprotekcyjnie, jak i neurotoksycznie. Przykładem mogą 

być reaktywne formy tlenu i TNFα, które w nadmiarze prowadzą do śmierci neuronów, 

a w niskim stężeniu działają antyapoptotycznie [6]. Dodatkowo badania wskazują, że 

wczesna aktywacja mikrogleju w chorobie Alzheimera wywołuje efekt neuroprotek-

cyjny poprzez nasilenie usuwania złogów Aβ. Jednakże w odpowiedzi na postępującą 

wraz z chorobą agregację Aβ, produkcja cytokin prozapalnych zmniejsza ekspresję 

czynników związanych z usuwaniem Aβ i promuje jego agregację oraz neurodegene-

rację [1]. 

4. Leczenie choroby Alzheimera 

Obecnie choroba Alzheimera leczona jest jedynie objawowo. Celem tego leczenia 

jest przede wszystkim ograniczenie postępujących zaburzeń funkcji poznawczych oraz 

otępienia. W terapii stosowane są głównie dwie klasy leków: inhibitory enzymu acetylo-

cholinoesterazy (AchEI) oraz antagoniści receptora dla kwasu N-metylo-D-asparagino-

wego (NMDA).  

Działanie AChEI (donepezilu, rywastygminy, galantaminy) polega na blokowaniu 

enzymu uczestniczącego w hydrolizie Ach w szczelinie synaptycznej, co skutkuje zwięk-

szeniem jej dostępności dla receptorów cholinergicznych. Substancje te wykazują naj-

większą efektywność w terapii łagodnej i umiarkowanej postaci choroby Alzheimera. 

Wszystkie mają podobną skuteczność w zwalczaniu deficytów poznawczych i beha-

wioralnych, zwłaszcza we wczesnym stadium choroby.  
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Rysunek 2. Zapalenie układu nerwowego wywołane przez mikroglej [1] 

Donepezil jest jednym z najpopularniejszych leków z tej grupy, a jednocześnie jest 

pozbawiony działania hepatotoksycznego, które było charakterystyczne dla pierwszego 

odkrytego AchEI – takryny.  

Riwastygmina dodatkowo blokuje patologicznie występującą w płytkach starczych 

butyrylocholinoesterazę. Niewątpliwą zaletą stosowania tego leku jest również sposób 

jego podawania, ponieważ oprócz tradycyjnej postaci tabletek jest ona dostępna również 

w formie plastrów transdermalnych. Ta postać leku jest polecana szczególnie pacjentom, 

którzy odmawiają przyjmowania leków bądź mają trudności z połykaniem.  

Galantamina jest natomiast odwracalnym kompetycyjnym AchEI, lecz jej działanie 

stymulujące przekaźnictwo w układzie cholinergicznym wynika jednak przede wszyst-

kim z bezpośredniego wpływu na receptory nikotynowe, będąc ich allosterycznym 

modulatorem. Zaletą prezentowanego mechanizmu jest brak rozwoju procesów kompen-

sacyjnych (np. desensytyzacja receptora, „down regulacja” jego ekspresji) dzięki czemu 

skuteczność leku nie ulega osłabieniu [7]. 

Memantyna będąca antagonistą receptora NMDA stanowi alternatywną metodę 

objawowego leczenia choroby Alzheimera; stosowana jest w umiarkowanej i ciężkiej 

postaci choroby. Nadmierna aktywacja receptorów NMDA powoduje nieprawidłowy 

poziom Ca2+ w neuronach i nadmierną stymulację uwalniania glutaminianu, który jest 

głównym aminokwasem pobudzającym w OUN. Prowadząc do ekscytotoksyczności, 

powoduje dysfunkcję synaptyczną, śmierć komórek neuronalnych oraz pogorszenie 

funkcji poznawczych. Zmniejszając ekscytotoksyczność wywołaną glutaminianem, 

memantyna, wykazuje działanie neuroprotekcyjne [7]. 
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5. Perspektywy leczenia choroby Alzheimera 

Ze względu na ograniczoną skuteczność omówionych leków oraz bardzo skompli-

kowany patomechanizm powstawania choroby Alzheimera, ciągle trwają prace nad 

wprowadzeniem nowych leków.  

Obecnie najczęściej eksplorowanym obszarem w kontekście poszukiwań nowych 

strategii terapeutycznych jest immunoterapia. Ma ona na celu redukcję patologicznych 

uszkodzeń neuronów, spowolnienie, a nawet odwrócenie powstałych zmian w sferze 

poznawczej. Próbuje się wprowadzać zarówno aktywną jak i bierną immunoterapię. 

W pierwszym przypadku pacjent otrzymuje fragmenty Aβ skoniugowanego z odpo-

wiednim adiuwantem. W wyniku tego działania dochodzi do stymulacji wytwarzania 

przeciwciał anty-Aβ, które z dużym prawdopodobieństwem mogą zapobiegać powsta-

waniu lub usuwać istniejące blaszki starcze [19-22]. Natomiast w immunoterapii biernej, 

badana jest skuteczność przeciwciała przeciw różnym formom Aβ. Obecnie zarówno 

aktywna, jak i bierna immunoterapia są ciągle w toku badań klinicznych [23-26] (tab. 1). 

Tabela 1. Wykaz związków będących przykładem potencjalnej immunoterapii aktywnej i biernej  

Immunoterapia aktywna 
Nazwa Mechanizm działania Badanie 

kliniczne 

ACI-24 Produkcja przeciwciał anty-Aβ bez wpływu na komórki zapalne Faza 1 

ACI-35 Produkcja przeciwciał przeciwko ufosforylowanemu białku tau Faza 1 

ABvac40 Łączy się z C-końcem fragmentu Aβ-40 Faza 2 

AADvac-1 Produkcja przeciwciał przeciwko białku tau Faza 3 

CAD106 Produkcja przeciwciał anty-Aβ bez aktywacji limfocytów T Faza 2 

LuAF20513 Produkcja przeciwciał anty-Aβ bez aktywacji mikrogleju Faza 1 

Immunoterapia bierna 

Nazwa Mechanizm działania Badanie 

kliniczne 

Aducanumab  Monoklonalne przeciwciało przeciwko β-amyloidowi Faza 3 

Crenezumab  Humanizowane monoklonalne przeciwciało, 

które identyfikuje polimorficzne Aβ 

Faza 3 

Gantenerumab  Łączy się z β-amyloidem i indukuje fagocytozę  

przez aktywację mikrogleju 

Faza 3 

BAN2401 Łączy się z rozpuszczalnymi formami Aβ Faza 2 

Solanczumab  Łączy się z monomeryczną i niefibrylarną formą Aβ Faza 3 

BIIB092 Łączy się z N-końcem białka tau Faza 2 

C2N8E12 Łączy się z pozakomórkowymi agregatami białka tau Faza 2 

Źródło: [26] 

Kolejną grupą dobrze znanych leków zasługującą na uwagę są statyny, których sto-

sowanie może spowolnić rozwój choroby Alzheimera [27]. Efekt ten jest związany 

bezpośrednio z hamującym działaniem statyn na syntezę cholesterolu, którego wysoki 

poziom jest czynnikiem rozwoju choroby Alzheimera. Dodatkowo część badaczy 

wskazuje, iż wysokie stężenie tego związku nasila produkcję i toksyczność Aβ [28]. 

Jednocześnie sugeruje się, iż statyny mogą być szczególnie przydatne u osób we 

wczesnych stadiach choroby Alzheimera (włączając w to przedkliniczną fazę) oraz 

przy łagodnych zaburzeniach poznawczych towarzyszących tej chorobie [29].  
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Jedną ze strategii opracowywania leków działających przyczynowo na powsta-

wanie choroby Alzheimera jest ukierunkowanie poszukiwań na drogę amyloidogenną. 

Celem ich jest zmniejszenie wytwarzania Aβ poprzez zwiększenie aktywności  

α-sekretazy lub zahamowanie β-sekretazy lub γ-sekretazy oraz hamowanie agregacji 

Aβ. Przykładem wykorzystania tego typu zjawisk jest hamowanie (semagacestat) oraz 

modulacja (tarenflurbil) kompleksu enzymatycznego γ-sekretazy, odpowiedzialnego za 

budowę Aβ [30, 31]. Jednakże próby kliniczne z tymi lekami wymagają dalszych 

badań. Inna strategia jest ukierunkowana na białko tau i obejmuje badania zahamo-

wania jego agregacji lub zapobiegania jego hiperfosforylacji m.in. poprzez podanie 

pacjentom błękitu metylenowego, szczególnie skutecznego u pacjentów z łagodną 

i umiarkowaną chorobą Alzheimera [32, 33]. 

Kolejnym interesującym celem w poszukiwaniu przyczynowego leczenia choroby 

Alzheimera może być zwalczanie stanu zapalnego. W kilku publikacjach naukowych 

wykazano, że niesteroidowe leki przeciwzapalne zmniejszały ryzyko zachorowania na 

chorobę Alzheimera. Jednak randomizowane badania kliniczne nie wykazały istotnych 

różnic w ryzyku zachorowania między grupami, które otrzymywały te leki oraz 

placebo, co poddaje w wątpliwość ich skuteczność. Próbowano wykorzystać także inne 

leki przeciwzapalne, np. inhibitor TNFα – etanercept. U pacjentów z chorobą Alzheimera 

wykazano bowiem podwyższone stężenie TNFα w surowicy i jego związek z pogor-

szeniem funkcji poznawczych i zaostrzeniem objawów neuropsychiatrycznych [34, 35]. 

Badania dotyczące bezpieczeństwa przyniosły pozytywne wyniki, jednak konieczne są 

dalsze badania związane z możliwościami zastosowania leków biologicznych w terapii 

choroby Alzheimera [1]. 

Wyniki badań wskazują również na wysoki potencjał substancji pochodzenia natu-

ralnego m.in. resweratrolu zawartego w niektórych jagodach, winogronach, soku 

z winogron oraz winie [36-38]. Wyniki dotychczasowych badań wykazały, iż umiar-

kowane spożywanie czerwonego wina może zapobiegać rozwojowi demencji [39], 

a sam resweratrol może działać korzystnie w przypadku pogorszenia pamięci [40], 

będąc jednocześnie substancją bezpieczną i dobrze tolerowaną [41]. Pozostałe związki 

chemiczne, które obecnie są na etapie badań klinicznych dotyczących farmakoterapii 

choroby Alzheimera zawarto w tabeli 2. 

Tabela 2. Wykaz nowych substancji będących w trakcie badań klinicznych 

Nazwa substancji Mechanizm działania Badanie 

kliniczne 

Brexpiprazol  Agonista receptorów D2 Faza III 

Tetrahydrokanabinol  Częściowy agonista receptorów CB1/CB2 Faza II 

Nabilon  Syntetyczna pochodna kannabinoidów Faza III 

Pimavanserin  Selektywny odwrotny agonista receptorów 5HT2A Faza II/III 

Suvorexant  Antagonista receptorów oreksynowych Faza III 

Lemborexant  Antagonista receptorów oreksynowych Faza II 

Źródło: [26]. 
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6. Podsumowanie 

Pomimo ciągłego dynamicznego rozwoju badań dotyczących patogenezy choroby 

Alzheimera dostępne obecnie leki nadal nie zapewniają pomocy wystarczającej do 

zapobiegania i opóźnienia rozwoju tej choroby. Dlatego też nowe strategie leczenia cho-

roby Alzheimera skupiają się głównie na nieznanych dotąd przyczynach, takich jak udział 

układu immunologicznego czy mikrogleju oraz modyfikacji przebiegu postępującej 

choroby. Podkreśla się również możliwość repozycjonowania dobrze znanych leków 

do leczenia choroby Alzheimera. Wydaje się, że obecnie substancje te są mogą być 

szczególnie pomocne dla tych pacjentów, którym medycyna w bardziej zaawanso-

wanej postaci choroby nie potrafi pomóc. 

Literatura 

1. Dong Y., Li X., Cheng J., Hou L., Drug Development for Alzheimer's Disease: Microglia 

Induced Neuroinflammation as a Target?, Int J Mol Sci. 2019, 20(3), s. 558. 
2. Soria Lopez J.A., González H.M., Léger G.C., Alzheimer's disease, Handb Clin Neurol., 

167, 2019, s. 231-255. 

3. Oboudiyat C., Glazer H., Seifan A., Greer C., Isaacson R.S., Alzheimer's disease, Semin 

Neurol., 33(4), 2013, s. 313-329. 

4. Hodson R., Alzheimer's disease, Nature, 559(7715), 2018, s. 1.  

5. Gawel M., Potulska-Chromik A., Choroby neurodegeneracyjne: choroba Alzheimera 

i Parkinsona, Postępy Nauk Medycznych, t XXVIII, 7, 2015. 

6. Bartoszewska M., Molekularne mechanizmy choroby alzheimera, Postępy biologii 

komórki, 35, 3, 2008, s. 333-350. 

7. Breijyeh Z., Karaman R., Comprehensive Review on Alzheimer's Disease: Causes and 

Treatment, Molecules, 25(24), 2020, s. 5789. 

8. Pesz K., Misiak B., Sąsiadek M.M., Genetyczne podstawy zespołów otępiennych, [w:] 

Leszek J. (red.), Choroby otępienne. Teoria i praktyka, Continuo, Wrocław 2011, s. 45-48. 

9. Oboudiyat C., Glazer H., Seifan A., Greer C., Isaacson R.S., Alzheimer's disease, Semin 

Neurol, 33(4), 2013, s. 313-329. 

10. Brunden K.R., Trojanowski J.Q., Lee V.M.Y., Advances in tau-focused drug discovery for 

Alzheimer’s disease and related tauopathies, Nature Rev. Drug Discovery, 8, 2009,  

s. 783-793. 

11. Goedert M., Spillantini M.G., Crowther R.A., Tau proteins and neurofibrillary 

degeneration, Brain Pathol., 1(4), 1991, s. 279-286.  

12. Iqbal K., Alonso Adel C., Chen S., Chohan M.O., El-Akkad E., Gong Ch.X., Khatoon S., 

Li B., Liu F., Rahman A., Tanimukai H., Grundke-Iqbal I., Tau pathology in Alzheimer 

disease and other tauopathies, Biochim Biophys Acta, 2005;1739(2-3), s. 198-210. 

13. Chun W., Johnson G.V., The role of tau phosphorylation and cleavage in neuronal cell 

death, Front Biosci, 12, 2007, s. 733-756. 

14. Heppner F.L., Ransohoff R.M., Becher B., Immune attack: the role of inflammation in 

Alzheimer disease, Nat Rev Neurosci., 16(6), 2015, s. 358-372. 

15. Francis P.T., Palmer A.M., Snape M., Wilcock G.K., The cholinergic hypothesis of 

Alzheimer's disease: a review of progress, J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr., 66(2), 1999, 

s. 137-147. 

16. Davies P., Maloney A.J.F., Selective loss of central cholinergic neurons in Alzheimer’s 

disease, Lancet, 2, s. 1976, 1403. 

17. Whitehouse P.J., Prince D.L., Struble R.G., Alzheimer’s disease and senile dementia: loss 

of neurons in basal forebrain, Science, 215, 1982, s. 1237-1239. 



 

Choroba Alzheimera – stan obecny i perspektywy terapii 
 

73 

 

18. Zabłocka A., Choroba Alzheimera jako przykład schorzenia neurodegeneracyjnego, 

Postepy Hig. Med. Dosw., (online), 60, 2006, s. 209-216. 

19. Fu H.J., Liu B., Frost J.L., Lemere C.A., Amyloid-beta immunotherapy for Alzheimer’s 

disease, CNS Neurol Disord Drug Targets, 9, 2010, s. 197-206. 

20. Tabira T., Immunization therapy for Alzheimer disease: a comprehensive review of active 

immunization strategies, Tohoku J Exp Med., 220, 2010, s. 95-106.   
21. Cribbs D.H., Abeta DNA vaccination for Alzheimer’s disease: focus on disease prevention, 

CNS Neurol Disord Drug Targets, 9, 2010, s. 207-216. 

22. Wilcock D.M., Colton C.A., Anti-amyloid-beta immunotherapy in Alzheimer’s disease: 

relevance of transgenic mouse studies to clinical trials, J. Alzheimers Dis., 15, 2008, 

s. 555-569. 

23. Valera E., Spencer B., Masliah E., Immunotherapeutic approaches targeting amyloid-b,  

a-synuclein, and tau for the treatment of neurodegenerative disorders, Neurotherapeutics, 

13, 2016, s. 179-189. 

24. Farlow M.R., Andreasen N., Riviere M.E., Vostiar I., Vitaliti A., Sovago J., Caputo A., 

Winblad B., Graf A., Long-term treatment with active Ab immunotherapy with CAD106 in 

mild Alzheimer’s disease, Alzheimers Res. Ther., 7, 2015, s. 23.  

25. Andreasen N., Simeoni M., Ostlund H., Lisjo P.I., Fladby T., Loercher A.E., Byrne G.J., 

Murray F., Scott-Stevens P.T., Wallin A., Zhang Y.Y., Bronge L.H., Zetterberg H., 

Nordberg A.K., Yeo A.J., Khan S.A., Hilpert J., Mistry P.C., First administration of the 

Fc-attenuated anti-b amyloid antibody GSK933776 to patients with mild Alzheimer’s 

disease, PLoS One, 10, 2015, e0098153. 

26. Khan S., Barve K.H., Kumar M.S., Recent Advancements in Pathogenesis, Diagnostics 

and Treatment of Alzheimer's Disease, Curr Neuropharmacol., 2020;18(11), s. 1106-1125. 

27. Li G., Larson E.B., Sonnen J.A., Shofer J.B., Petrie E.C., Schantz A., Peskind E.R., 

Raskind M.A., Breitner J.C.S., Montine T.J., Statin therapy is associated with reduced 

neuropathologic changes of Alzheimer disease, Neurology, 69, 2007, s. 878-885. 

28. Reed B., Villeneuve S., Mack W., DeCarli C., Chui H.C., Jagust W., Low HDL and high 

LDL serum cholesterol are associated with cerebral amyloidosis, JAMA Neurol., 71, 

2014, s. 195-200. 

29. Tamaoka A., Dyslipidemia and dementia, Brain Nerve, 68, 2016, s. 737-742. 

30. Doody R.S., Raman R., Sperling R.A., Seimers E., Sethuraman G., Farlow M., Iwatsubo T., 

Vellas B., Sun X., Ernstorm K., Thomas R.G., Aisen P.S., Alzheimer’s Disease 

Cooperative Study, Peripheral and central effects of g-secretase inhibition by 

semagacestat in Alzheimer’s disease, Alzheimers Res. Ther., 7, 2015, s. 36. 

31. Green R.C., Schneider L.S., Amato D.A., Effect of tarenflurbil on cognitive decline and 

activities of daily living in patients with mild alzheimer disease, JAMA, 302, 2009,  

s. 2557-2564. 

32. Wischik C.M., Bentham P., Wischik D.J., Bentham P., Murray A.D., Storey J.M.D., Kook 

K.A., Harrington C.R., Tau aggregation inhibitor (TAI) therapy with Rember arrests 

disease progression in mild and moderate Alzheimer’s disease over 50 weeks, 

J. Alzheimers Dis., 44, 2015, s. 705-720. 

33. Bulic B., Pickhardt M., Schmidt B., Mandelkow E.M., Waldmann H., Mandelkow E., 

Development of tau aggregation inhibitors for Alzheimer’s disease, Angew Chem. Int. Ed. 

Engl., 48, 2009, s. 1740-1752. 

34. Holmes C., Cunningham C., Zotova E., Woolford J., Dean C., Kerr S., Culliford D., Perry 

V.H., Systemic inflammation and disease progression in Alzheimer disease, Neurology, 

73, 2009, s. 768-774. 

35. Holmes C., Cunningham C., Zotova E., Culliford D., Perry V.H., Proinflammatory 

cytokines, sickness behavior and Alzheimer disease, Neurology, 77, 2011, s. 212-218. 



 

Katarzyna Grabkowska, dr hab. n. farm. Ewa Kędzierska, dr hab. n. farm. Ewa Gibuła-Tarłowska 
 

74 

 

36. Burns J., Yokota T., Ashihara H., Lean M.E., Crozier A., Plant foods and herbal sources 

of resveratrol, J. Agric Food Chem., 50, 2002, s. 3337-3340. 

37. Rimando A.M., Kalt W., Magee J.B., Dewey J., Ballington J.R., Resveratrol, 

pterostilbene, and piceatannol in vaccinium berries, J. Agric Food Chem., 52, 2004, 

s. 4713-4719. 

38. Sanders T.H., McMichael R.J., Hendrix K.W., Occurrence of resveratrol in edible 

peanuts, J. Agric Food Chem., 48, 2000, s. 1243-1246. 

39. Orgogozo J.M., Dartigues J.F., Lafont S., Letenneur L., Commenges D., Salamon R., 

Renaud S., Breteler M.B., Wine consumption and dementia in the elderly: a prospective 

community study in the Bordeaux area, Rev. Neurol., 153, Paris 1997, s. 185-192. 

40. Abraham J., Johnson R.W., Consuming a diet supplementedwith resveratrol reduced 

infection-related neuroinflammation and deficits in working memory in aged mice, 

Rejuvenation Res., 12, 2009, s. 445-453. 

41. Turner R.S., Thomas R.G., Craft S., A randomized, double-blind,placebo-controlled trial 

of resveratrol for Alzheimer disease, Neurology, 85, 2015, s. 1383-1391. 

Choroba Alzheimera – stan obecny i perspektywy terapii 

Streszczenie  

Choroba Alzheimera jest przewlekłym zaburzeniem neurodegeneracyjnym, które rozwija się powoli i cha-

rakteryzuje się stopniowo postępującą utratą pamięci i funkcji poznawczych. Stanowi ona jedną z naj-

częściej występujących przyczyn demencji. Podłoże choroby obejmuje agregacja substancji białkowej –  

β-amyloidu w blaszkach starczych oraz hiperfosforylowanego białka tau w komórkach nerwowych mózgu. 

Dostępne obecnie leki zmniejszają jedynie objawy związane z zaburzeniami pamięci i funkcji poznaw-

czych, jednak nie są w stanie spowolnić tych procesów czy nawet ich zatrzymać. Z tego względu nadal 

aktualne pozostaje odkrycie leków, które działałyby na przyczynę choroby Alzheimera lub modyfikowały 

jej przebieg. W większości badań jako podstawę poszukiwań nowych leków wykorzystywano gromadzenie 

β-amyloidu i białka tau w mózgu, jako cech najbardziej charakterystycznych dla tego schorzenia. Jednakże 

leki ukierunkowane na te czynniki mogą wpływać tylko w ograniczony korzystny sposób na patogenezę 

choroby Alzheimera. Celem pracy jest przedstawienie dostępnej obecnie farmakoterapii tej choroby, a także 

perspektyw na wprowadzenie nowych leków. 

Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, β-amyloid, tau 

Alzheimer's disease – current state and prospects for therapy 

Abstract 

Alzheimer's disease (AD) is a chronic neurodegenerative disorder that develops slowly and is characterized 

by gradual progressive loss of memory and cognition. It is one of the most common causes of dementia. 

The underlying cause of the disease involves the aggregation of the protein substance β-amyloid in senile 

plaques and the hyperphosphorylated tau protein in the nerve cells of the brain. Currently available drugs 

only reduce symptoms associated with memory and cognitive disorders, but are not able to slow down 

these processes or even stop them. For this reason, the discovery of drugs that would treat the cause of 

Alzheimer's disease or modify its course is still valid. Most studies have used the accumulation of  

β-amyloid and tau in the brain as the most characteristic features of this disease as the basis for the search 

for new drugs. However, drugs targeting these factors may only have a limited beneficial effect on the 

pathogenesis of AD. The aim of the study is to present the currently available pharmacotherapy of this 

disease, as well as the prospects for the introduction of new drugs. 

Keywords: Alzheimer's disease, β-amyloid, tau 
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Nowe strategie leczenia choroby Alzheimera 

1. Wprowadzenie  

Choroba Alzheimera (AD, ang. Alzheimer disease) jest to najczęstsza postać 

otępienia i może być definiowana jako wolno postępująca choroba neurodegeneracyjna, 

w przebiegu której dochodzi do pogorszenia funkcji poznawczych oraz zaburzeń za-

chowania. Zwykle zaczyna się od utraty pamięci krótkotrwałej. Pierwszy raz zaburze-

nie to opisał w 1906 roku niemiecki lekarz psychiatria i neuropatolog Alois Alzheimer. 

Badacz zauważył obecność blaszek amyloidowych i masywną utratę neuronów pod-

czas badania swojego pierwszego pacjenta, który przed zgonem cierpiał na utratę pamięci 

i zmianę osobowości. Naukowiec opisany stan określił jako poważną chorobę kory 

mózgu [1-3]. Najnowsze badania dowodzą, że o wystąpieniu choroby decydują zmiany 

patologiczne występujące w tkankach mózgowych, takie jak: podwyższone poziomy 

obu amyloidów Aβ tworzące zewnątrzkomórkowe blaszki starcze oraz hiperfosforylo-

wane białko tau, które ulega agregacji wewnątrzkomórkowej w postaci splątków neuro-

fibrylanych [4]. 

Około 30-50 milionów osób na świecie cierpi na demencję. Ze względu na starze-

jące się społeczeństwa przewiduje się, że liczba ta potroi się do 2050 roku, co zwiększy 

stopień niepełnosprawności społeczeństw i wpłynie na zwiększenie kosztów opieki 

zdrowotnej [2, 5]. 

Czynniki ryzyka wpływające na rozwój utraty funkcji poznawczych w przebiegu 

AD możemy podzielić na modyfikowalne i niemodyfikowalne. Do pierwszej grupy 

zaliczane są: cukrzyca, palenie tytoniu, niska aktywność fizyczna, depresja występujące 

w późniejszym wieku oraz nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, choroby metaboliczne 

i otyłość prowadzące do podniesienia ryzyka sercowo-naczyniowego, hipoperfuzja mózgu, 

uszkodzenie naczyń mózgowych lub udar mózgu. W drugiej grupie wyróżniany jest: 

wiek (powyżej > 65 lat), płeć żeńska, obciążony wywiad rodzinny chorobą Alzheimera, 

trisomia 21 chromosomu oraz nosicielstwo genu apolipoproteiny [6-9]. 

2. Patogeneza choroby Alzheimera 

Przyczyna choroby Alzheimera nie jest w pełni poznana [10-12]. W jej etiopatoge-
nezie uwzględnia się rolę czynników genetycznych, środowiskowych oraz sam proces 
starzenia się organizmu [11, 12]. Istnieją postacie choroby, które są dziedziczone 
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autosomalnie dominująco [12], jednak stanowią one nieznaczną ilość (według różnych 
źródeł: około 1% [11]; około 10-20% [12]) przypadków chorych. Genetyczne postaci 
związane są z mutacjami w genach określonych białek, mianowicie: białka prekurso-
rowego amyloidu (APP, ang. amyloid precursor protein) oraz preseniliny 1 oraz 2 [11] – 
białka biorącego udział w proteolizie APP [12]. Spośród czynników ryzyka pod-
kreślana jest istotna rola wieku [11, 12] oraz polimorfizm genu dla apolipoproteiny 4 
(APOE 4, ang. apolipoprotein E4) [11, 13]. Pod uwagę brane są także inne czynniki, 
o których wspominano już powyżej, między innymi obecność chorób naczyniowych, 
obciążenia rodzinnego czy też chociażby niski poziom wykształcenia [11]. Dodatkowo 
w kwietniu 2022 roku, w czasopiśmie „Nature Genetics” naukowcy przedstawili 
aktualną listę genów powiązanych ze zwiększonym ryzykiem choroby Alzheimera [14, 
15]. Obecnie zidentyfikowano ich 75 [14, 15].  

Neurodegeneracyjnemu procesowi choroby (obejmującemu nieodwracalne, zwy-
rodnieniowe zmiany w mózgu oraz obumieranie neuronów) towarzyszą odmienności 
takie jak: zaburzenia w szlakach przekazujących sygnały oraz powstawanie niefizjo-
logicznych, opornych na enzymy białek [12, 16]. Dochodzi do zaniku neuronów w korze 
mózgu, zwłaszcza w obrębie węchomózgowia oraz w przyśrodkowej części płatów 
skroniowych (gdzie lokalizuje się hipokamp) [11], kolejno zostaje zajęta kora nowa 
(w obrębie płatów skroniowych, czołowych i ciemieniowych) [12] wraz z przodo-
mózgowiem i jądrami podkorowymi [12, 16].  

Przyjmuje się, że u podłoża patogenezy AD leży kilka patologicznych zjawisk [17], 
część z nich opisano poniżej. Charakterystyczne dla choroby Alzheimera (choć nie 
tylko dla tej jednostki chorobowej [12]) są położone pozakomórkowo blaszki starcze, 
w których w skład wchodzi w głównej mierze amyloid beta (Aβ) [11]. Jest to fragment 
białka APP, będącego śródbłonowym peptydem, który powstał w wyniku niepra-
widłowego procesu rozszczepiania wspomnianego białka, z udziałem β- i γ-sekretazy 
(w prawidłowym procesie bierze udział α-sekretaza, a patologiczne białko nie odkłada 
się) [11, 18]. Początkowo te nierozpuszczalne fragmenty lokalizują się wewnątrz 
komórki, później też na zewnątrz [18]. Blaszki amyloidowe są nierównomiernie rozło-
żone w mózgu, najwięcej jest ich w korze potyliczno-czołowej [12]. W patogenezie 
AD dochodzi także do hiperfosforylacji innego białka [18], biorącego udział w stabi-
lizacji struktury komórek nerwowych [12], mianowicie białka tau [18]. Prowadzi to do 
zaburzeń stabilności cytoszkieletu oraz zaburzeń w transporcie aksonalnym, tworzą się 
między innymi splątki neurofibrylarne (NFT, ang. neurofibrillary tangles) [12], zwane 
też inaczej jako wewnątrzkomórkowe zwyrodnienia neurofibrylarne [11, 18], przy-
czyniające się do obumierania neuronów [18]. Dodatkowo zaczyna podkreślać się 
obecność neurozapalenia w ośrodkowym układzie nerwowym jako czynnika odgry-
wającego kluczową rolę w patogenezie AD [19]. Uwagę poświęca się zmianom zacho-
dzącym między innymi w mikrogleju, gdyż to on bierze główny udział w odpowiedzi 
zapalnej [19], ponadto w komórkach mikrogleju dochodzi do ekspresji niektórych 
genów, które uznawane są za czynnik ryzyka choroby [17, 20]. To zagadnienie 
wymaga dalszych badań. 

Zmiany uwzględniane w patogenezie powodują obumieranie komórek nerwowych 
[18] oraz przyczyniają się do upośledzenia neuroprzekaźnictwa, poprzez spadek 
stężenia neuroprzekaźników, zwłaszcza w układzie cholinergicznym [11, 18]. Zmiany, 
do których dochodzi w synapsach wpływają na upośledzenie funkcji kognitywnych 
w tej jednostce chorobowej [17]. 
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3. Diagnostyka choroby Alzheimera 

Podstawę diagnostyki stanowi wywiad, także zebrany z osobami bliskimi pacjenta, 

uzupełniony o dokładne badania z zakresu neurologii, psychiatrii, neuropsychologii 

i interny oraz o badania laboratoryjne [11]. Istotne jest zdiagnozowanie i wykluczenie 

ewentualnych przyczyn odwracalnych zaburzeń poznawczych [21]. W diagnostyce 

ponadto brane są pod uwagę biomarkery [17, 20]. Identyfikuje się je w badaniach 

obrazowych oraz oznacza w płynach ustrojowych [17, 20].  

W neuroobrazowaniu wykorzystywane są trzy najlepiej zweryfikowane badania:  

1. Rezonans magnetyczny (MR, ang. magnetic resonance) – uwidacznia atrofię 

w płatach skroniowych, dokładniej w ich przyśrodkowej części [20], dodatkowo 

jest pomocny w wykluczeniu innej przyczyny otępienia np. zmian nowotwo-

rowych [11], ponadto umożliwia ocenę wolumetryczną hipokampa i płatów 

skroniowych [18].  

2. Pozytronowa tomografia emisyjna z użyciem fluorodeoksyglukozy (18FTG-PET, 

ang. positron emission tomography) – badanie czynnościowe, oceniające meta-

bolizm mózgu [11], w AD wykazywany jest hipometabolizm w obrębie tylnego 

zakrętu obręczy oraz w płacie skroniowo-ciemieniowym [20]. 

3. Zobrazowanie patologicznych złogów białka amyloidu Aβ tzw. amyloid-PET – 

przydatne w wykluczeniu AD [20]. 

W 2020 roku ponadto Amerykańska Agencja ds. Żywienia i Żywności (FDA, ang. 

Food and Drug Administration) zatwierdziła znacznik – flortaucipir, który umożliwia 

zobrazowanie w badaniu PET białka tau [20]. Jak się okazało złogi tegoż białka 

obrazowane w wspomnianym badaniu korelują z objawami otępienia [18].  

W płynie mózgowo-rdzeniowym można oznaczyć amyloid β1-42, ufosforylowane 

i całkowite białko tau oraz wiele innych markerów, w tym także odzwierciedlających 

uszkodzenie neurytów czy dysfunkcję synaptyczną [20]. Ostatnio zwraca się uwagę na 

możliwości oznakowywania poszczególnych markerów we krwi [22]. Stanowi to 

pewną opcję alternatywną dla inwazyjnych i kosztownych badań opisywanych 

powyżej [22].  

Podsumowując, zauważyć można, że diagnostyka opiera się na trzech grupach 

biomarkerów: 

• związanych z patologicznym amyloidem; 

• związanych z białkiem tau; 

• związanych z neurodegeneracją [17, 20, 23]. 

4. Rozpoznanie choroby Alzheimera 

Aktualnie do rozpoznania AD stosuje się kryteria Międzynarodowej Klasyfikacji 

Chorób (ICD, ang. International Classification of Diseases) lub klasyfikację zaburzeń 

psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM, ang. Diag-

nostic and Statistical Manual of Mental Disorders) [23, 24]. Skupiają się one na 

objawach klinicznych [23]. Uzupełniają je dodatkowo kryteria National Institute of 

Neurological and Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer's Disease 

and Related Disorders Association (NINCDS-ADRDA) [23, 24], które biorą pod 

uwagę możliwe kierunki badań, opisane po części powyżej.  
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5. Farmakoterapia 

Zdolności terapeutyczne poznanych dotychczas leków są w chorobie Alzheimera 

ograniczone. Kluczem do sukcesu leczenia AD jest wczesne rozpoznanie. Istnieje prawdo-

podobieństwo, iż patologiczne zmiany specyficzne dla choroby pojawiają się już na 

kilka lat przez wystąpieniem objawów i włączenie przedobjawowej farmakoterapii mo-

głoby przynieść znamienne skutki. Z reguły jednakże chorobę rozpoznaje się w zaawan-

sowanym stadium, gdy duża ilość neuronów jest już zajęta przez chorobę, a nie są nam 

znane leki, które są w stanie te zmiany cofnąć. Ich włączenie ma na celu przede wszyst-

kim spowolnienie rozwoju choroby i zmniejszenie nasilenia objawów [25, 26]. Pro-

cesem chorobowym dotkniętych jest kilka układów neuroprzekaźnikowych, w związku 

z czym w farmakoterapii skupiono się na substancjach na nie oddziałujących. Ponadto 

stale prowadzone są badania poszukujące nowych możliwości leczenia AD, co zaowo-

cowało niedawną rejestracją najnowszych leków. Zostaną one pokrótce omówione 

w poniższym podpunkcie. 

5.1. Substancje wpływające na układ cholinergiczny 

W patogenezie choroby Alzheimera dużą rolę odgrywa zaburzenie cholinergicznego 

pobudzania neuronów w mózgu. Jedynym rodzajem substancji, które wypływają na 

układ cholinergiczny i wykazały pozytywny efekt w farmakoterapii AD, są inhibitory 

acetylocholinesterazy. Cholinesteraza jest enzymem rozkładającym cholinę, więc zaha-

mowanie jej działania powoduje wzrost stężenia choliny w synapsach cholinergicznych. 

Pierwszym zarejestrowanym lekiem tej grupy była takryna, która została jednakże wy-

cofana ze względu na skutki uboczne, przede wszystkim toksyczne uszkodzenie wątroby. 

Powszechnie stosowane leki z tej grupy zawierają substancje czynne takie jak done-

pezil, galantamina i ririwastygmina [25-27]. Donepezil charakteryzuje się najdłuższym 

czasem półtrwania w wymienionej grupie (60 godzin) i jest zarejestrowany zarówno do 

leczenia choroby o lekkim i średnim zaawansowaniu (p.o. 5 do 10 mg/d w lekkiej i śred-

niej postaci, od 10 do 20 mg/d w ciężkiej). Galantamina to krótkodziałający inhibitor 

zarejestrowany w leczeniu łagodnego do średnio zaawansowanego stadium choroby. Lek 

przyjmowany jest p.o.w dawkach od 8 do 24 mg [28, 29]. Rywastygmina, jako jedyna 

z wymienionych dotychczas substancji, nie jest metabolizowana w wątrobie, dzięki 

czemu zalecana jest pacjentom z uszkodzeniem wątroby. Dostępna jest w postaci do-

ustnej (p.o.: zakres dawek 1-12 mg/d, stosowana 2 razy dziennie) oraz transdermalnej 

(4,6-9,5, mg/d) i zarejestrowano ją do leczenia wszystkich trzech postaci AD [28-31]. 

Wszystkim substancjom udowodniono korzystny wpływ na zdolności kognitywne 

i funkcjonowanie pacjentów, należy jednak pamiętać, iż reakcja na leki jest indywi-

dualna. Najczęstszym działaniem niepożądanym inhibitorów acetylocholinesterazy są 

zaburzenia układu pokarmowego. Występują zaburzenia łaknienia, nudności, wymioty 

i biegunki. Wystąpić mogą ponadto zawroty głowy, problemy ze snem, pobudzenie ze 

splątaniem, zmęczenie, zaburzenia oddechowe i hipotensja z bradykardią. Donepezil 

i rywastygmina mogą być także przyczyną bólów głowy [25, 28, 32]. 
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5.2. Niekompetytywni antagoniści receptorów N-metylo-D-asparaginowych 

(NMDA, ang. N-methyl-D-aspartate) 

Kolejnym patomechanizmem, który przyczynia się do obrazu klinicznego choroby 

Alzheimera, jest nadmierne pobudzenie receptorów N-metylo-D-asparaginowych, które 

są receptorami dla glutaminianu selektywnie aktywowanymi przez kwas N-metylo-D-

asparaginowy. Jako receptory jonotropowe mają one zdolność przewodzenia jonów wap-

nia do wnętrza komórki. Ich nadmierna aktywacja powoduje tak zwaną toksyczność 

z pobudzenia, spowodowaną nadmiarem jonów wapnia w komórkach. Nadmierna akty-

wacja receptorów glutaminowych skutkuje wzmożonym napływem wyżej wymienio-

nych jonów do komórki, któremu towarzyszy dodatkowo zwiększone ich uwalnianie 

z organelli komórkowych, tj. mitochondriów czy retikulum endoplamatycznego. Znaczny 

wzrost intracellularnego stężenia jonów wapnia skutkuje aktywacją enzymów degradu-

jących białka, lipidy i kwasy nukleinowe. Wszystko to powoduje uszkodzenie i obu-

mieranie dotkniętych zjawiskiem neuronów [25, 26, 28, 33]. Z tego powodu do terapii 

choroby Alzheimera wprowadzono również grupę niekompetytywnych antagonistów 

receptora NMDA, memantynę. Substancja zarejestrowana jest do leczenia średnich 

i ciężkich przypadków AD. Hamuje ona nadmierną aktywację receptorów, nie za-

burzając jednak ich normalnej funkcji. Spowalnia neurotoksyczność. Przyjmowana jest 

p.o. w dawce 5 do 20 mg/d, często w połączeniu z inhibitorami acetylocholinoesterazy. 

Jest lekiem dobrze tolerowanym, a skutki uboczne obejmują ból głowy, dezorientację, 

senność, zaparcia, zawroty głowy i nadciśnienie [25, 26, 28, 34]. 

5.3. Przeciwciała monoklonalne 

Najnowszym lekiem, który pojawił się w terapii AD jest Aducanumab, który został 

zarejestrowany i dopuszczony do użytku przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków 

w czerwcu 2021 roku. Warto wspomnieć, iż to pierwsza nowa substancja zaklasyfi-

kowana do leczenia choroby Alzheimera od 20 lat. Jest to ludzka immunoglobulina 

IgG1 będąca przeciwciałem monoklonalnym przeciwko złogom beta-amyloidu, stano-

wiącym podstawowy problem w chorobie Alzheimera. Aducanumab to jedyny lek 

podawany pacjentom drogą dożylną, przekracza barierę krew-mózg i zaleca się jego sto-

sowanie w początkowych stadiach choroby. Poza nim nie jest znana inna substancja, 

która ma zdolność zmniejszania ilości blaszek amyloidowych w obrębie ośrodkowego 

układu nerwowego. Do odczuwanych przez pacjentów objawów ubocznych należą 

bóle głowy, biegunki, dezorientacja i skłonność do upadków. Lek ten jest dostępny dla 

niewielu pacjentów, a w Europie jest w trakcie rejestracji. Koszt rocznej terapii w USA 

ok 56.000 $.  

6. Głęboka stymulacja mózgu 

W związku z ograniczeniami skuteczności aktualnie dostępnych form leczenia far-

makologicznego choroby Alzheimera zaczęto szukać innych metod terapeutycznych, 

które mogłyby być wykorzystane w jej leczeniu. Jedną z nich jest głęboka stymulacja 

mózgu (DBS, ang. deep brain stimulation), która znalazła już zastosowanie w terapii 

wielu innych chorób neurologicznych, a nawet psychiatrycznych [38]. W ciągu ostat-

nich dziesięciu lat wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem tej techniki neurochirur-

gicznej w chorobie Alzheimera, przeprowadzono pierwsze badania kliniczne na zwierzę-

tach oraz z udziałem ludzi [38].  
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Sam zabieg polega na umieszczeniu elektrod stymulacyjnych w kluczowym obszarze 

mózgu, które mają za zadanie modulować aktywność elementów neuronalnych mózgu, 

następnie podskórnie w okolicy podobojczykowej lub w powłokach brzusznych wszcze-

piany jest wewnętrzny generator impulsów, który jest następnie łączony z elektrodami 

stymulacyjnymi za pomocą elektrody poprowadzonej podskórnie przez okolice głowy, 

szyi i klatki piersiowej [38, 39]. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo procedury wszczepienia 

urządzenia to na podstawie doświadczeń Ponce’a F.A. i in. (2016) najczęstszym zgła-

szanym zdarzeniem niepożądanym u operowanych był ból głowy (26%), siedem 

poważnych zdarzeń niepożądanych wystąpiło u pięciu operowanych (11,9%), czterech 

chorych wymagało reoperacji: dwoje eksplantacji elektrod z powodu infekcji, jeden 

repozycji elektrod, jeden zabiegu z powodu przewlekłego krwiaka podtwardówkowego, 

pozostałe dwa poważne zdarzenia niepożądane to ból głowy i wymioty u jednego 

pacjenta, który został dwie noce dłużej w szpitalu, jednak w trakcie 90 dni po operacji 

nie odnotowano trwałych uszkodzeń neurologicznych ani zgonów wśród całej grupy [39]. 

Najczęściej stymulacja metodą DBS przeprowadzana wśród pacjentow z chorobą 

Alzheimera dotyczyła: sklepienia, jądra podstawnego Meynerta i torebki brzusznej/ 

prążkowia brzusznego [38]. Najwięcej dostępnych badań jest na temat głębokiej sty-

mulacji sklepienia (DBS-f, ang. deep brain stimulation fornix) [38]. Mechanizm dzia-

łania DBS nie jest jeszcze do końca poznany. Badania na szczurach dostarczyły dowo-

dów na to, że DBS-f powoduje aktywację hipokampów oraz indukuje uwalnianie ace-

tylocholiny w tym regionie [40], oraz wpływa na wzrost stężeń niektórych czynników 

neurotroficznych i markerów neuroplastyczności [41]. Z kolei na podstawie wyników 

badań przeprowadzonych na świniach wysunięto wniosek, że DBS-f może zwiększać 

uwalnianie neurotransmiterów oraz prowadzić do zwiększenia aktywności neuronalnej 

w kręgu Papeza i obwodzie korowo-limbicznym tworzących jedną funkcjonalną pętlę [42]. 

Najbardziej liczebnym, randomizowanym badaniem kontrolnym z podwójnie ślepą 

próbą jest badanie ADvance [38]. Po obiecujących wynikach I fazy tego badania, gdzie 

zauważono poprawę metabolizmu glukozy w istotnych miejscach mózgowia oraz 

poprawę kliniczną w zakresie funkcji poznawczych po użyciu DBS-f, kontynuowano 

dalsze etapy badań nad zastosowaniem tej metody [43]. W II fazie badania klinicznego 

ADvance brało udział 42 pacjentów z wszczepionym DBS-f, podzielono ich na 21 pa-

cjentów ze stymulacją wyłączoną jako pozorną grupę kontrolną i 21 pacjentów ze stymu-

lacją włączoną przez okres 12 miesięcy. Zastosowano częstotliwość 130 Hz, napięcie 

między 3,0 a 3,5 V i szerokość impulsu 90 μs [44]. Po 6 miesiącach stymulacji DBS-f 

badanie PET pokazało znaczną poprawę metabolizmu glukozy w kilku obszarach mózgu 

w grupie pacjentów ≥ 65. r.ż, takiej poprawy nie było u młodszych pacjentów < 65. r.ż., 

a wzrost metabolizmu glukozy u starszych pacjentów ponownie spadł po 12 miesiącach 

przewlekłej stymulacji [44]. Starsi pacjenci otrzymujący stymulację uzyskali lepsze 

wyniki w ocenie skalą ADAS-Cog-13 w porównaniu z pacjentami z brakiem stymulacji, 

różnica wyniosła 4,5 ±2,0 punktów po 9 miesiącach i 4,1 ±2,6 po 12 miesiącach [44]. 

Młodsi pacjenci otrzymujący stymulację DBS-f wykazywali pogorszenie funkcji poznaw-

czych w użytych skalach [44]. Autorzy zasugerowali, że może to być związane z większą 

atrofią mózgu, deficytem metabolizmu i złośliwym przebiegiem choroby Alzheimera 

lub różnymi fenotypami genetycznymi i klinicznymi, które były mniej wrażliwe na 

modulację sieci neuronowej [44]. Oceniono również, że zabieg neurochirurgiczny 

wszczepienia DBS-f oraz ciągła 12 miesięczna stymulacja są bezpieczne i dobrze tole-
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rowane [44]. Ze względu na zróżnicowanie wyników II fazy badania ADvance 

w zależności od wieku, aktualnie do III fazy tego badania poszukuje się chorych ≥ 65. roku 

życia z łagodną demencją [45].  

Większość aktualnych badań pokazuje, że DBS jest obiecującą metodą leczenia 

choroby Alzheimera, jednak potrzeba dalszych badań klinicznych, aby ocenić skutecz-

ność tej terapii, ustalić właściwe parametry stymulacji oraz potencjalny mechanizm 

działania.  

7. Nieinwazyjna stymulacja mózgu  

 Metody nieinwazyjnej stymulacji mózgu stanowią obiecujące narzędzie do modu-

lacji aktywności oraz pobudliwości kory mózgu. Neurofizjologiczne badania wykazują 

podwyższoną pobudliwość kory ruchowej u chorych na chorobę Alzheimera, która 

może wynikać zarówno z ograniczonej efektywności mechanizmów przekaźnictwa synap-

tycznego, jak i obniżonej plastyczności mózgu [46]. W największej próbie kontrolo-

wanej 45 pacjentów, zastosowanie przezczaszkowej stymulacji magnetycznej znacząco 

poprawiło wyniki chorych w krótkiej skali oceny stanu psychicznego (MMSE, ang. 

Mini Mental State Examination), w skali oceny złożonych czynności życia codziennego 

(IADL, ang. the Instrumental Activities of Daily Living Scale) i w Geriatrycznej Skali 

Depresji (GDS, ang. The Geriatric Depression Scale) [47]. Pomimo zadowalających 

efektów terapeutycznych przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS, ang. Transcra-

nial Magnetic Stimulation) oraz przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (tDCS, 

ang. Transcranial Direct Current Stimulation) dokładny mechanizm ich działania na 

poprawę funkcji poznawczych i zaburzeń pamięci epizodycznej nie jest do końca wy-

jaśniony [48]. 

W latach 2014 i 2017 zostały opublikowane wytyczne terapeutycznego wykorzy-

stania przezczaszkowej stymulacji magnetycznej oraz przezczaszkowej stymulacji prądem 

stałym, opublikowane przez International Federation for Clinical Neurophysiology. 

Kwestia stosowania wyżej wymienionych metod została oceniona jako bezpieczna, 

o ile uregulowana jest ściśle określonymi wskazaniami [47]. 

7.1. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna  

Zmienne pole magnetyczne poprzez indukcję elektromagnetyczną pobudza elektrycz-

nie wybrany obszar kory mózgowej. Stymulator generujący impuls połączony jest z cewką 

magnetyczną, przylegającą do czaszki. Prąd przepływa przez cewkę, wytwarzając pole 

magnetyczne, które po dotarciu do kory mózgowej indukuje w niej przepływ prądu. 

Następstwem tego jest depolaryzacja błony komórkowej neuronów i aktywacja kory 

położonej bezpośrednio pod cewką. To pobudzenie rozchodzi się do struktur mózgu, 

z którymi dany obszar kory mózgowej jest połączony [48]. 

Zwiększona aktywność neuronów oraz długotrwałe wzmocnienie synaptyczne wzma-

gają wydzielanie neurotrofin, takich jak neurotropowy czynnik pochodzenia mózgo-

wego (BDNF, ang. brain-derived neurotrophic factor), który m.in. reguluje rozwój 

i wzrost neuronów. Badania prowadzone na zwierzętach jednoznacznie wskazują, że 

zastosowanie TMS znacząco podnosi poziom BDNF [48]. W oparciu o te dane 

możemy stwierdzić, że zastosowanie przezczaszkowej stymulacji magnetycznej popra-

wia szeroko pojętą plastyczność mózgu w oparciu o działanie na uszkodzone szlaki 

przekaźnictwa. 
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7.2. Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym 

tDCS dostarcza do kory mózgowej słaby polaryzujący prąd stały, który służy mo-

dulowaniu pobudzenia korowego. Charakter zmiany korowej zależy od biegunowości 

elektrod: stymulacja anodowa zwiększa wzbudzenie i spontaniczną aktywność korową, 

a stymulacja katodowa redukuje je [49]. Prowadzi to do zmiany potencjału neuronów 

w pobliżu elektrod. Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym zastosowana in vitro 

prowadzi do zwiększenia wydzielania czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego 

(VEGF, ang. vascular endothelial growth factor) oraz angiopoetyny 2 (ANGP-2, ang. 

Angiopoietin-2), która poprzez protekcję naczyń krwionośnych mózgu pozytywnie 

wpływa na procesy pamięci [50].  

Odwołując się do literatury, rezultaty zastosowania TMS oraz tDCS są podobne, 

jednak tDCS wydaje się mieć kilka dodatkowych atutów. Jest metodą prostszą i tańszą, 

co zwiększa jej dostępność dla pacjentów [51]. 

8. Podsumowanie 

Można zauważyć, że choroba Alzheimera ciągle pozostaje wyzwaniem dla klini-

cystów. Dodatkowo, dotąd nie w pełni poznana etiologia nie ułatwia skutecznego lecze-

nia tego schorzenia. Prowadzone w ostatnich latach badania niewątpliwie przyczyniają 

się do szerszego poznania patomechanizmów leżących u podstawy choroby Alzheimera 

i umożliwiają szybszą diagnostykę w oparciu o biomarkery, będace przedmiotem in-

tensywnych badań naukowych. Zarejestrowanie przez FDA aducanumabu było niejako 

pewnym przełomem, od dawna nie odnotowywano nowych preparatów w terapii 

choroby Alzheimera. Istotnym faktem jest również to, że poszukiwane są także rozwią-

zania niefarmakologiczne, chociażby z wykorzystaniem głębokiej stymulacji mózgu. 

Wszystko to wymaga jednak przeprowadzania dalszych badań klinicznych, w celu wery-

fikacji ewentualnych korzyści z możliwych nowych, potencjalnych opcji terapeutycznych. 

Podsumowując, mamy wielką nadzieję, że dzięki wysiłkowi prowadzonemu w za-

kresie poznania przyczyn i w zakresie wynalezienia skutecznych metod leczniczych, 

już niewiele dzieli nas od sukcesu terapeutycznego w tej dziedzinie. Niewątpliwe jednak 

zdajemy sobie sprawę, że sporo wyzwań jest jeszcze do pokonania. 
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Nowe strategie leczenia choroby Alzheimera 

Streszczenie 

Choroba Alzheimera jest schorzeniem powodującym postępującą degenerację komórek mózgowych. Sta-

nowi ona główną przyczynę demencji, która objawia się zaburzeniami funkcji poznawczych i utratą samo-

dzielności w wykonywaniu codziennych czynności. Z danych epidemiologicznych wynika, że liczba osób 

chorych na tę chorobę wynosi ponad 36,5 milionów na świecie, a chorują głównie pacjenci powyżej 65. roku 

życia. Wiek jest zatem najważniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera. U podłoża 

tego schorzenia leży neurodegeneracyjny proces chorobowy, który charakteryzuje się odkładaniem blaszek 

β-amyloidowych i neurofibrylarnych splotów hiperfosforylowanego białka tau. Proces diagnostyczny choroby 

Alzheimera opiera się na analizie obrazu klinicznego, diagnostyce biomarkerów płynowych oraz na bada-

niach obrazowych, a leczenie obecnie jest przeważnie ukierunkowane na terapię objawową. W czerwcu 

2021 r. amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła pierwszy lek spowalniający przebieg 

choroby. W związku z ograniczeniami skuteczności leczenia farmakologicznego choroby Alzheimera zaczęto 

szukać innych metod terapeutycznych, które mogłyby być wykorzystane w jej leczeniu. Jedną z nich jest 

głęboka stymulacja mózgu. Dostępne są również badania nad nieinwazyjną stymulacją mózgu, obejmującą 

przezczaszkową stymulację magnetyczną bądź przezczaszkową stymulację prądem stałym, których wyniki 

mogą świadczyć o poprawie funkcji poznawczych po zastosowaniu tych metod. W naszej pracy chcemy 

omówić obecnie dostępne metody leczenia choroby Alzheimera, ze szczególnym uwzględnieniem nowych 

terapii oraz kierunków ich poszukiwań.  

Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, demencja, głęboka stymulacja mózgu 
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New Alzheimer’s disease treatment strategies 

Abstract 

Alzheimer’s disease is a condition causing degeneration of brain cells. It is the main cause of dementia, 

which is characterized by the disorders in the area of various cognitive functions. According to epide-

miologic data, the number of people suffering from this condition comes to over 36.5 million worldwide, 

and the majority of them are over 65 years old. Therefore, age is the major risk factor when it comes to 

Alzheimer's disease. The mechanism behind this affliction is the neurodegenerative process, characterized 

by accumulation of both β-amyloid plaques and neurofibrillary tangles made of phosphorylated tau protein. 

The diagnostic process is based on the analysis of the clinical picture, fluid biomarkers and imaging tests 

and the treatment as of this moment is mainly symptomatic. In June 2021 FDA has approved the first drug 

with the ability to slow down the course of the disease. Due to limited effectiveness of AD pharma-

cotherapy new therapeutic approaches are being explored. Deep brain stimulation is one of them. Non-

invasive brain stimulation has also been researched. It consists of transcranial magnetic stimulation or 

transcranial direct current stimulation. Results of given researches may indicate an improvement in 

cognitive skills after implementing such methods. In our paper we would like to discuss currently available 

forms of AD treatment, particularly new therapies and possible future paths. 
Keywords: Alzheimer’s disease, dementia, deep brain stimulation 
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Proantocyjanidyny –  

nadzieja w leczeniu choroby Alzheimera 

1. Wprowadzenie 

Choroba Alzheimera (AD, ang. Alzheimer’s disease) stanowi rosnące wyzwanie dla 

współczesnego świata. Dotyka ona coraz więcej osób, a obecnie stosowane leczenie 

skupia się głównie na łagodzeniu objawów. Wciąż trwają poszukiwania i badania nad 

opracowaniem skutecznych leków niwelujących przyczyny tej choroby. Proantocyja-

nidyny są związkami, których wykorzystanie w przypadku tego schorzenia może okazać 

się efektywne w terapii. Substancje te wykazują szerokie spektrum działania, mając 

wpływ na patomechanizmy AD. Kluczowe znaczenie mają tutaj: zapobieganie agregacji 

i akumulacji beta-amyloidu (Aβ, ang. amyloid beta) oraz białka tau, zwiększenie 

przekaźnictwa w układzie cholinergicznym czy neutralizacja wolnych rodników. Poniższa 

praca przeglądowa podsumowuje wyniki badań określających działanie oraz zastoso-

wanie proantocyjanidyn i podkreśla ich rolę w przeciwdziałaniu patomechanizmom 

AD, a także utrzymaniu zdolności neuropoznawczych.  

2. Metodologia 

W celu napisania poniższej pracy dokonano przeglądu artykułów naukowych 

opublikowanych w latach 1997-2021. Wykorzystano do tego bazy takie jak: PubMed, 

Clinical Trials oraz Google Scholar. W poszukiwaniu odpowiednich opracowań zasto-

sowano słowa kluczowe: proantocyjanidyny, choroba Alzheimera, beta-amyloid, białko 

tau oraz stres oksydacyjny. Spośród wyszukanych prac wybrano te, które opisywały 

patogenezę i aktualnie stosowane leczenie choroby Alzheimera, budowę i właściwości 

proantocyjanidyn oraz wpływ proantocyjanidyn na rozwój wspomnianego wcześniej 

schorzenia.  

3. Choroba Alzheimera 

3.1.  Patogeneza 

Choroba Alzheimera jest postępującym, neurodegeneracyjnym schorzeniem. Jedną 

z przyczyn występowania tej jednostki chorobowej jest nieprawidłowe przekształcanie 

i polimeryzacja wcześniej rozpuszczalnych białek w nierozpuszczalne agregaty, co 

skutkuje nieprawidłową funkcją neuronów i ich degeneracją [1]. Dzieje się tak w wyniku 
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odkładania wewnątrzkomórkowych złogów hiperfosforylowanego białka tau, czyli spląt-

ków neurofibrylarnych i zewnątrzkomórkowych złogów Aβ, czyli blaszek starczych 

w strukturze mózgu. W wyniku tych zmian dochodzi do dysregulacji gospodarki wap-

niowej w cytozolu i mitochondriach, stresu oksydacyjnego, stanu zapalnego, a w konse-

kwencji do astrocytozy i mikroglejozy [2, 3]. Aktywowany przez Aβ mikroglej produkuje 

reaktywne formy tlenu (ROS, ang. reactive oxygen species), cytokiny prozapalne jak 

interleukina-1 (IL-1), interleukina-2 (IL-2) i czynnik martwicy nowotworu (TNF-alfa, 

ang. alfa tumor necrosis factor) oraz chemokiny [4]. W patogenezie powstawania neuro-

toksycznych złogów Aβ dużą rolę odgrywa białko prekursorowe (APP, ang. amyloid 

precursor protein). Jego nieprawidłowe rozszczepienie przez enzymy β-sekretazę  

i γ-sekretazę prowadzi do wytworzenia nierozpuszczalnych włókien i ich polimeryzacji. 

Bezpośrednią rolę odgrywa Aβ składający się z 40 (Aβ40) i 42 (Aβ42) aminokwasów. 

Ich agregacja prowadzi do zablokowania kanałów jonowych, wzmożonego mitochon-

drialnego stresu oksydacyjnego i spadku metabolizmu neuronów oraz do aktywacji kinaz 

odpowiedzialnych za hiperfosforylację białka tau. Następnie ufosforylowane białko  

tau traci swoje funkcje, a mianowicie nie wchodzi w interakcję z mikrotubulami i agre-

guje w nierozpuszczalne, toksyczne włókna [1, 5]. Te procesy wywierają wpływ na 

utratę neuronów, spadek ilości połączeń nerwowych oraz na zmniejszenie przekaźnictwa 

synaptycznego, a następnie do pogorszenia funkcji poznawczych i upośledzenia pa-

mięci [6]. Zostały również zidentyfikowane mutacje w genach kodujących APP oraz 

prezenilinę 1 (PS1) i 2 (PS2) odpowiedzialne za dziedziczoną rodzinną AD (FAD, ang. 

familial Alzheimer disease), co wiąże się ze zwiększoną produkcją blaszek starczych. 

Istnieją także doniesienia o mechanizmach dysregulacji gospodarki wapniowej czy 

niewydolności proteolizy niezwiązanej z Aβ, które mogą stanowić kolejną przyczynę 

rozwoju AD [7]. Liczne badania wykazały, że zaburzenie proteostazy, która reguluje 

równowagę pomiędzy procesami syntezy, fałdowania i degradacji białek, jest istotnym 

czynnikiem patogenezy w AD. Funkcjonalna i prawidłowa proteostaza ma bowiem 

kluczowe znaczenie dla zdrowia organizmu poprzez utrzymanie integralności proteomu, 

a jej zakłócenie powoduje akumulację nieprawidłowych białek, co może powodować 

toksyczność komórkową i prowadzić do licznych zaburzeń związanych z wiekiem. 

Końcowym stadium AD jest śmierć, trudno jest jednak oszacować średni czas prze-

życia od diagnozy ze względu na indywidualny przebieg tej choroby. Niektórzy 

badacze podają, że jest to od 5 do 12 lat [8]. 

3.2.  Epidemiologia 

Choroba Alzheimera jest problemem ogólnoświatowego zdrowia publicznego, ponie-

waż stanowi główną i najczęstszą przyczynę demencji, stwierdzaną przede wszystkim 

u osób starszych. Na podstawie obserwowanej tendencji starzenia się społeczeństwa 

przewiduje się, że globalnie populacja osób powyżej 65 roku życia wzrośnie z 9,3% 

w 2020 roku do około 16,0% w 2050 roku [4]. Wiąże się to ze wzrostem ilości 

stawianych diagnoz, a tym samym choroba Alzheimera staje się coraz poważniejszą 

trudnością dla lekarzy na świecie, stanowiąc aktualnie siódmą najczęstszą przyczynę 

zgonów wśród wszystkich chorób i jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności 

wśród osób starszych [9].  
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Ostatnie raporty wykazały, że w 2018 roku na AD cierpiało prawie 50 milionów 

ludzi na całym świecie, a każdego roku odnotowuje się prawie 10 milionów nowych przy-

padków. Jednocześnie szacuje się, że do 2050 roku liczba ta wzrośnie aż o 70% [10]. 

AD ma tym samym istotne konsekwencje społeczne i ekonomiczne. Całkowite 

roczne koszty spowodowane przez demencję na świecie w 2020 roku wylicza się na  

1,3 biliona dolarów, a w 2030 roku suma ta wzrośnie ponad dwukrotnie [11].  
Choć obserwowana jest wzrastająca tendencja zapadalności na tę chorobę, wciąż 

brakuje skutecznych środków mogących poprawić zarówno życie pacjentów, jak i zmniej-

szyć skutki schorzenia, tym samym koszty opieki medycznej i społecznej. 

3.3.  Leczenie 

Stosowanie obecnych terapii nie pozwala na osiągnięcie zadowalających efektów 

terapeutycznych ani na zatrzymanie postępu choroby. Skupiają się one bowiem jedynie 

na łagodzeniu objawów AD, dlatego choroba ta wymaga pilnych działań, jak odkrycie 

nowych metod jej zapobiegania i leczenia. 

Obecnie tylko pięć leków zostało zatwierdzonych do leczenia AD przez Agencję 

ds. Żywności i Leków (FDA, ang. Food and Drug Administration), z czego cztery jak: 

Donepezil, Rywastygmina, Galantamina i Memantyna, działają na symptomy, a nie przy-

czynę choroby. Pierwsze trzy substancje to inhibitory acetylocholinesterazy (AChEI), 

a ostatni to antagonista receptora N-metylo-D-asparaginianu. Nadzieją na postęp i zmianę 

kierunku terapii okazał się piąty, zatwierdzony 7 czerwca 2021 roku przez FDA środek, 

Aducanumab (Aduhelm), który jako pierwszy stosowany jest do leczenia polegającego 

na modyfikacji postępu schorzenia, a nie działania wyłącznie na jego objawy [12]. 

Prowadzone nim terapie wciąż podlegają jednak ścisłej analizie i obserwacji. 

Pierwszym lekiem hamującym cholinesterazę, zatwierdzonym przez FDA do 

leczenia AD była Takryna (tetrahydroaminoakrydyna), jednak została wycofana szybko 

po wprowadzeniu, z uwagi na występowanie zbyt częstych działań niepożądanych, 

takich jak hepatotoksyczność. Później wprowadzono inne AChEI, jak Donepezil, 

Rywastygmina i Galantamina, które są obecnie stosowane w objawowym leczeniu AD 

[13, 14].  

Donepezil stanowi pochodną indanonobenzylopiperydyny i należy do leków drugiej 

generacji AChEI. Aktualnie jest uważany za wiodący środek w leczeniu AD. Wiąże się 

odwracalnie z acetylocholinoesterazą i hamuje rozpad acetylocholiny, co prowadzi do 

wyższego stężenia tego neuroprzekaźnika w synapsach. Lek jest dobrze tolerowany 

przez pacjentów. Występują łagodne i przemijające cholinergiczne skutki uboczne, 

które dotyczą układu pokarmowego i nerwowego. Efektem działania Donepezilu jest 

zmniejszenie objawów AD, takich jak poprawa funkcji poznawczych i zachowania. 

Rywastygmina to substancja będąca inhibitorem AChE i butyrylocholinesterazy 

(BuChE), który działa poprzez wiązanie z dwoma aktywnymi miejscami AChE, wskutek 

czego ograniczony jest metabolizm acetylocholiny. Nazywana jest pseudonieodwra-

calną, ponieważ dysocjuje wolniej niż AChE i podlega metabolizmowi w synapsie. 

BuChE występuje głównie w komórkach glejowych. U osób cierpiących na AD jej 

aktywność jest zwiększona do 40-90%, przy jednoczesnym zmniejszeniu aktywności 

AChE, co sugeruje, że działanie BuChE może przyczyniać się do wystąpienia otępienia 

o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, dlatego istotne jest jej blokowanie w leczeniu 

AD. Działanie leku również opiera się na poprawie funkcji poznawczych, w tym ułatwia 
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wykonywanie czynności życia codziennego. Efekty uboczne podczas terapii Rywasty-

gminą to między innymi: nudności, wymioty, niestrawność, astenia, anoreksja i utrata 

masy ciała. W wielu przypadkach wymienione działania niepożądane są głównym powo-

dem odstawienia leku, jednak mogą one ustąpić w czasie, dzięki czemu lekarstwo staje 

się lepiej tolerowane.  

Galantamina (Gal), to organiczny związek chemiczny, będący selektywnym, trzecio-

rzędowym alkaloidem izochinolinowym. Wykazuje podwójny mechanizm działania, 

w którym stanowi kompetencyjny inhibitor AChE, a także wiąże się allosterycznie 

z podjednostką α nikotynowych receptorów, tym samym je aktywując. Gal jest uważana 

za standardowy lek pierwszego rzutu w łagodnych i umiarkowanych przypadkach AD. 

Efektem jej działania są przede wszystkim: poprawa objawów behawioralnych, spraw-

ności poznawczej, a także ułatwienie codziennych czynności życiowych. Tolerancja 

leku przez pacjentów jest względnie dobra. 

Memantyna to z kolei niekompetycyjny antagonista receptora N-metylo-D-aspa-

raginianowego (NMDAR), charakteryzujący się umiarkowanym powinowactwem. 

NMDAR stanowi podtyp receptora glutaminianu, który zapobiega nadmiernej aktywacji 

układu glutaminergicznego, a tym samym występowaniu neurotoksyczności w przy-

padkach AD. Memantynę stosuje się w leczeniu AD o nasileniu umiarkowanym do 

ciężkiego, samodzielnie lub w połączeniu z AChEI. Lek jest bezpieczny i dobrze tole-

rowany. Ze względu na niskie powinowactwo Memantyny do receptora pobudzającego, 

z którego jest wypierana przez wysokie stężenie glutaminianu, blokuje go bez zakłóceń 

normalnej transmisji synaptycznej. Jak i poprzednie leki – poprawia funkcje poznaw-

cze, a także przyczynia się do polepszenia funkcjonowania w życiu codziennym. 

Typowymi efektami ubocznymi stosowania są: ból głowy, zaparcia oraz senność. 

W terapii skojarzonej udowodniono skuteczne działanie mieszaniny Memantyny 

i Donepezilu (odpowiednio 28 mg i 10 mg raz dziennie) w leczeniu objawów, takich 

jak osłabiona ocena poznawcza czy problemy behawioralne w grupie pacjentów z AD 

o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Wyniki były znacznie lepsze niż w grupie 

obejmującej skojarzenie Memantyny i placebo. Jednak połączenie to nie było sku-

teczne u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną chorobą [15]. 

Ostatnim i najnowszym lekiem, jest Aducanumab, będący humanizowanym, rekom-

binowanym przeciwciałem monoklonalnym przeciwko Aβ. Wiąże się selektywnie 

z agregatami i redukuje blaszki Aβ w mózgu pacjentów z AD [16]. Jego zatwierdzenie 

okazało się bardzo kontrowersyjne i wywołało globalną dyskusję ze względu na 

rozbieżne opinie, które podzieliły społeczność naukową. Wyniki dwóch randomizowa-

nych badań klinicznych III fazy z aducanumabem okazały się być dalekimi od roz-

strzygających, a dowody na skuteczność kliniczną – niejednoznaczne. FDA odnotowała 

stałą redukcję płytek Aβ w mózgu (mierzoną za pomocą skanowania PET) w sposób 

zależny od dawki i czasu, co przeważyło w podjęciu decyzji o zatwierdzeniu leku. 

W uzasadnieniu odwołano się do jego pozytywnego efektu klinicznego obserwowanego 

w jednym badaniu oraz pilnej potrzeby postępu i nowych rozwiązań w tej dziedzinie 

medycyny. FDA zażądała IV fazy randomizowanego, kontrolowanego badania klinicz-

nego po wprowadzeniu do obrotu Aducanumabu, aby zweryfikować korzyści kliniczne. 

Ostateczny raport oczekiwany jest do lutego 2030 roku [17]. 

Wciąż konieczne jest więc opracowanie skutecznych opcji farmakoterapeutycz-

nych, które doprowadzałyby do ostatecznego wyleczenia AD. Z tego względu przepro-
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wadza się badania, które dotyczą patomechanizmów choroby. Nieustannie rośnie zainte-

resowanie nad poszukiwaniem nowych rozwiązań terapeutycznych ukierunkowanych 

bezpośrednio na Aβ i białko Tau. Naukowcy sprawdzają, czy również dieta i związki 

zawarte w pokarmie mogą zostać wykorzystane w skutecznym leczeniu. Coraz więcej 

badań wskazuje, że niektóre naturalne substancje mogą hamować rozwój AD. Należą 

do nich właśnie proantocyjanidyny. 

4. Proantocyjanidyny 

Proantocyjanidyny, należące do polifenoli, to powszechnie występujące produkty 

szlaku biosyntezy flawonoidów. Inaczej zwane są taninami skondensowanymi i są 

związkami trudno hydrolizującymi. Przyjmują postać oligomerów i polimerów [18, 19]. 

Ich podstawową jednostką budulcową są flawan-3-ole lub epi-flawan-3-ole. Mogą łączyć 

się również z flawano-3,4-diolami [20]. Tworzą się między nimi wiązania C–C (naj-

częściej między C4 i C8, rzadziej C4–C6), które prowadzą do powstania proanto-

cyjanidyn typu B. Mogą także pojawić się dodatkowe wiązania C–O-C (zazwyczaj 

C2–O–C7), w wyniku czego powstają proantocyjanidyny typu A. Inny podział ma związek 

z rodzajem monomeru, który został wykorzystany. Wyróżnia się: procyjanidyny 

zawierające katechiny lub epikatechiny; prodelfinidyny z gallokatechiny bądź epigallo-

katechiny; propelargonidyny posiadające afzelechiny albo epiafzelechiny [19, 21]. 

Ich głównym źródłem są owoce, między innymi: żurawina, jabłka i jagody. 

Największe ich stężenie znajduje się jednak w korze cynamonu, gdzie wynosi ponad 

8000 mg/100 g produktu. Dalej w rankingu pojawiają się nasiona sorgo oraz pestki 

winogron. Duże stężenie zawarte jest również w czekoladzie, orzechach i czerwonym 

winie [22]. 
Proantocyjanidyny wykazują szeroki wachlarz właściwości, m.in. przeciwnowo-

tworowe, kardioprotekcyjne czy antyoksydacyjne. Działanie przeciwutleniające zawdzię-

czają budowie atomowej – zawierają wodory fenolowe redukujące wolne rodniki. 

Niskocząsteczkowe proantocyjanidyny w postaci glikozydów flawonoidowych wyka-

zują przedłużone uwalnianie związków przeciwutleniających. Mogą utrzymywać się 

dłużej w osoczu – nawet do 7-10 dni. Wysokocząsteczkowe polimery proantocyjanidyn, 

których nie da się pozyskać metodą ekstrakcji, są o wiele silniejszymi neutralizatorami 

wolnych rodników, ale ich wchłanianie i biodostępność są nieefektywne [23]. Istnieją 

badania potwierdzające, że proantocyjanidyny mają znacznie większe właściwości anty-

oksydacyjne niż witaminy C i E [24]. Rośnie więc zainteresowanie nad zastosowaniem 

tych związków do zapobiegania, jak i leczenia różnych schorzeń związanych ze stresem 

oksydacyjnym, m.in. omawianej choroby Alzheimera. W jej przypadku przydatne mogą 

być również właściwości przeciwzapalne ograniczające neurotoksyczność wywołaną 

przez Aβ. Proantocyjanidyny uważa się także za inhibitory agregacji Aβ i białka tau. 

5. Proantocyjanidyny a patomechanizmy choroby Alzheimera 

5.1.  Agregacja beta-amyloidu i białka tau 

W 2019 roku Snow A.D. i in. wykazali w badaniach na transgenicznych myszach, 

że proantocyjanidyny zawarte w czepocie puszystej (Uncaria tomentosa), zmniejszyły 

odkładanie Aβ oraz liczbę blaszek. Głównym składnikiem odpowiedzialnym za aktyw-

ność hamującą i dezagregującą Aβ oraz białko tau była procyjanidyna B2. Podobne 

właściwości wykazywały również procyjanidyny B4 i C1, działały one jednak słabiej 
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[25]. Wynik innego badania z lipca 2021 roku pokazuje, że procyjanidyna B2 może prze-

kształcić oligomer heksapeptydu białka tau (PHF6) z uporządkowanej struktury beta-

kartki w formę nieuporządkowaną, dzięki czemu jest obiecującym inhibitorem agre-

gacji białka tau [6].  

Peptydy Aβ powstają z białka prekursorowego amyloidu, do czego przyczynia się 

γ-sekretaza będąca wewnątrzbłonową proteazą aspartylową, która prowadzi do pro-

teolizy APP, a w konsekwencji generowania tworzenia peptydu Aβ1–42, tworzącego 

płytki amyloidowe. W badaniu z 2016 roku wykazano, że proantocyjanidyny wpływają 

na upośledzenie wytwarzania preseniliny 1, która jest elementem wielopodjednostko-

wego, wewnątrzbłonowego kompleksu białkowego z γ-sekretazą. W ten sposób bloko-

wana przez proantocyjanidyny ekspresja mRNA preseniliny 1 bezpośrednio hamuje 

aktywację γ-sekretazy i powstawanie patogennego peptydu Aβ1–42 [26]. 

Oprócz powyższych przykładów, warto wspomnieć o badaniu przeprowadzonym 

przez Wanga Y.J. i in. w 2009 roku, podczas którego zaobserwowano znaczne obniżenie 

poziomu Aβ w mózgu i surowicy myszy karmionych dietą bogatą w proantocyjani-

dyny. Jego ilość była zmniejszona odpowiednio o 33% i 44% w porównaniu z myszami 

z AD karmionymi dietą kontrolną [27].  

Ponadto Ho L. i in. po przeprowadzonym badaniu in vitro wykazali, że GSPE (ang. 

grape seed proanthocyanidin extract), czyli wyciąg z pestek winogron bogaty w pro-

antocyjanidyny, może zakłócać agregację syntetycznych peptydów Aβ oraz hamować 

polimeryzację peptydu tau i prowadzić do rozpraszania wstępnie zagregowanego 

peptydu tau [28]. 

W innym badaniu in vitro, w którym wykazano, że procyjanidyny hamują agregację 

Aβ oraz destabilizują wstępnie uformowane włókienka, wykorzystano ekstrakt z liści 

miłorzębu dwuklapowego (Gingko biloba). Zawierał on m. in. różne katechiny oraz 

procyjanidyny B1 i B3. Okazało się także, że mają one większe zdolności do inhibicji 

agregacji Aβ niż katechiny [29]. 

Na podstawie przeprowadzonego w 2016 roku przez Guo H. i in. badania na 

Caenorhabditis elegans potwierdzono, że suplementacja ekstraktu z żurawiny bogatego 

w proantocyjanidyny (WCESP, ang. water-soluble cranberry extract standardized to 

4.0% proanthocyanidins) zwiększyła rozpuszczalność białek u transgenicznych nicieni, 

co wskazuje, że związki te posiadają zdolność do utrzymania prawidłowej proteostazy. 

Wywierają znaczący wpływ na protekcję przed odkładaniem nieprawidłowego białka 

tau, a także łagodzenie toksyczności Aβ. Wyniki uzyskane w tym badaniu ujawniły 

również, że suplementacja WCESP wydłużyła żywotność nicieni z AD i opóźniła 

postęp paraliżu ich ciała wywołanego nieprawidłowo sfałdowanym Aβ. W tym przy-

padku kluczową rolę odgrywa HSF-1 (białko szoku cieplnego), które bierze udział 

w utrzymaniu prawidłowej proteostazy, a suplementacja WCESP promuje aktywność 

tego czynnika [30]. 

Co istotne, Cohen E. i in. już znacznie wcześniej, bo w 2006 roku wskazali, że 

HSF-1 łagodził toksyczność Aβ, najpierw rozkładając duże agregaty Aβ na mniejsze, 

a następnie degradując małe agregaty Aβ na peptydy lub aminokwasy, tym samym 

blokując niewłaściwą agregację [31]. 

  



 

Proantocyjanidyny – nadzieja w leczeniu choroby Alzheimera 
 

93 

 

5.2. Stres oksydacyjny 

Liczne badania wykazały, że w mózgu osób cierpiących na AD występuje nad-

mierna produkcja reaktywnych form tlenu. Stres oksydacyjny odgrywa kluczową rolę 

w cytotoksyczności neuronalnej, w której pośredniczy Aβ, poprzez wywoływanie lub 

ułatwianie neurodegeneracji. Jednocześnie ściśle wiąże się z innymi jej patologicznymi 

przyczynami, takimi jak dysfunkcja mitochondriów, nieprawidłowe fałdowanie białek 

czy zapalenie [32]. 

Związki przeciwutleniające zapewniają ochronę przed stresem oksydacyjnym, 

zmniejszając ilość wolnych rodników i chroniąc przed uszkodzeniami molekularnymi 

oraz komórkowymi. Należą do nich właśnie proantocyjanidyny. 
W 2020 roku opublikowano wyniki badania Wi-Li G. i in. przeprowadzonego na 

szczurach doświadczalnych, którym wstrzyknięto streptozotocynę (STZ, ang. strepto-

zotocin) do komór mózgowych. Spowodowało to podobne objawy i zmiany neuropato-

logiczne jak u pacjentów ze sporadycznym AD. Po zastosowaniu streptozotocyny szczury 

poddano suplementacji GSPE. Następnie sprawdzono, jaki miało to wpływ na stężenia 

niektórych substancji w korze mózgu i hipokampie. Poziom dialdehydu malonowego 

(MDA, ang. malondialdehyde) zmniejszył się w obu wcześniej wspomnianych miej-

scach, jednak po zastosowaniu GSPE w większej dawce, jedynie w hipokampie doszło 

do zmian. Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD, ang. superoxide dismutase) i zreduko-

wany glutation (GSH, ang. glutathione) to naturalne antyoksydanty. Suplementacja 

GSPE zwiększyła aktywność SOD oraz podwyższyła stężenie GSH w hipokampie i korze 

mózgu. Podobnie jak w przypadku poziomu MDA, zmiany zależne były od dawki. 

Wyższe stężenie GSPE podwyższyło GSH tylko w hipokampie, a mniejsza dawka 

zwiększyła aktywność SOD również tylko w tym obszarze mózgu. Oznacza to, że GSPE 

obniża poziom substancji powstających w wyniku stresu oksydacyjnego oraz podwyższa 

poziom naturalnie występujących antyoksydantów [33]. 

Ponadto wnioski badania przeprowadzonego przez Lian Q. i in. z 2016 r. wskazują 

na zależność między kumulacją Aβ oraz indukcją stresu oksydacyjnego i odwrotnie. 

Wyniki te wykazują również, że proantocyjanidyny z pestek winogron (GSPA, ang. 

grape seed proanthocyanidin) są zdolne do neutralizowania rodników tlenowych. Dla-

tego ochronne działanie GSPA przeciwko stresowi oksydacyjnemu indukowanemu przez 

Aβ w komórkach PC12 może wynikać ze zwiększonej zdolności antyoksydacyjnej 

i zmniejszonej wewnątrzkomórkowej akumulacji reaktywnych form tlenu [26]. 

W badaniu opublikowanym przez Xu J. i in. w 2009 r. szczurom ze starczym otę-

pieniem suplementowano ekstrakt z nasion lotosu bogaty w procyjanidyny (LSPC, ang. 

lotus seedpod procyanidins). W kolejnym etapie oceniono wpływ LSPC na endogenne 

antyoksydanty. Przy stosowaniu wysokiej dawki LSPC poziom katalazy i peroksydazy 

glutationowej wzrósł w hipokampie i korze mózgu, natomiast mniejsza dawka LSPC 

dała efekt tylko w hipokampie. Podniósł się także poziom zredukowanego glutationu 

[34]. Okazuje się więc, że LSPC podwyższa poziom wspomnianych wcześniej 

enzymów i tripeptydu, będących naturalnymi przeciwutleniaczami. 

5.3.  Apoptoza neuronów i spadek ilości połączeń nerwowych 

Aβ aktywuje mikroglej, który uwalnia pewną ilość neurotoksycznych cytokin za-

palnych. Skutkuje to utratą neuronów i postępowaniem choroby Alzheimera. U trans-

genicznych myszy procyjanidyny B2 wykazały działanie przeciwzapalne, poprzez 
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hamowanie TNF-alfa odpowiedzialnego za ostre i przewlekłe zapalenie oraz zatrzymy-

wanie aktywacji NFK-P i interleukiny 1 [25]. 

Badanie opublikowane w 2009 roku przez Cho E.S. i in. skupiło się na procyja-

nidynie B2. Wykorzystano w nim 4-hydroksynonenal (HNE, ang. 4-hydroxynonenal), 

który jest jednym z produktów peroksydacji lipidowej, propagującej stres oksydacyjny 

pierwotnie wywołany między innymi przez Aβ. Badania wskazują, że jest go dużo 

w odłożonym amyloidzie. Związek ten dodawano do komórek guza chromochłonnego 

szczurów (PC12). JNK (ang. c-Jun N-terminal kinase) i p38 MAPK (ang. mitogen-

activated protein kinase) to kinazy zaangażowane w apoptozę neuronów indukowaną 

przez beta amyloid. JNK jest aktywowana przez kinazy MAPK – MKK4 i MKK7. 

Przed dodaniem HNE do komórek guza zastosowano CPF (ang. cocoa procyanidin 

fraction), czyli ekstrakt z kakao i procyjanidyny B2, co hamowało fosforylację JNK 

i MKK4 oraz bezpośrednio wpływało na aktywność MKK4. W wyniku tego doszło do 

zatrzymania apoptozy neuronów. 

Zmierzono także poziom polimerazy poli(ADP-ryboza) (PARP) oraz jej formy 

przed rozpadem pro-PARP, który stanowił wyznacznik apoptozy. Zastosowanie CPF 

i procyjanidyny B2 przed dodaniem HNE do komórek guza chromochłonnego dopro-

wadziło do zahamowania rozpadu pro-PARP w PARP. Było to zależne od dawki. 

Substancje chroniły także przed obniżeniem poziomu Bcl-XL i Bcl-2, czyli białek anty-

apoptotycznych biorących udział w mitochondrialnym szlaku apoptozy. Zmierzono rów-

nież poziom prokaspazy 3 i kaspazy 3. Po 24 godzinach od dodania HNE do komórek 

guza wykryto zwiększone stężenie kaspazy 3, zaś przy zastosowaniu CPF i procyja-

nidyny B2 doszło do obniżenia jej poziomu. Otrzymane wyniki wskazują na ochronną 

rolę proantocyjanidyn przed apoptozą komórek [35].  

Z kolei w 2016 r. Lian Q. i in. wykazali, że GSPA znacząco obniżył współczynnik 

wycieku LDH oraz zwiększył potencjał błony mitochondrialnej, przeciwdziałając tym 

samym apoptozie, ponieważ zmniejszenie potencjału mitochondrialnego mogłoby do-

prowadzić do śmierci komórki poprzez uwolnienie kaspazy 3. W powyższym badaniu 

wstępne traktowanie komórek guza chromochłonnego szczurów (PC12) GSPA, 

odwróciło mitochondrialną depolaryzację potencjału błony mitochondrialnej induko-

wanego przez Aβ. Tym samym dowiedziono, że GSPA może zapobiegać śmierci 

komórek poprzez blokowanie aktywacji szlaku apoptozy mitochondriów [26]. 

5.4.  Zmniejszone przekaźnictwo synaptyczne  

Innym punktem uchwytu w leczeniu choroby Alzheimera jest działanie poprzez 

wzrost przekaźnictwa cholinergicznego. Obecnie stosowane leki są inhibitorami acety-

locholinoesterazy, enzymu rozkładającego acetylocholinę. Ich stosowanie prowadzi do 

wzrostu stężenia neuroprzekaźnika w przestrzeni synaptycznej, co skutkuje wydłużo-

nym okresem jego działania i pobudzeniem układu cholinergicznego. Badania opubli-

kowane w 2006 roku przez Devi S.A. i in. potwierdziły, że GSPE zwiększa produkcję 

acetylocholiny i osłabia działanie AChE [36].  

Trzy lata później Xu J. i in. otrzymali podobny wynik. U szczurów ze starczym 

otępieniem po suplementacji LSPC doszło do wzrostu poziomu acetylocholiny oraz 

obniżenia aktywności acetylocholinoesterazy, co prowadziło do zwiększenia przekaź-

nictwa cholinergicznego [34]. Wpływa to na poprawę deficytów pamięci i funkcje 

poznawcze. 
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Natomiast badanie z 2012 roku przeprowadzone przez Wanga J. i in. udowodniło, że 

jeden z metabolitów proantocyjanidyn (3′-O-metylo-epikatechiny-5-O-β-glukuronid), 

wzmacnia transmisję synaptyczną i długotrwałe jej promowanie w hipokampie 

poprzez mechanizmy molekularne. Badania sugerują więc, że wybrane produkty prze-

miany materii proantocyjanidyn, które działają w obrębie mózgu, korzystnie wpływają 

na funkcje poznawcze poprzez poprawę przekaźnictwa synaptycznego [37]. 

6. Inne badania z zastosowaniem proantocyjanidyn u ludzi 

Na przełomie ostatnich kilkunastu lat proantocyjanidyny zyskują coraz większe 

znaczenie w dziedzinie medycyny, a ich zalety rozpatrywane są pod kątem wykorzy-

stania w leczeniu wielu schorzeń. Dotychczas przeprowadzone badania z zastosowa-

niem tych związków u ludzi nie wykazały działań niepożądanych i w większości 

udowodniono pozytywny wpływ na dolegliwości m. in. układu moczowego czy krą-

żenia. Wyniki te zachęcają do pochylenia się nad kolejnym zastosowaniem i potencja-

łem proantocyjanidyn – w leczeniu choroby AD, tym samym podkreślają konieczność 

podjęcia prób przeprowadzania badań na grupie pacjentów in vivo. 

Proantocyjanidyny mogą być pomocne w zapobieganiu i leczeniu chorób układu 

sercowo-naczyniowego, na które zapada coraz więcej osób. Badania wskazują, że 

przyczyniają się do obniżenia ciśnienia tętniczego, stąd zasadne wydaje się ich stoso-

wanie u chorych na nadciśnienie oraz u osób z podwyższonym ryzykiem wystąpienia 

tej choroby [38]. Inne badanie, w którym pacjenci spożywali jabłka, będące źródłem 

proantocyjanidyn, wykazuje, że mają one również wpływ na obniżenie poziomu 

oxLDL-β2GPI, który jest markerem miażdżycy [39]. Ponadto udowodniono także, że 

stosowanie ekstraktu proantycyjanidynowego z pestek winogron prowadzi do redukcji 

blaszek miażdżycowych, które lokalizowały się u pacjentów w tętnicy szyjnej [40]. 

Stosowanie proantocyjanidyn występujących w produktach żurawinowych może 

zmniejszać częstość występowania zakażeń układu moczowego. W celu udowodnienia 

tej tezy odnotowuje się badania z udziałem ludzi, na przykład randomizowane, 

kontrolowane badanie z podwójnie ślepą próbą przeprowadzone przez Babar A. i in. 

Potwierdzono w nim skuteczność wysokodawkowego ekstraktu proantocyjanidyny 

z żurawiny. Nie zgłoszono żadnych poważnych skutków ubocznych, a wyniki wykazały, 

że wysoka dawka proantocyjanidyn może zapobiegać nawrotom objawowych infekcji 

dróg moczowych u kobiet, które doświadczyły mniej niż 5 infekcji w ciągu roku [41]. 

Warto również zaznaczyć, iż z uwagi na korzystny wpływ proantocyjanidyn wystę-

pujących w pestkach winogron na zdrowie człowieka, zostały one przebadane przez 

Narodowy Instytut Nauk o Zdrowiu Środowiskowym pod kątem oceny toksykologicz-

nej, a także uznane za ogólnie bezpieczne do stosowania przez Agencję ds. Żywności 

i Leków [42]. 

Powyższe badania oraz ich wyniki, a tym samym korzyści płynące z zastosowania 

proantocyjanidyn i brak wywołanych przez nie skutków ubocznych u ludzi, skłaniają 

do postawienia wniosku, iż konieczne jest rozszerzenie badań, przeprowadzanych 

w związku z pozytywnym wpływem PCA w terapii AD, na grupę ludzi i istnieje potrzeba 

przeprowadzenia dalszych prac badawczych związanych z tym tematem. 
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7. Podsumowanie 

Choroba Alzheimera to rosnący problem współczesnego świata. Możliwości jej le-
czenia są nieliczne i mało skuteczne. Poszukiwane są wciąż nowe sposoby, które 
mogłyby podnieść standard życia pacjentów. Obiecującymi związkami okazały się pro-
antocyjanidyny, które wzbudziły zainteresowanie społeczności naukowej ze względu 
na ich wielokierunkowe działanie. W ciągu ostatnich 15 lat na świecie pojawiło się kilka-
naście badań, zarówno in vitro, jak i in vivo na organizmach modelowych, które po-
twierdzają wpływ proantocyjanidyn na przeciwdziałanie patomechanizmom prowa-
dzącym do rozwoju choroby Alzheimera, dzięki czemu mogą być niezwykle istotne 
w opracowaniu środków leczniczych. Terapia związkami naturalnie występującymi 
w przyrodzie mogłaby odegrać ważną rolę w zapobieganiu i leczeniu AD, szczególnie 
ze względu na ich łatwą dostępność. Wciąż jednak istnieje potrzeba rozpoczęcia badań 
klinicznych u ludzi, by móc wykorzystać potencjał proantocyjanidyn w leczeniu chorych. 
Dotychczasowe wyniki i potencjalne zastosowanie proantocyjanidyn w prewencji 
i terapii AD dają duże nadzieje na poprawę jakości życia chorych oraz zmniejszenie 
społecznych i ekonomicznych konsekwencji tego schorzenia.  
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Proantocyjanidyny – nadzieja w leczeniu choroby Alzheimera 

Streszczenie 

Choroba Alzheimera (AD) to najczęstsza postać demencji. Należy do chorób neurodegeneracyjnych i pro-

wadzi między innymi do utraty funkcji poznawczych oraz zaburzeń pamięciowych. Stanowi rosnący 

problem zdrowia publicznego. Obecnie cierpi na nią około 50 milionów osób na całym świecie, a liczba ta 

wciąż wzrasta. Jednocześnie możliwości jej leczenia są nieliczne i brakuje skutecznych środków mogących 

poprawić zarówno życie pacjentów, jak i zmniejszyć społeczne oraz ekonomiczne skutki choroby. Z tego 

względu wciąż poszukiwane są nowe terapie, które mogłyby zostać skutecznie zastosowane w leczeniu nie 

tylko samych objawów. Nieustannie rośnie więc zainteresowanie opracowaniem rozwiązań terapeutycz-

nych ukierunkowanych bezpośrednio na beta-amyloid i białko tau. Obiecującymi związkami leczniczymi 

wykazującymi takie właściwości okazały się proantocyjanidyny. Wzbudziły one zainteresowanie społecz-

ności naukowej i przemysłu farmaceutycznego ze względu na działanie neuroprotekcyjne, ukierunkowane 

na różne mechanizmy patologiczne związane z AD. W pracy zebrano i podsumowano dowody wpływu 

proantocyjanidyn na patomechanizmy prowadzące do rozwoju choroby Alzheimera. Omówiono ich 

szerokie spektrum działania, między innymi inhibicję agregacji oraz kumulacji beta-amyloidu i białka tau, 

wzrost przekaźnictwa w układzie cholinergicznym czy neutralizację wolnych rodników. Z uwagi na to, że 

procesy te są ważne w utrzymaniu właściwej funkcji neuronów, ograniczaniu neurodegeneracji i zapobie-

ganiu pogorszenia funkcji poznawczych oraz zaburzeń pamięci, dalsze badania nad powyższymi związkami 

i opracowaniem terapeutyków zawierających proantocyjanidyny, stały się nadzieją przyszłości w walce 

z tą chorobą. 

Słowa kluczowe: proantocyjanidyny, choroba Alzheimera, beta-amyloid, białko Tau, stres oksydacyjny 

Proanthocyanidins – a hope in treatment of Alzheimer’s disease 

Abstract 

Alzheimer's disease (AD) is the main cause of dementia. It is one of neurodegenerative diseases and leads, 

among other things, to cognitive functions loss and memory disorders. It becomes a growing public health 

problem. Currently, about 50 million people worldwide suffer from Alzheimer’s disease, and the number is 

still rising. At the same time there are not many treatment options and there are no effective means that can 

improve patient life, as well as decrease the economic and social effects of disease. There is a need for new 

therapies, which could treat the cause and not only the symptoms. That is why the interest in treatment 

targeting amyloid beta and Tau protein is still increasing. Promising compounds targeting those proteins 

are proanthocyanidins. They have raised interest of the researchers and pharmaceutical industry due to their 

neuroprotective effect, targeted on pathological mechanisms of AD. In the study we collected and 

summarized the researches about influence of proanthocyanidins on the pathomechanism of Alzheimer's 

disease. We discussed their broad spectrum, including inhibition of aggregation and accumulation of 

amyloid beta and Tau protein, increasement of transmission in the cholinergic system and neutralization of 

free radicals. Due to the fact that these processes are important for the proper function of neurons, 

prevention of cognitive deterioration and memory loss, research on these compounds and development of 

therapeutics that contain proanthocyanidins, have become the hope in the fight against this disease. 

Keywords: proanthocyanidins, Alzheimer’s disease, amyloid beta, Tau protein, oxidative stress 
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Wpływ pandemii COVID-19 na życie i rehabilitację 

pacjentów z chorobą Parkinsona 

1. Wstęp 

Choroby neurodegeneracyjne, a wśród nich choroba Parkinsona, stają się coraz 

większym problemem starzejącego się społeczeństwa na całym świecie. Nieustannie 

prowadzone są badania i opracowywane są nowe, skuteczniejsze metody leczenia 

i rehabilitacji pacjentów. Pojawienie się jednak w marcu 2020 roku pandemii COVID-19 

znacznie utrudniło pracę naukowców, lekarzy, rehabilitantów, a co za tym idzie życie 

i funkcjonowanie pacjentów z chorobą Parkinsona. Celem niniejszej pracy jest zwró-

cenie uwagi na problemy, z którymi w wyniku pandemii muszą borykać się chorzy 

i przedstawienie możliwości, jakie dają im nowe metody rehabilitacji, opracowane, aby 

zapewnić jak najlepszą opiekę pacjentom w czasie dotykającej wszystkich izolacji. 

2. Metodologia 

W celu napisania niniejszej pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa z lat 2019-2021, 

używając wyszukiwarek internetowych: clinicaltrials.gov, PubMed, Google Scholar oraz 

następujących słów kluczowych: telerehabilitacja, rehabilitacja zdalna, choroba Parkin-

sona, pandemia COVID-19. Korzystaliśmy z prac skupiających się na przedstawieniu 

i zbadaniu nowych form rehabilitacji dla pacjentów z chorobą Parkinsona, a także 

sytuacji pacjentów w obliczu izolacji związanej z wybuchem pandemii COVID-19. 

3. Choroba Parkinsona 

Choroba Parkinsona jest drugą co do częstości występowania chorobą neurodege-

neracyjną na świecie. Występuje z częstością od 100 do 200 przypadków zachorowań 

na 100 000 mieszkańców [1]. Ryzyko wystąpienia choroby w ciągu życia wynosi 2%, 

podwaja się ono jednak, gdy schorzenie występuje już w danej rodzinie. Choroba do-

tyczy głównie pacjentów po 50. roku życia, a ryzyko zachorowania wzrasta o 9% 

w każdej dekadzie życia [2]. Jako że chorobę tę leczy się jedynie objawowo, a ze względu 

na starzejące się społeczeństwo zachorowalność będzie jedynie wzrastać, choroba 

Parkinsona stanowi duże wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia.  
Pacjenci zmagający się z chorobą Parkinsona w obecnych czasach żyją z tym 

schorzeniem nawet 20 lat, na co wpływ ma poprawa opieki medycznej oraz stale 

wydłużająca się długość życia w ogólnej populacji. Objawy choroby charakteryzują się 

 
1 doominika05@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii działające przy Katedrze i Klinice 

Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, https://stn.cm.umk.pl/skn-geriatrii/. 
2 ju_cies@hotmail.com, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii działające przy Katedrze i Klinice 

Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, https://stn.cm.umk.pl/skn-geriatrii/. 
3 maciejpesta2000@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii działające przy Katedrze 

i Klinice Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza, Wydział Lekarski, Collegium Medicum 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, https://stn.cm.umk.pl/skn-geriatrii/. 
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dużym zróżnicowaniem w zależności od okresu choroby. Wraz z upływem czasu odpo-

wiedź na leczenie farmakologiczne oraz rehabilitację się zmniejsza. Pacjenci zmagają 

się z objawami takimi jak bradykinezja, drżenie spoczynkowe, sztywność mięśniowa, 

zaburzenia postawne. Następnie dochodzą fluktuacje i dyskinezy (dystoniczne i pląsa-

wicze), zaburzenia niedopaminergiczne (zespół on-off, upadki, freezing), a także 

postępujące otępienie [3]. 

4. Wpływ pandemii COVID-19 na leczenie pacjentów 

Leczenie, którym objęci są pacjenci, opiera się głównie na farmakoterapii oraz 

rehabilitacji. Dodatkowo w późniejszych stadiach ważna jest także codzienna opieka 

nad chorym z udziałem opiekuna medycznego lub członka rodziny. Pojawienie się 

pandemii COVID-19 znacznie utrudniło funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia 

i zmniejszyło dostęp do usług medycznych, co wpłynęło w znaczny sposób na pacjen-

tów zmagających się z chorobą Parkinsona. Pacjenci zostali izolowani w domach, aby 

ograniczyć ryzyko zachorowania na COVID-19, co zdecydowanie zmniejszyło ich 

udział w wizytach kontrolnych oraz dostęp do niezbędnych dla nich leków. Efektem 

tego była obawa o stabilność ich stanu zdrowia [4]. Ze względu na najczęściej zaawan-

sowany wiek chorych, są oni bardziej narażeni na działanie wirusa niż populacja 

ogólna, ponieważ istnieje korelacja między zachorowalnością a wiekiem [5]. Jednak 

obecnie brakuje dowodów na to, że pacjenci z chorobą Parkinsona są bardziej podatni 

na zarażenie patogenem COVID-19 lub na powikłania po zakażeniu nim, w porów-

naniu do swoich równolatków bez choroby Parkinsona. Ograniczenie dostępności do 

usług medycznych z powodu pandemii może powodować jednak dodatkowy stres, 

który potencjalnie może powodować pogorszenie objawów motorycznych i niemo-

torycznych w tej grupie pacjentów [4]. 
W Polsce stan epidemii trwa od 20 marca 2020 roku, kiedy to został ustanowiony 

szereg zmieniających się przepisów i ograniczeń, dotyczących także funkcjonowania 

ochrony zdrowia [6]. Wiele usług medycznych mogło być zrealizowanych jedynie drogą 

elektroniczną, dlatego niezbędnym okazało się rozwinięcie szeroko pojętej dziedziny 

telemedycyny. 

5. Ograniczenie pracy rehabilitantów i lekarzy 

Wybuch pandemii COVID-19 zmusił lekarzy i terapeutów do zmiany dotychczas 

przez nich stosowanych metod kontaktu z pacjentem. Tradycyjne wizyty osobiste 

w wielu przypadkach musiały zostać zastąpione teleporadami lub wideokonferencjami, 

w obawie przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 [7].  

Zdalne sposoby prowadzenia terapii zyskały na popularności, a z czasem stały się 

nowym standardem. Brak fizycznego kontaktu z pacjentem wiąże się jednak ze znacz-

nym ograniczeniem możliwości diagnostycznych i terapeutycznych. Wiele działań nie-

zbędnych do przeprowadzania badań nie jest możliwych do zrealizowania wyłącznie 

przy użyciu zasobów telemedycyny. Utrudniona jest również terapia oraz kontrolo-

wanie efektów, jakie przynosi ona z czasem dla pacjentów [8].  

Dodatkowym problemem, szczególnie w przypadku pacjentów z chorobą Parkin-

sona, którzy często są osobami w zaawansowanym wieku, są trudności w obsłudze 

urządzeń komunikacyjnych, tj. telefonów komórkowych, komputerów oraz komunika-

torów. Dodatkową barierą w efektywnym wykorzystaniu telemedycyny przez pacjen-
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tów jest częsty brak pomocy ze strony ich bliskich lub opiekunów. Osoby z chorobą 

Parkinsona w wielu przypadkach były również sceptycznie nastawione do korzystania 

z możliwości terapii za pośrednictwem narzędzi nowoczesnych technologii [7].  

Lekarze i terapeuci, którzy zdecydowali się na kontynuowanie bezpośrednich spotkań 

z pacjentami, zostali zobligowani do stosowania środków ochronnych (tj. maseczki 

ochronne, rękawiczki, dezynfekcja, zachowanie dystansu), mających na celu zapewnie-

nie bezpieczeństwa i ograniczenie ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Te dzia-

łania również utrudniły pracę z pacjentami, a w szczególności czynności związane 

z badaniem i monitorowaniem ich stanu [8]. Stosowanie telerehabilitacji po wybuchu 

pandemii COVID-19 wśród pacjentów z chorobą Parkinsona pozwoliło zapobiec poten-

cjalnym negatywnym skutkom przerwania ich terapii, tj. pogorszeniu funkcji moto-

rycznych czy poznawczych. W wielu przypadkach zaprzestanie rehabilitacji na długi 

czas mogłoby skutkować u pacjentów regresem postępów uzyskanych przez nich, 

dzięki wcześniejszym działaniom terapeutycznym [7, 9].  

Dzięki telemedycynie możliwa stała się ciągła kontrola postępów terapii osób 

chorych, która przez restrykcje związane z pandemią COVID-19, nie byłaby możliwa 

z wykorzystaniem tradycyjnych metod kontaktu z pacjentem. Pacjenci nadal mogli utrzy-

mywać kontakt z lekarzem i terapeutą bez konieczności narażania się na zachorowanie 

na COVID-19. Niewątpliwie pandemia COVID-19 przyczyniła się do dynamicznego 

rozwoju telemedycyny. Wiele wskazuje na to, że w przyszłości jej popularność i uży-

teczność będą rosły, a lekarze i terapeuci są w tym w dużej mierze zgodni [10, 11]. 

6. Telemedycyna 

Telemedycyna to pojęcie określające świadczenie usług terapeutycznych i rehabi-

litacyjnych za pośrednictwem narzędzi teleinformatyki. Umożliwia ona kontakt z leka-

rzem, rehabilitantem oraz dostęp do świadczonych przez nich usług bez wychodzenia 

z domu, z wykorzystaniem technologicznych narzędzi kontaktu na odległość. Teleme-

dycyna, oprócz wirtualnych spotkań pacjentów i terapeutów za pośrednictwem wideo-

konferencji, wykorzystuje też wiele innych metod, np.: ćwiczenia z wykorzystaniem 

wirtualnej rzeczywistości (VR), nagrane filmy z ćwiczeniami, terapia lustrzana (Mirror 

Therapy), czy wiele aplikacji i gier dostosowanych do terapii, m.in. osób z chorobą 

Parkinsona. Zaletą telemedycyny jest to, że pacjenci mogą korzystać z wielu usług 

z domu, bez konieczności dojazdów i osobistych wizyt. Jest to szczególne ułatwienie dla 

pacjentów z chorobą Parkinsona, którzy często mają problemy ze sprawnością fizyczną 

lub mieszkają w odległych miejscach [12].  

6.1. Metody telerehabilitacji stosowane u pacjentów z chorobą Parkinsona 

Wraz z rozwojem telerehabilitacji odpowiednie narzędzia z jej zastosowaniem zostały 
wykorzystane do rehabilitacji pacjentów z chorobą Parkinsona. Jest to niezwykle ważne 
w czasie pandemii, kiedy kontakty pacjentów z pracownikami ochrony zdrowia powinny 
być ograniczone do minimum. Badanie G. Maresca i in. opublikowane w 2020 roku 
wykazało, że nieprzerwana rehabilitacja jest najbardziej skuteczną metodą terapii 
postawy i przyczynia się do zapobiegania upadkom. Jej efekty są lepsze niż efekty 
samodzielnej farmakoterapii. Wyniki przedstawione w wyżej wymienionej pracy 
pokazują, że dzięki wykorzystaniu w rehabilitacji zdalnej sprzętu Virtual Reality u pa-
cjentów nastąpiła większa poprawa statycznej i dynamicznej kontroli postawy, niż działo 
się to w przypadku kontynuowania rehabilitacji tradycyjnej. Ta druga przyniosła jednak 
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lepsze efekty w przypadku poprawy mobilności i równowagi. Jak już zostało wspo-
mniane, w przypadku rehabilitacji chorych na Parkinsona istotna jest jej ciągłość, której 
zachowanie zostało utrudnione w czasie pandemii. We Włoszech potwierdzona została 
jednak skuteczność prowadzonych tam programów telerehabilitacji: Gamepad (ang. 
GAMing Experience in Parkinson's Disease) i HEAD (ang. Human Empowerment 
Aging and Disability). Są one możliwe do przeprowadzenia i charakteryzują się dobrą 
skutecznością oraz zapewniają ciągłość rehabilitacji [13].  

Ćwiczenia z zastosowaniem VR mają mnóstwo zalet, między innymi otrzymywanie 
natychmiastowej informacji zwrotnej o prawidłowości wykonywania ćwiczeń czy 
możliwość obsługi sprzętu bez obecności rehabilitanta. Minusem jest jednak cena 
i ograniczonia, które stwarzają wymagania technologiczne. Nie zmienia to faktu, że 
coraz częściej wykorzystuje się wirtualną rzeczywistość w telerehabilitacji różnych 
chorób układu nerwowego [14]. Należy zaznaczyć, iż wykorzystywano ją wcześniej, 
jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19 [15]. 

Inną terapią, która może uzupełniać skuteczną rehabilitację domową dla pacjentów 
z chorobą Parkinsona, jest możliwa do przeprowadzenia zdalnie, przezczaszkowa sty-
mulacja prądem stałym (RS-tDCS, ang. remotely supervised transcranial direct current 
stimulation). Wraz z terapią poznawczą poprawia ona zdolności motoryczne, poznawcze 
oraz pozytywnie wpływa na nastrój pacjentów i niweluje odczuwane przez nich 
zmęczenie [13].  

Inna praca opublikowana w 2020 roku przedstawia wyniki badań L. Quinn i in., którzy 
dostosowali program Engage–PD, zwykle używany do tradycyjnej rehabilitacji, do 
prowadzenia telerehabilitacji. W tym celu wykorzystano platformy internetowe i zwięk-
szono ilość zdalnych konsultacji w postaci wideokonferencji z pacjentami. Aby zwiększyć 
bezpieczeństwo chorych, którzy zmuszeni byli do wykonywania ćwiczeń bez nadzoru 
profesjonalisty, usunięto z programu ryzykowne interwencje – m.in. stanie na krześle. 
Materiały edukacyjne, wspierające merytorycznie uczestników badania, przesłano za 
pomocą poczty elektronicznej, ograniczając tym samym do minimum ryzyko zarażenia 
się pacjentów wirusem SARS-CoV-2 od pracowników ochrony zdrowia. Badanie 
cieszyło się zaskakująco dużym zainteresowaniem, na co wpływ mogło mieć zwięk-
szenie komfortu pacjentów w porównaniu z rehabilitacją tradycyjną – brak potrzeby 
wychodzenia z domu, ograniczenie problemów z dojazdem do specjalistycznych 
placówek, a przy tym zapewnienie ciągłości rehabilitacji [16].  

Praca przeglądowa autorstwa V. Shivkumar i in. opublikowana w 2020 roku wykazała 
znaczny wzrost udziału wideokonferencji i konsultacji zdalnych w rehabilitacji pacjen-
tów z chorobą Parkinsona w czasie pandemii. Wniosek jaki można z tego wysnuć, to 
potrzeba elastyczności w zakresie proponowanych terapii. Pozwoli to zapewnić pacjen-
tom wysoką dostępność do opieki i rehabilitacji [10]. 

Ciekawą formą rehabilitacji, którą można przeprowadzić za pomocą wideokon-
ferencji, jest taniec. U osób cierpiących na chorobę Parkinsona ma on na celu poprawę 
w utrzymaniu równowagi, poruszaniu się oraz samopoczucia. Przydatny jest zwłaszcza 
u osób w początkowej fazie choroby, gdyż osobom w gorszym stanie fizycznym ćwi-
czenia te mogą sprawiać trudność. Zajęcia można przeprowadzać za pomocą platform, 
np. Zoom czy Microsoft Teams lub z użyciem wirtualnej rzeczywistości. Pacjenci 
naśladując ruchy instruktorów mogą nauczyć się różnych tańców, np. tanga, zumby 
czy tańca nowoczesnego [17]. W programie „ParkinDANCE” organizowano indywi-
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dualne godzinne zajęcia online, podczas których uczestnicy dobierali muzykę i wraz 
z nauczycielem ćwiczyli w jej rytmie [18]. 

W 2020 roku ukazał się jeszcze jeden ciekawy artykuł przeglądowy przedsta-
wiający najpopularniejsze i najbardziej rozwinięte metody rehabilitacji zdalnej dla 
pacjentów z chorobą Parkinsona. Wymienione zostały ćwiczenia w wirtualnej rzeczy-
wistości poprawiające równowagę, funkcje poznawcze i jakość życia, exergaming 
i immersive reality. Z wymienionych narzędzi pacjenci powinni korzystać z odpo-
wiednią regularnością, co pozwoli odnieść przez nich największe korzyści rehabilita-
cyjne. Wspomóc mogą ich również coraz bardziej popularne aplikacje mobilne dostępne 
dla systemów Android i iOS, które odpowiednio wykorzystane, mogą uatrakcyjnić tele-
rehabilitację [7].  

W badaniu, którego wyniki opublikowano w 2021 roku terapeuci zainstalowali 
pacjentom aplikację w smartfonach, a następnie przedstawili, w jaki sposób można 
z niej skorzystać. Przygotowali oni zindywidualizowany program ćwiczeń, który trwał 
osiem tygodni i był realizowany w domu za pośrednictwem wcześniej wspomnianej 
aplikacji. Według otrzymanych wyników pacjenci ćwiczyli dwa razy więcej niż 
dotychczas i doprowadziło to do znacznej poprawy ich aktywności fizycznej. Należy 
jednak zaznaczyć, iż w aplikacji występowały błędy, które uniemożliwiały korzystanie 
z niej w pełni. Faktem ograniczającym wiarygodność wyników jest również to, że 
pacjenci wypełniali ankiety nt. liczby wykonywanych ćwiczeń samodzielnie. Aplikacje 
mobilne potrzebują więc ulepszeń ze strony technicznej, jednak są bardzo dobrą 
motywacją do ruchu [19]. 

6.2. Korzyści i ograniczenia płynące z telerehabilitacji dla pacjentów 

z chorobą Parkinsona 

W wielu pracach przeglądowych opublikowanych w ciągu ostatnich dwóch lat poru-
szane zostały kwestie korzyści i ograniczeń płynących z telerehabilitacji. 

Głównym zyskiem dla pacjentów jest nieprzerwanie rehabilitacji mimo pandemii, 
ponieważ rehabilitacja zdalna z założenia może odbywać się w domu pacjenta, bez udziału 
osób trzecich, co w znaczący sposób ogranicza ryzyko zachorowania na COVID-19. 
Ciągłość terapii jest niezwykle istotna dla chorych ze schorzeniami neurodegeneracyj-
nymi, ponieważ pozwala na nieprzerwane osiąganie postępów lub zatrzymanie progresji 
choroby. Telerehabilitacja rozwiązuje również problem transportu pacjenta do specjali-
stycznych jednostek, gdzie odbywałyby się ćwiczenia w tradycyjnej formie, co często 
stanowiło duże wyzwanie logistyczne, zwłaszcza dla osób mieszkających poza grani-
cami większych miast. Zwiększa to komfort korzystających i pozwala na zaoszczę-
dzenie czasu, dzięki czemu możliwe stają się częstsze sesje rehabilitacji. Obserwuje się 
wzrost motywacji pacjentów oraz poprawę ich relacji z rehabilitantami i innymi specja-
listami, z którymi odbywają się zdalne konsultacje i wideokonferencje. Oprócz tego, 
dzięki konieczności odbywania się rehabilitacji w domu pacjenta, rośnie świadomość 
i zaangażowanie opiekunów mieszkających z chorym. Korzyści płynące z telerehabili-
tacji nie dotyczą jednak tylko pacjenta i jego najbliższego otoczenia, ale także specja-
listów ochrony zdrowia, ponieważ sytuacja zmusza ich do wyjścia ze strefy komfortu, 
którą gwarantowało im prowadzenie rehabilitacji w sposób tradycyjny. Dzięki temu 
muszą stawać się oni bardziej kreatywni, nabywają nowych umiejętności i do-
świadczeń [7, 12, 20].  
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Omawiając zjawisko rehabilitacji zdalnej, nie można pominąć wynikających z niego 
ograniczeń. W wielu pracach przeglądowych i badawczych głównym zauważalnym 
problemem jest niewystarczający dostęp pacjentów do sprzętu, takiego jak komputery 
czy tablety i niestabilne łącze internetowe. Dotyczy to przede wszystkim osób miesz-
kających w krajach rozwijających się, gdzie sytuacja ekonomiczna powoduje dyskry-
minację niektórych chorych. Wielu starszych pacjentów, którzy często nie mogą liczyć 
na pomoc najbliższych, ma również problemy z obsługiwaniem i korzystaniem 
z zaawansowanej technologii, co w znaczący sposób utrudnia prowadzenie efektywnej 
telerehabilitacji. Z tego wynika opór niektórych z nich do kontynuowania terapii 
w nowej formie. Innym ważnym ograniczeniem rehabilitacji zdalnej jest brak fizycznego 
kontaktu pacjenta ze specjalistą, który w przypadku niektórych terapii jest istotny. 
Może to sprzyjać wypadkom, którym mogą ulegać chorzy wykonujący ćwiczenia bez 
nadzoru. Specjaliści pracujący w ochronie zdrowia w większości nie zostali również 
odpowiednio przeszkoleni, przez co brak im doświadczenia i sprawności w prowa-
dzeniu telerehabilitacji, co może wpływać negatywnie na postępy dokonywane przez 
ich podopiecznych. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, jeśli w czasie 
trwania pandemii pojawiają się nowi pacjenci wymagający rehabilitacji i ich pierwsze 
konsultacje z rehabilitantem muszą odbywać się zdalnie. Znacznie utrudnia to posta-
wienie trafnej oceny stanu chorego i dopasowanie odpowiedniej terapii [8, 12, 21].  

Przedstawione korzyści udowadniają, że telerehabilitacja ma potencjał i może stać 
się w przyszłości niezbędnym narzędziem w rękach rehabilitantów. Istnieje jednak wiele 
problemów, na które z czasem, dzięki większej ilości badań na większych grupach 
pacjentów, medycyna powinna znaleźć rozwiązania.  

7. Wnioski 

Po przeprowadzeniu dokładnego przeglądu najnowszych prac związanych z tele-
medycyną i jej wykorzystaniem w terapii pacjentów z chorobą Parkinsona w czasie 
obecnie panującej pandemii nasuwają się następujące wnioski: 

• choroba Parkinsona staje się poważnym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia, 
ponieważ brak jest skutecznych metod leczenia, a liczba chorych rośnie wraz 
z procesem starzenia się społeczeństwa; 

• pandemia okazała się dużą przeszkodą dla terapii pacjentów z chorobą Parkinsona, 
ponieważ opiera się ona głównie na rehabilitacji, do której wymagany jest kontakt 
chorego z rehabilitantem i lekarzem, co zwiększa ryzyko zachorowania na COVID-19; 

• wymagane jest elastyczne podejście pracowników ochrony zdrowia do prowadzenia 
terapii pacjentów z chorobą Parkinsona w dzisiejszych czasach – niezbędny jest 
rozwój telerehabilitacji, która umożliwia ciągłość leczenia, nawet w okresie izolacji; 

• z telerehabilitacją wiążą się duże korzyści dla pacjentów, ich opiekunów i rehabili-
tantów, ale niestety trzeba pamiętać o jej ograniczeniach i starać się je zniwelować, 
aby umożliwić większej liczbie potrzebujących efektywne korzystanie z tej metody; 

• należy przeprowadzić więcej badań, na większych grupach pacjentów, które porów-
nywałyby skuteczność terapii zdalnej i tradycyjnej rehabilitacji, aby móc opracować 
standardy telerehabilitacji dopasowane do potrzeb konkretnych grup pacjentów; 

• telerehabilitacja jest nadzieją na przyszłość dla wielu pacjentów, którzy z różnych 
powodów są wykluczeni z uczestniczenia w rehabilitacji stacjonarnej i umożliwia 
kontynuowanie terapii nawet w czasach pandemii, co jest niezwykle istotne dla 
pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi. 
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Wpływ pandemii COVID-19 na życie i rehabilitację pacjentów z chorobą Parkinsona 

Streszczenie 

Wybuch pandemii COVID-19 zmusił lekarzy i terapeutów do zmiany dotychczas przez nich stosowanych 

metod kontaktu z pacjentem. Tradycyjne wizyty osobiste w wielu przypadkach musiały zostać zastąpione 

teleporadami lub wideokonferencjami, w obawie przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2. Jedno-

cześnie zmienione musiały zostać standardy rehabilitacji. Jej ciągłość jest niezwykle istotna dla osób cier-

piących z powodu chorób neurodegeneracyjnych. W niniejszym przeglądzie skupiono się na specyficznej 

grupie pacjentów chorujących na chorobę Parkinsona. Przedstawiono statystyki dotyczące zachorowań 

oraz korzystania z rehabilitacji. Opisano wpływ pandemii na jakość życia pacjentów ze zdiagnozowaną 

chorobą, a także ograniczenia z jakimi musieli się mierzyć zarówno oni, jak i ich opiekunowie, rehabili-

tanci i lekarze. Zbawiennym rozwiązaniem dla tej grupy chorych może okazać się korzystanie z różnych 

narzędzi, które oferuje telerehabilitacja. W niniejszym przeglądzie przedstawiono jej zalety i ograniczenia, 

a także opisano najpopularniejsze i najnowsze metody rehabilitacji zdalnej wykorzystywanej do terapii osób 

cierpiących z powodu choroby Parkinsona. Zwrócono także uwagę na potrzebę wykonywania większej ilości 

badań klinicznych sprawdzających skuteczność nowych metod rehabilitacji oraz na konieczność uela-

stycznienia usług oferowanych przez system ochrony zdrowia dla pacjentów z chorobami neurodege-

neracyjnymi w czasie pandemii i w przyszłości. Mimo ograniczeń i wad, które wiążą się z telerehabilitacją, 

jest ona prawdopodobnie dziedziną medycyny, która w najbliższych latach będzie ulegać stałemu roz-

wojowi, ponieważ w niektórych sytuacjach stanowi ona najlepsze rozwiązanie terapeutyczne, możliwe do 

zaproponowania pacjentowi, co udowodnił wszystkim okres pandemii.  

Słowa kluczowe: telerehabilitacja, COVID-19, pandemia, choroba Parkinsona, izolacja  

The impact of the COVID-19 pandemic on the life and rehabilitation of patients 

with Parkinson's disease 

Abstract 

The outbreak of the COVID-19 pandemic has forced doctors and therapists to change the methods of 

contact with patients. Traditional face-to-face visits in many cases had to be replaced by telepaths or 

videoconferences for fear of the spread of SARS-CoV-2. At the same time, rehabilitation standards had to 

be changed. Its continuity is extremely important for people suffering from neurodegenerative diseases. 

This review focuses on a specific group of patients suffering from Parkinson's disease. The statistics on 

morbidity and the use of rehabilitation are presented. The impact of the pandemic on the quality of life of 

patients with the diagnosed disease was described, as well as the limitations that they and their carers, 

rehabilitators and doctors had to face. A salutary solution for this group of patients may be the use of various 

tools offered by telerehabilitation. This review highlights its advantages and limitations and describes the most 

popular and recent remote rehabilitation methods for treating Parkinson's sufferers. Attention was also 

drawn to the need for more clinical trials to test the effectiveness of new rehabilitation methods and the 

need to make the services offered by the health care system more flexible for patients with neurodegenerative 

diseases during a pandemic and in the future. Despite the limitations and disadvantages of telerehabili-

tation, it is probably a field of medicine that will undergo constant development in the coming years, as in 

some situations it is the best therapeutic solution that can be offered to the patient, as the pandemic has 

proven to everyone. 

Keywords: telerehabilitation, COVID-19, pandemic, Parkinson's disease, isolation 
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Podstawowe i nowe kierunki farmakoterapii padaczki 

w poszczególnych grupach docelowych pacjentów 

1. Epidemiologia  

Padaczka zajmuje czwarte miejsce, wśród chorób neurologicznych pod względem 

częstotliwości występowania. Szacuje się, że choroba ta dotyczy 5,8 osób na 1000, 

przy rocznej zapadalności na poziomie 50,4 na 100 000 osób. Najwyższy odsetek osób, 

u których diagnozuje się epilepsję obejmuje dzieci do pierwszego roku życia oraz 

osoby powyżej 85. roku życia. Pierwszy szczyt zapadalności na tę chorobę tłumaczy się 

niedostatecznym rozwojem ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u niemowląt. Za 

obecność drugiego szczytu w grupie wiekowej powyżej 85. roku życia odpowiedzialne 

są choroby i schorzenia związane z wiekiem, do których należą udary i zaburzenia 

neurodegeneracyjne. 

Średnia zachorowalność na padaczkę również nie jest jednorodna w obrębie całej 

kuli ziemskiej. Na epidemiologię ma wpływ poziom rozwoju państw pod względem 

dostępnego sprzętu medycznego, zarobków i higieny życia. W krajach wysoko rozwi-

niętych zachorowalność jest na poziomie 45 na 100 000 mieszkańców, przy czym 

w krajach rozwijających się odsetek ten jest znacznie wyższy i stanowi 81,7 na 100 000. 

Wysoka rozbieżność w zachorowalności tłumaczona jest zwiększoną częstotliwością 

występowania infekcji OUN i urazowych uszkodzeń mózgu, które to są jednymi z przy-

czyn padaczki. Schorzenia te częściej dotykają ludzi w krajach słabiej rozwiniętych, 

o niższym poziomie higieny, dostępności do leków i placówek medycznych. Mimo, 

ciągle dokonującego się postępu cywilizacyjnego, możemy się jednak dalej spodziewać 

wzrostu zachorowalności w przyszłych latach i będzie to w tym przypadku głównie 

konsekwencją zwiększającej się średniej długości życia [1]. 

2.  Patogeneza i przyczyny 

U podstaw padaczki leży nadmierna pobudliwość lub aktywność pewnych obszarów 

mózgu. W przypadku nadmiernej pobudliwości komórek nerwowych do zainicjowania 

napadu padaczkowego niezbędny jest bodziec wewnętrzny lub zewnętrzny, natomiast 

w przypadku zwiększonej aktywności tychże komórek mamy do czynienia z napadem 

samoistnym związanym z procesami biochemicznymi przebiegającymi w komórkach. 

Bezpośrednią przyczyną napadów padaczkowych są zmiany plastyczności błony ko-

mórkowej, tj. czynności i funkcji białek błonowych, co prowadzi do zmian w prze-

pływie jonów przez błonę komórkową. Konsekwencją tego zjawiska jest zmniejszenie 

polaryzacji komórek, która fizjologicznie jest utrzymywana w charakterystycznym dla 
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nich przedziale. Im słabiej spolaryzowana komórka, tym łatwiejsze jest osiągnięcie 

progu wyzwalającego potencjał czynnościowy, i tym słabsze bodźce będą mogły ten 

próg osiągnąć. Skutkować to będzie zwiększeniem częstości wyładowań elektrycznych, 

które będą przekazywane na kolejne komórki, tworząc w ten sposób obszar o zwięk-

szonej aktywności bioelektrycznej. Obecność takich obszarów prowadzi do pojawienia 

się napadów padaczkowych. 

Bezpośrednimi przyczynami warunkującymi zwiększoną pobudliwość komórkową 

mogą by zaburzenia procesów oksydacyjnych, metabolicznych czy stan zapalny orga-

nizmu [2]. 

Źródłem zaburzeń powyższych procesów najczęściej są: 

• mutacje genetyczne, które dotyczą przede wszystkim genów wpływających na 

budowę i funkcję kanałów jonowych lub produkcję i metabolizm białek. Przykładem 

mutacji kanałów jonowych jest między innymi mutacja genów dla kanału potaso-

wego, występująca w zespole łagodnej rodzinnej padaczki noworodków. Do mutacji 

genów odpowiedzialnych za metabolizm białek można zaliczyć kompleks stward-

nienia guzowatego spowodowany mutacją genów kodujących hamartynę i suberynę;  

• infekcje, które mogą powodować uszkodzenia neuronów, tworzenie guzów, rozwój 

stanu zapalnego i w ten sposób inicjować napady padaczkowe. Przykładami infekcji 

prowadzącymi do padaczki są takie schorzenia infekcyjne, jak: neurocysticerkoza 

(wągrzyca OUN), gruźlica, HIV, malaria mózgowa, toksoplazmoza mózgowa czy 

zakażenie wirusem Zika lub wirusem cytomegalii; 

• przyczyny metaboliczne – wystąpienie defektu metabolicznego powodującego 

zmiany biochemiczne w całym organizmie może być bezpośrednią przyczyną napa-

dów. Warto zauważyć, że często przyczyny metaboliczne będą miały podłoże gene-

tyczne lub infekcyjne, czego przykładem może być porfiria lub mocznica, w prze-

biegu których to chorób może dochodzić do napadów padaczkowych; 

• przyczyny immunologiczne – nieprawidłowa praca układu immunologicznego pro-

wadząca do autoagresji np. w przypadku produkcji przez organizm przeciwciał 

wobec receptorów dla kwasu N-metylo-D-asparaginowego (NMDA), które to powo-

dują receptorowe zapalenie mózgu; 

• urazy – wszelkie uszkodzenia mechaniczne OUN powodujące powstawanie ogniska 

padaczkorodnego oraz krwiaki wywierające ucisk na inne obszary mózgu są bardzo 

częstą przyczyną padaczki;  

• przyczyna nieznana – często przyczyna jest niemożliwa do ustalenia, co wynika 

z braku danych, dostępnej diagnostyki, czy też możliwości skorelowania występo-

wania napadów z jakąkolwiek znaną przyczyną [3, 4]. 

3.  Diagnostyka 

Według najnowszej definicji Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej (Interna-

tional League Against Epilepsy, ILAE) padaczkę stwierdza się w przypadku: wystąpie-

nia dwóch nieprowokowanych napadów występujących w odstępie czasowym ponad 

24 godziny lub wystąpienie jednego nieprowokowanego bądź odruchowego napadu 

z szacowanym ponad 60% ryzykiem wystąpienia kolejnego napadu, lub potwierdzenie 

padaczki na podstawie wykonanych badań rezonansu magnetycznego (MR), elektroen-

cefalografii (EEG), lub innych. 
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Pierwszym etapem diagnostyki padaczki jest zebranie dokładnego wywiadu od 

osoby, u której wystąpił napad, a także od świadków tego zdarzenia. W wywiadzie ważne 

jest uwzględnienie faz napadu, jego przebiegu oraz wywiad pod kątem obecności 

podobnych napadów wśród rodziny. Postępowanie diagnostyczne obejmuje badania 

podstawowe krwi, elektrokardiografię (EKG), EEG oraz badania neuroobrazowe. Reko-

mendowanymi badaniami służącymi diagnozie padaczki są wspomniane wcześniej 

MR i EEG. Badanie przy użyciu MR pozwala na wykrycie zmian w strukturze mózgu, 

mogących być przyczyną napadów, jednakże nie wszyscy mogą się poddać temu 

badaniu, np. ze względu na metalowe elementy w ciele bądź ze względu na dużą liczbę 

pacjentów oczekujących na to badanie. W takim przypadku wykonywana jest tomo-

grafia komputerowa (TK), która niestety charakteryzuje się mniejszą czułością i dokład-

nością. Z kolei badanie przy pomocy EEG jest jedyną znaną metodą obrazowania 

czynności bioelektrycznej mózgu. W badaniu tym w przypadku padaczki obserwujemy 

obszary o nadmiernej aktywności bioelektrycznej, charakteryzujące się występowaniem 

tzw. iglic w zapisie elektoencefalogramu. Badanie EEG niestety ma swoje ogranicze-

nia, tj. nieprawidłowy zapis elektroencefalogramu może również wystąpić w przypadku 

migreny bądź stosowania neuroleptyków. Istotny jest też czas od wystąpienia napadu 

padaczkowego do badania elektroencefalografem, im ten czas krótszy, tym łatwiej jest 

zaobserwować nieprawidłowości w zapisie EEG. Dodatkowo w celu diagnostyki pa-

daczki stosowana jest także metoda monitorowania wideo-EEG, która pozwala na 

długotrwałe monitorowanie czynności bioelektrycznej mózgu. Metoda ta jest bardzo 

przydatna w przypadku niemożności jednoznacznego potwierdzenia padaczki przy 

pomocy standardowego EEG [6-8]. 

4.  Klasyfikacja i podział  

Padaczka należy do bardzo zróżnicowanych i trudnych do klasyfikacji chorób. Może 

ona manifestować się różnymi objawami, często nie dającymi się objąć w jakikolwiek 

schemat. Od wielu lat trwały prace nad próbą podziału i uporządkowania objawów tej 

choroby. W 2017 roku ILAE opublikowała nową klasyfikację napadów padaczkowych, 

według której napady mogą mieć ogniskowy, uogólniony bądź nieznany początek.  

Napady z ogniskowym początkiem dzielą się na napady z zachowaną lub zaburzoną 

świadomością, i obejmują napady: automatyzmów, autonomiczne zahamowania dotych-

czasowej czynności, poznawcze, hiperkinetyczne, czuciowe i ogniskowe przechodzące 

do dwustronnych toniczno-klonicznych.  

Napady uogólnione natomiast obejmują: napady nieświadomości z miokloniami 

powiek, miokloniczne napady nieświadomości, miokloniczne-toniczno-kloniczne, ato-

niczne i zgięciowe.  

Występują również napady, które mogą należeć do obu tych kategorii, tj. mogą mieć 

początek zarówno ogniskowy jak i uogólniony. Należą do nich: napady atoniczne, 

kloniczne, miokloniczne, toniczne i zgięciowe [9].  

5. Mechanizmy działania leków przeciwpadaczkowych 

Leczenie padaczki opiera się przede wszystkim na zmniejszeniu pobudliwości bądź 

hamowaniu czynności neuronów. W tym celu wykorzystywane są różne mechanizmy 

działania leków, wśród których najważniejszymi są: 

• blokowanie kanałów sodowych; 
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• blokowanie kanałów wapniowych typu L i typu T; 

• wzmaganie przekaźnictwa dla kwasu gamma-aminomasłowego (GABA); 

• hamowanie przekaźnictwa glutaminergicznego. 

Podział leków przeciwpadaczkowych ze względu na mechanizm działania jest 

trudny, często jeden lek wywiera swoje działanie poprzez wiele różnych mechanizmów 

i może jednocześnie należeć do kilku z wyżej wymienionych grup. 

 Do leków wykazujących działanie blokujące kanały sodowe zaliczamy: fenytoinę, 

karbamazepinę, fenobarbital, kwas walproinowy i jego sole, okskarbazepinę, lamo-

tryginę oraz topiramat. Leki należące do tej grupy powodują przede wszystkim spo-

wolnienie narastania potencjału i utrudnienie osiągania progu wyzwalającego potencjał 

czynnościowy, poprzez zahamowanie dokomórkowego prądu sodowego. Najwyższą 

skuteczność leki wykazują w padaczkach spowodowanych mutacjami w obrębie genów 

warunkujących czynność i strukturę kanałów sodowych, ale stosowane są także 

w innych typach padaczki, ze względu na swój mechanizm zmniejszający pobudliwość 

neuronów.  

Kolejną grupą są leki blokujące kanały wapniowe typu L. Ten mechanizm wyka-

zują takie leki jak: gabapentyna, felbamat (obecnie niezarejestrowany w Polsce), lamo-

trygina, okskarbazepina, fenytoina, fenobarbital. Mechanizm ten jest mniej istotny 

w leczeniu padaczki niż blokada kanałów sodowych, pełni raczej rolę wspomagającą 

w stabilizacji błon komórkowych. Natomiast ważnym w kontekście skuteczności far-

makoterapii padaczki, jest mechanizmem związany z blokadą innego typu kanałów 

wapniowych, typu T. Te właściwości farmakologiczne posiadają takie leki jak: etosuk-

symid, oraz w mniejszym stopniu kwas walproinowy. Blokada kanałów typu T jest 

wykorzystywana przede wszystkim w leczeniu napadów nieświadomości. Przemawia za 

tym fakt zaangażowania tychże kanałów w powstawaniu zaburzeń projekcji korowo-

wzgórzowej, odpowiedzialnej za pojawienie się tego typu napadów.  

Kolejnym mechanizmem jest nasilenie przekaźnictwa GABA, skutkującego hamo-

waniem czynności neuronów, poprzez zwiększenie powinowactwa receptorów GABA 

do endogennego GABA bądź też poprzez zahamowanie rozkładu GABA. Pierwszy 

mechanizm obserwuje się po podaniu leków z grupy benzodiazepin, a drugi mechanizm 

jest charakterystyczny dla wigabatryny, która jest strukturalnym analogiem GABA, 

nieodwracalnie wiążącym się z transaminazą GABA. Innym sposobem zwiększenia 

przekaźnictwa GABA jest bezpośrednie wiązanie się z receptorem GABA, w miejscu 

wiążącym dla endogennego neuroprzekaźnika. Takie działanie charakterystyczne jest 

dla barbituranów, z których jedynym jeszcze stosowanym, w szczególnych przypad-

kach jest fenobarbital. Stosowane są także leki będące inhibitorami wychwytu zwrotnego 

GABA, przedłużające i zwiększające stężenie GABA w szczelinie synaptycznej, między 

innymi tiagabina.  

Działanie leków przeciwpadaczkowych często obejmuje również mechanizm zwią-

zany z hamowaniem przekaźnictwa glutaminergicznego. Odbywa się to poprzez modu-

lację receptorów NMDA (np. topiramat) lub zmniejszenie neurotransmisji aminokwa-

sów pobudzających, głównie glutaminianu (Glu), w obrębie pobudzających neuronów 

glutaminergicznych (np. felbamat). 

Znane są także inne mechanizmy działania leków przeciwpadaczkowych. Warto 

w tym miejscu wymienić takie jak: hamowanie aktywności anhydrazy węglanowej, 

działanie antagonistyczne na glutaminianergiczne receptory AMPA i kainowe, oraz 
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wiązanie się z białkami pęcherzyków synaptycznych neuroprzekaźników pobudza-

jących. Mechanizmy te nie zostały jeszcze w pełni poznane i wciąż trwają badania 

w kontekście potencjalnego wykorzystania tych leków w leczeniu padaczki [4, 5]. 

6. Współczesna farmakoterapia padaczki 

Leczenie padaczki rozpoczynane jest po uprzednim potwierdzeniu diagnozy. Zwykle 

farmakoterapia lekami przeciwpadaczkowymi (LPP) wprowadzana jest po dwóch 

napadach padaczkowych, w szczególnych przypadkach po jednym napadzie, gdy istnieje 

wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego napadu, mogącego nieść ze sobą 

poważne konsekwencje. Sztandarowym mottem leczenia padaczki jest no seizures-no 

side effects, co oznacza eliminację napadów przy braku działań niepożądanych. Pod-

stawową formą leczenia jest monoterapia lekiem pierwszego rzutu, rekomendowanym 

dla danego typu napadu i grupy wiekowej pacjenta. Często jednak LPP nie dają zamie-

rzonego efektu terapeutycznego bądź są źle tolerowane przez pacjenta. W takiej sytuacji 

lek zostaje zmieniony na inny z grupy leków pierwszego rzutu, jest to tak zwana mono-

terapia alternatywna. W przypadku braku skuteczności monoterapii jednym lekiem, 

stosuje się terapię dodaną, łączącą dwa LPP, bądź politerapię łączącą wiele LPP. Waż-

nym elementem leczenia jest też stosowanie odpowiedniej dawki leku, która dla każ-

dego pacjenta jest dobierana indywidualnie przez lekarza. Co do ogólnych zasad leczenia 

padaczki lekami LPP podstawową zasadą jest zaczynanie od małej dawki i stopniowe 

jej zwiększanie do momentu osiągnięcia efektu terapeutycznego w celu ustalenia naj-

niższej dawki terapeutycznej dla danego pacjenta, i co za tym idzie minimalizacji ryzyka 

wystąpienia działań niepożądanych. W przypadku konieczności zmiany leku ważne jest 

stopniowe wyprowadzanie z organizmu leku nieefektywnego, tj. zmniejszanie dawki 

i stopniowe wprowadzanie nowego leku. Zasada sukcesywnego zmniejszania dawki 

tyczy się również przypadku pacjenta, którego uznano za wyleczonego, tj. u którego nie 

obserwuje się już występowania napadów padaczkowych. Z punktu widzenia leczenia 

padaczki ważny jest także sposób podawania. Biorąc pod uwagę fakt, że leczenie jest 

długotrwałe, ważne jest, by było ono jak najwygodniejsze dla pacjenta i niosło jak 

najmniej działań niepożądanych [9, 10].  

6.1. Farmakoterapia padaczki u dzieci 

Leczenie padaczki u dzieci zaczyna się po potwierdzeniu diagnozy i dokonaniu odpo-

wiedniego sklasyfikowania napadów. W farmakoterapii dzieci należy zwracać szcze-

gólną uwagę na wiek i możliwość niedostatecznego wykształcenia różnych mecha-

nizmów i szlaków metabolicznych. Ważne jest także, żeby leki nie wpływały w znaczący 

sposób na rozwój dziecka i jednocześnie umożliwiały mu normalne funkcjonowanie.  

Najczęstszym rodzajem padaczki występującej w wieku dziecięcym są napady 

nieświadomości. Szacuje się, że ta forma padaczki stanowi od 5% do 10% ogółu wszyst-

kich padaczek. Szczytowym wiekiem zachorowania jest okres pomiędzy piątym i siód-

mym rokiem życia. Zazwyczaj napadowa nieświadomość jest jedyną manifestacją tego 

typu padaczki, napady mogą pojawiać się 10-50 razy w ciągu dnia i zazwyczaj trwają 

kilkadziesiąt sekund. Ze względu na fakt, że ten typ padaczki może z czasem rozwinąć 

się do młodzieńczej postaci padaczki mioklonicznej zalecane jest leczenie. Lekiem pierw-

szego rzutu w napadach nieświadomości jest etosuksymid lub kwas walproinowy. 

Czasem dodatkowo stosowana jest jeszcze lamotrygina jako terapia dodana, nie zalecane 
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jest natomiast stosowanie leków blokujących kanały sodowe, gdyż mogą one nasilać 

napady padaczkowe.  

Następnym bardzo częstym rodzajem padaczki w wieku dziecięcym jest tzw. 

padaczka Rolanda, czyli łagodna ogniskowa padaczka wieku dziecięcego. Szczytowym 

wiekiem zachorowalności na ten rodzaj padaczki jest wiek pomiędzy siódmym 

i ósmym rokiem życia. Dotyczy ona częściej chłopców niż dziewcząt i zwykle ustępuje 

przed szesnastym rokiem życia. Manifestuje się ona napadami ogniskowymi z aktyw-

nością kloniczną lub toniczną, obejmującą połowę twarzy zazwyczaj w dolnej części. 

Podczas napadu występują parestezje języka, ust, policzka oraz ślinienie się. Napady 

zwykle pojawiają się wkrótce po zaśnięciu lub tuż przed przebudzeniem, mogą one 

występować również w ciągu dnia oraz mieć charakter uogólniony. W przypadku 

występowania łagodnych objawów o niskiej częstotliwości nie stosuje się leków. 

W cięższym przebiegu lub gdy napady utrudniają pacjentowi normalne funkcjonowanie, 

zalecane jest stosowanie karbamazepiny, fenobarbitalu lub lamotryginy. 

Często ujawniającymi się w dzieciństwie są padaczki rodzinne, związane z muta-

cjami genetycznymi. Przykładem jest padaczka genetyczna z dodatkowymi napadami 

gorączkowymi (Genetic Epilepsy With Febrile Seizures Plus, GEFS+), w przebiegu 

której napady padaczkowe związane są z gorączką. Choroba ta zazwyczaj ujawnia się 

pomiędzy szóstym miesiącem a szóstym rokiem życia. GEFS+ może mieć różną 

manifestację i różny czas trwania, ze względu na dziedziczenie wielogenowe. GEFS+ 

zazwyczaj dotyczy dzieci do szóstego roku życia i manifestuje się obecnością drgawek 

gorączkowych, jednakże znane są także przypadki manifestujące się napadami niezwią-

zanymi z gorączką, tj. napadami nieświadomości, napadami atonicznymi, mioklonicz-

nymi lub miokloniczno-atonicznymi, mogącymi także występować u dorosłych już 

pacjentów. GEFS+ stanowi szeroką grupę padaczek mających podłoże genetyczne, 

z której najcięższym przebiegiem charakteryzuje się padaczka miokloniczno-atoniczna 

i zespół Dravet. Jednakże w grupie GEFS+ dominującą grupą są padaczki charak-

teryzujące się łagodnym przebiegiem i zazwyczaj nie powodują poważnych zaburzeń 

rozwojowych u dzieci. Lecznie tego typu padaczek zwykle ogranicza się do podawania 

klobazamu lub klonazepamu w celu przerywania przedłużających się napadów. W pro-

stych napadach gorączkowych nie zaleca się stosowania LPP. W cięższych przypad-

kach stosowane są levetyracetam, kwas walproinowy i topiramat.  

Jak wspomniano powyżej dla populacji pediatrycznej charakterytyczne jest wystę-

powanie zespołu Dravet. Ujawnia się on zazwyczaj przed osiemnastym miesiącem 

życia dziecka i objawia przedłużonym napadami drgawkowymi wywołanymi przez 

gorączkę lub hipertermię. Napady zazwyczaj występują naprzemiennie po lewej bądź 

prawej stronie ciała. Mogą one mieć charakter zarówno ogniskowy, jak i uogólniony. 

Zespół Dravet jest wyjątkowo trudny do leczenia; stosowane leki mają przede wszyst-

kim skracać czas trwania napadu i zmniejszać ich częstotliwość. Podczas farmako-

terapii tego zespołu należy unikać leków blokujących kanały sodowe, ze względu na 

możliwość nasilenia napadów padaczkowych. Zalecane jest stosowanie kwasu walproino-

wego lub klobazamu, jako leków pierwszego rzutu. Mogą być również stosowane topi-

ramat, levetyracetam i zonisamid. W czasie leczenia zespołu Dravet zazwyczaj obser-

wowane jest zmniejszenie częstotliwości występowania przedłużających się napadów 

oraz stanów padaczkowych w późnym dzieciństwie bądź u dorosłych już pacjentów. 

Dominującymi stają się krótkie, nocne, uogólnione napady toniczno-kloniczne. Więk-
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szość pacjentów z tym zespołem wykazuje niepełnosprawność w stopinu od umiarko-

wanego do ciężkiego i wymaga opieki.  

Jednym z często występujących typów padaczki u dzieci jest także zespół Westa. 

Objawia się on skurczami padaczkowymi, zatrzymaniem lub regresją rozwoju psycho-

motorycznego i hipsarytmią, czyli charakterystycznym zapisem aktywności bioelek-

trycznej mózgu, tj. nieregularnością i dużą ilością tzw. iglic w zapisie EEG. Najczęściej 

ujawnia się on u dzieci pomiędzy trzecim a dwunastym miesiącem życia. Napady 

zwykle pojawiają się po przebudzeniu i trwają do kilku minut, podczas których można 

zaobserwować nagłe zginanie i prostowanie kończyn. Leczenie obejmuje podawanie 

hormonu adrenokortykotropowego, prednizolonu lub z LPP – wigabatryny. Wiga-

batryna charakteryzuje się wysoką skutecznością (do 95%) w eliminowaniu skurczy 

padaczkowych. Innym zalecanym rozwiązaniem jest leczenie chirurgiczne. 

Kolejnym rodzajem padaczki występującej u dzieci jest zespół Panayiotopoulosa. 

Ujawnia się on zazwyczaj u dzieci w okresie wczesnoszkolnym i dotyczy nieco częściej 

dziewcząt. Jest to padaczka z ogniskiem padaczkowym zlokalizowanym w płacie poty-

licznym. Napady mają związek z niestabilnością układu autonomicznego i objawiają 

się nudnościami i wymiotami zwykle występującymi nocą. Napadom mogą towarzy-

szyć halucynacje oraz drgawki. W przypadku rzadko występujących napadów o lekkim 

nasileniu leczenie nie jest zalecane, w cięższych przypadkach stosowane są levetyra-

cetam, karbamazepina i okskarbazepina, w niektórych przypadkach można rozważać 

okresowe stosowanie benzodiazepin.  

Szczególnym rodzajem padaczki jest stan padaczkowy podczas snu (Electrical 

Status Epilepticus In Slow Sleep, ESES), który charakteryzuje się występowaniem 

zaburzeń bioelektrycznych mózgu podczas snu wolnofalowego. Obejmuje on zespoły 

charakteryzujące się występowaniem częstych iglic i falowania w zapisie EEG podczas 

snu wolnofalowego określane jako ciągły skok i falowanie w powolnym śnie (conti-

nuous spike and wave in slow sleep, CSWS) oraz zespół Landaua-Kleffnera. W obydwu 

przypadkach do wyładowań dochodzi podczas fazy snu o wolnych ruchach gałek ocz-

nych (non rapid eye movement, nREM). Skutkiem tychże wyładowań jest opóźnienie 

rozwojowe i obecność wad rozwojowych kory mózgu, zwłaszcza wzgórza. Celem po-

prawy stanu pacjenta, zmniejszenia nasilenia napadów, poprawy funkcji pamięci i możli-

wości uczenia się, stosowane są takie leki jak: walproinian, etosuksymid, levetyra-

cetam, lamotrygina i sultiam.  

Rzadsza, stanowiąca 1-2% ogółu padaczek dziecięcych, jest padaczka mioklo-

niczno-atoniczna, tzw. zespół Doose. Zwykle ujawnia się ona między drugim a piątym 

rokiem życia i częściej dotyka chłopców niż dziewcząt. Ten rodzaj padaczki bardzo 

często ma podłoże genetyczne, dzieci nią dotknięte zwykle mają wśród członków 

rodziny epileptyków. Początkowo w tym rodzaju padaczki napady występują podczas 

gorączki, w miarę rozwoju choroby częstotliwość napadów rośnie i mogą się pojawiać 

niezależnie od temperatury. Napad padaczkowy zwykle rozpoczyna się mioklonią 

mięśni proksymalnych, po której następuje atonia, manifestująca się jako: ukłon, utrata 

napięcia w kończynie, czasem może mieć bardziej nasilony charakter i powodować 

upadki. Lekami stosowanymi w padaczce miokloniczno-atonicznej są: kwas walproinowy, 

etosuksymid, lamotrygina, topiramat, levetyracetam i zonisamid. Co ciekawe, wysoką 

skuteczność w eliminacji tego typu napadów odnotowano także dla stosowania diety 



Podstawowe i nowe kierunki farmakoterapii padaczki  

w poszczególnych grupach docelowych pacjentów 
 

115 

 

ketogenicznej. U 18% pacjentów stosujących ten typ diety zaobserwowano całkowitą 

remisję napadów.  

Kolejnym rodzajem padaczki występującej u dzieci jest zespół Lennoxa-Gastauta. 

Występuje on z częstością 1,9-2,1 na 100 000 dzieci i dotyka częściej chłopców. Zwykle 

dotyka on dzieci mające istniejące wcześniej nieprawidłowości w mózgu lub rozwija 

się z wcześniej obecnego zespołu Westa. Zespół Lennoxa-Gastauta charakteryzuje 

występowanie wielu rodzajów napadów o charakterze uogólnionym między innymi: 

toniczne, atoniczne, miokloniczne oraz napady nieobecności, które mogą znacząco 

różnić się od typowych. Występuje również charakterystyczny zapis EEG międzynapa-

dowego, który składa się z rozproszonych kompleksów z powolną falą szczytową. 

Dzieci dotknięte zespołem Lennoxa-Gastauta zwykle są niepełnosprawne intelek-

tualnie i mają problemy z funkcjami poznawczymi. Napady padaczkowe występujące 

w tym zespole zwykle są lekooporne, a relatywnie efektywnymi LPP są: kwas walpro-

inowy, lamotrygina, topiramat, rufinamid, klobazam, felbamat, oraz etosuksymid 

w przypadku napadów nieświadomości. Zespół Lennoxa-Gastauta jest typem padaczki 

nieuleczalnej, można jedynie zmniejszyć częstotliwość i siłę napadów. Ważnym uzupeł-

nieniem leczenia farmakologicznego jest w tym przypadku także dieta ketogeniczna, 

która sprzyja zmniejszeniu częstotliwości występowania napadów [11].  

6.2. Farmakoterapia padaczki u dorosłych 

 Grupa pacjentów dorosłych obejmuje osoby w wieku powyżej osiemnastego roku 

życia, z wyłączeniem kobiet w ciąży i planujących ciążę. Farmakoterapia padaczki 

u dorosłych prowadzona jest wedlug wytycznych, będących konsensusem dyskusji 

i badań nad lekami stosowanymi w tej chorobie. Do każdego rodzaju napadów stwo-

rzono inne wytyczne ułatwiające dobór odpowiedniego leku. 

W napadach z ogniskowym początkiem zalecane jest stosowanie: karbamazepiny, 

gabapentyny, levetyracetam, lamotryginy, okskarbazepiny, walproinianu jako leków 

pierwszego rzutu. Wśród leków drugiego rzutu mogących mieć zastosowanie jako terapia 

dodana znajdują się wszystkie leki pierwszego rzutu oraz lakosamid, pregabalina 

i topiramat. Jako terapia dodana stosowane są także leki trzeciego rzutu, do których 

należą: brywaracetam, eslikarbazepina, fenobarbital, fenytoina, perampanel, rufinamid, 

tiagabina, wigabatryna i zonisamid. 

Napady z uogólnionym początkiem, ruchowe toniczno-kloniczne leczone w pierwszej 

kolejności są: levetyracetamem, lamotryginą bądź walproinianem. Rozważane jest także 

stosowanie karbamazepiny i okskarbazepiny jako leków pierwszego rzutu. Jako terapia 

dodana mogą być stosowane, oprócz wymienionych wyżej leków: klobazam, topiramat 

i zonisamid. 

Najskuteczniejszym lekiem stosowanym w napadach z uogólnionym początkiem, 

ruchowych mioklonicznych jest walproinian. Lekiem drugiego rzutu stosowanym w tym 

typie padaczki jest levetyracetam, lamotrygina i topiramat. Stosowane są również: klo-

bazam, klonazepam, zonisamid i piracetam. Piracetam wyróżnia się z tej grupy mecha-

nizmem działania. Z punktu widzenia leczenia padaczki ważny jest jego wpływ na 

stabilność błon komórkowych oraz utrzymanie odpowiedniej struktury przestrzennej 

białek błonowych i przezbłonowych. Moduluje on również gęstość i czynność receptorów 

postsynaptycznych, wpływa na przemiany energetyczne w neuronach (zwiększa zuży-
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cie tlenu i glukozy, ułatwia syntezę związków wysokoenergetycznych), a także przy-

spiesza syntezę neuroprzekaźników, przez co wykazuje działanie antymiokloniczne. 

Oprócz wymienionych wyżej leków rozważane jest także zastosowanie kannabidiolu 

(CBD) i stiripentolu jako terapia dodana (np. w zespole Draveta).  

Lekiem pierwszego rzutu w napadach z uogólnionym początkiem ruchowych ato-

nicznych i/lub tonicznych jest walproinian. Jako terapia dodana mogą być stosowane 

lamotrygina i topiramat oraz rufinamid. Dodatkowo w zespole Lennoxa-Gastauta jako 

uzupełnienie leczenia może być stosowany kannabidiol. 

Ostatnim typem napadów są napady z uogólnionym początkiem bez manifestacji 

ruchowej, według starej nomenklatury określane jako napady nieświadomości. Najsku-

teczniejszym lekiem dla tej grupy jest etosuksymid, ze względu na swój wyjątkowy 

mechanizm, blokowania kanałów wapniowych typu T. Jako lek pierwszego rzutu sto-

sowany jest także walproinian, który również wykazuje podobny wpływ na te kanały, 

jednak znacznie słabszy. Stosowane są także: lamotrygina, topiramat, klobazam, klona-

zepam, levetyracetam i zonisamid, jako terapia dodana [9, 10].  

6.3. Farmakoterapia padaczki u kobiet w ciąży 

Leczenie padaczki u kobiet w wieku rozrodczym różni się nieco od leczenia w grupie 

dorosłych. Należy zwrócić szczególną uwagę na wpływ LPP na możliwość zajścia 

w ciążę, wpływ na przebieg każdego z trymestrów ciąży i możliwość wystąpienia przez 

to wad rozwojowych u dzieci matek leczonych LPP. Zazwyczaj dawki i rodzaj stoso-

wanego leku są dostosowywane do pacjentki na długo przed planowaną ciążą. Jeśli 

stosowany był wcześniej lek o niekorzystnym profilu działań niepożądanych, jest on 

podczas ciąży sukcesywnie zamieniany na korzystniejszy. Fakt ten jest ważny zwłaszcza 

w przypadku stosowania kwasu walproinowego i jego pochodnych, ponieważ wywiera 

on silne działanie teratogenne, powodowodując wiele wad rozwojowych u dzieci (tzw. 

zespół walproinowy). Wśród objawów typowych dla tego zespołu należy wymienić: 

wady cewy nerwowej, rozszczepy i wady szkieletu. Biorąc to pod uwagę, u kobiet 

w wieku rozrodczym zazwyczaj unika się stosowania walproinianu, jest on zwykle 

jednym z ostatnich wyborów w leczeniu napadów, których nie dało się opanować bez-

pieczniejszymi LPP. Dodatkowo w takim przypadku pacjentkom zalecane jest stoso-

wanie skutecznej antykoncepcji i przeprowadzanie okresowych badań. W momencie 

planowania ciąży zalecane jest ponowne rozważenie możliwej zmiany leku. Jeśli jest 

to jednak niemożliwe należy dążyć do minimalizacji skutków stosowania walproinianu 

w ciąży poprzez wprowadzenie politerapii, łącząc walproinian z innymi LPP, jedno-

cześnie obniżając jego dawkę. Wykazano, że tak poprowadzona politerapia jest mniej 

szkodliwa na płód niż stosowanie samego walproinianu w wyższej dawce.  

Najczęściej stosowanymi lekami u kobiet w ciąży są leki relatywnie mniej tok-

syczne niż kwas walproinowy, typu: lamotrygina, levetyracetam i karbamazepina. 

Wymienione LPP wykazują najmniejszy wpływ na rozwój dziecka i najmniej działań 

niepożądanych, przede wszystkim lamotrygina. Jednakże, również podczas stosowania 

tych LPP ważne jest, żeby przyjmowana dawka terapeutyczna była jak najniższa, co 

ma zminimalizować potencjalny toksyczny wpływ na rozwój dziecka. Lamotrygina, 

levetyracetam i karbamazepina mają zdecydowanie znacznie lepszy profil bezpieczeń-

stwa i wykazują mniej działań niepożądanych na płód w porównaniu do walproinianu, 

ale nie są one całkowicie ich pozbawione. Dzieci, których matki stosowały wyżej 
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wymienione LPP w ciąży, wykazują obniżoną sprawność intelektualną i funkcje poznaw-

cze. Warto w tym miejscu wspomnieć, że jednym ze sposobów minimalizacji nieko-

rzystnego wpływu LPP na płód jest substytucja kwasu foliowego. Podawany jest on 

zarówno przed planowaną ciążą, jak i w trakcie. Wykazano, że u dzieci, których matki 

przyjmowały kwas foliowy podczas ciąży z jednoczesnym przyjmowaniem LPP, mają 

mniej zaburzeń poznawczych i mniejsze jest u nich prawdopodobieństwo wystąpienia 

wad rozwojowych, niż w przypadku dzieci, których matki nie przyjmowały kwasu 

foliowego [12]. 

7. Nowe kierunki farmakoterapii padaczki 

Mimo że w farmakoterapii padaczki wykorzystywanych jest wiele różnych leków, 

wciąż poszukiwane są nowe związki, które byłyby skuteczniejsze i obciążone mniejszą 

ilością działań niepożądanych. Oprócz modyfikacji istniejących już leków syntetycz-

nych poszukiwania obejmują także związki pochodzenia naturalnego.  

Jedną z grup takich substancji naturalnych są fitokannabinoidy pozyskiwane 

z rośliny konopii siewnej (Cannabis sativa). W 2018 roku główny fitokannabinoid 

obecny w tej roślinie – CBD został zarejestrowany przez Agencję Żywności i Leków 

(Food and Drug Administration, FDA) jako lek stosowany w padaczce. CBD poprzez 

swój szeroki mechanizm działania, między innymi: odhamowania receptorów GABAA, 

działanie neuroprotekcyjne, hamowanie wychwytu zwrotnego endokannabinoidów 

w mózgu czy wpływ na ekspresję receptorów NMDA, wykazuje pozytywne rezultaty 

w zmniejszeniu częstości napadów lub całkowitą remisję niemal we wszystkich rodza-

jach padaczki. Najlepsze efekty uzyskano podczas leczenia zespołu Dravet i Lennoxa-

Gastauta [13]. 

W farmakoterapii padaczki mogą mieć swoje zastosowanie także inne rośliny. 

W tradycyjnej medycynie jako lek na padaczkę były stosowane rośliny takie jak: Paeonia 

officinalis, Bryonia alba, Lavandula stoechas, Ferula persica willd, Ferula asafoetida, 

Coriandrum sativum, Caesalpinia Bonducella roxb, Ferula gummosa boiss, Cuscuta 

epithymum murray, Cedrus deodara loudon, Origanum majorana, Zizyphus jujube, 

Taxus wallichiana Zucc, Gladiolus dalenii. W badaniach na zwierzętach potwierdzono 

działanie przeciwpadaczkowe ekstraktów z tych roślin, jednakże ich dokładny mecha-

nizm nie został poznany i wymagają dalszych badań [14]. 

Innym nowy kierunkiem w farmakoterapii padaczki jest wspomniana wcześniej dieta 

ketogeniczna uboga w węglowodany, a bogata w tłuszcze. W wyniku zmniejszonej 

podaży węglowodanów więcej energii uzyskiwane jest z metabolizmu tłuszczy, w wyniku 

którego powstają ciała ketonowe. Prawdopodobnymi mechanizmami związanymi z dzia-

łaniem przeciwpadaczkowym diety ketogenicznej jest: zwiększenie syntezy GABA, 

ograniczenie wytwarzania reaktywnych form tlenu i zwiększenie produkcji energii. 

Wiele badań wskazuje na pozytywny wpływ diety ketogenicznej przy jednoczesnym 

stosowaniu LPP. Takie połączenie jest zalecane zwłaszcza pacjentom, u których 

lecznie farmakologiczne nie przynosi wystarczających rezultatów [15]. 

8. Podsumowanie 

Farmakoterapia padaczki jest dość skomplikowana, dlatego zanim się ją prawi-

dłowo rozpocznie, należy wziąć pod uwagę wiele różnych czynników. Najważniej-

szymi aspektami są: przyczyna występowania napadów padaczkowych, wiek pacjenta 
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i jego stan fizjologiczny oraz właściwe sklasyfikowanie rodzaju padaczki. Doboru leku 

dokonuje lekarz, który uwzględnia powyższe czynniki, wytyczne i zalecenia. Począt-

kowo leczenie prowadzone jest poprzez monoterapię jednym lekiem w możliwie naj-

niższej efektywnej dawce terapeutycznej. Jeśli monoterapia nie przynosi dostatecznych 

efektów lek jest zmieniany na inny lub/i rozważana jest terapia dodana i politerapia 

z wykorzystaniem wielu LPP. Celem leczenia padaczki jest przede wszystkim zmniej-

szenie ilości napadów, przy jak najmniejszych skutkach ubocznych dla pacjenta. Szcze-

gólnie ważne jest to w wyborze farmakoterapii padaczki kobiet w ciąży, ze względu na 

możliwy niekorzytny wpływ LPP na płód i ryzyko powstawania zaburzeń rozwojo-

wych. Prowadząc farmakoterapię padaczki warto również uwzględnić nowe możli-

wości leczenia. Korzytne jest w określonych przypadkach dołączenie do leczenia LPP 

diety ketogenicznej i rozważenie stosowania związków kannabinoidowych. Dostępne 

efekty takiego połączenia są obiecujące, łącznie z całkowitą remisją napadów. 
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Podstawowe i nowe kierunki farmakoterapii padaczki w poszczególnych grupach 

docelowych pacjentów 

Streszczenie 

Padaczka jest jedną z często występujących chorób neurologicznych, zajmuje wśród nich czwarte miejsce. 

Padaczka może objawiać się różnego rodzaju napadami, w zależności od objętego obszaru mózgu. Źródłem 

tych napadów jest wzmożona aktywność i pobudliwość neuronów, a bezpośrednią przyczyną tego stanu 

mogą być procesy oksydacyjne, zapalne i metaboliczne. Aby właściwie poprowadzić leczenie padaczki, 

należy ją dobrze zdiagnozować i sklasyfikować. Najczęściej leczenie prowadzi się poprzez monoterapię 

jednym lekiem bądź terapię dodaną, w której stosuje się jeden lek główny bądź leki uzupełniające. Dobór 

odpowiedniego medykamentu jest uzależniony od stanu fizjologicznego pacjenta i od działań niepożąda-

nych, jakie ten lek wywiera. Ważnym aspektem jest też grupa wiekowa, do jakiej należy pacjent, stąd też 

będzie wynikał podział leków przeciwpadaczkowych na te stosowane w populacji pediatrycznej i geria-

trycznej oraz u kobiet w ciąży. Właściwy tok leczenia jest dobierany do każdego pacjenta indywidualnie ze 

względu na często złożony obraz kliniczny, występujące działania niepożądane i ich tolerancję przez 

pacjenta, a także interakcje z innymi stosowanymi lekami. W przedstawionej pracy dokonano przeglądu naj-

nowszych i rekomendowanych terapii lekowych w kontekście poszczególnych grup docelowych pacjentów.  

Słowa kluczowe: padaczka, kannabinoidy, farmakoterapia, patogeneza 

Current and new directions of epilepsy pharmacotherapy in particular target 

groups of patients 

Abstract 

Epilepsy is one of the most common neurological diseases and in this respect it ranks fourth among them. 

It can manifest itself by different types of seizures with are depending on covered brain's area. The source 

of these seizures is increased activity and excitability of neurons, the direct cause of this condition may be 

oxidative, inflammatory and metabolic processes. In order to properly treat this disease, it must be well 

diagnosed and classified. Most often, treatment is carried out by monotherapy with one drug, or add-on 

therapy, in which use one main drug and complementary drug or drugs. The selection of the appropriate 

medication depends on the physiological condition of the patient and on the side effects of this drug. An 

important aspect is also the age group to which the patient belongs, hence the division of antiepileptic 

drugs into those used in children and adults, with particular emphasis on pregnant women. The appropriate 

course of treatment is selected for each patient individually, due to the often complex clinical picture, the 

occurring side effects and their tolerance by the patient, as well as interactions with other medications. In 

the presented study, the latest and recommended drug therapies were reviewed in the context of individual 

patient target groups. 

Keywords: epilepsy, cannabinoids, pharmacotherapy, pathogenesis 
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Przyszłość padaczki lekoopornej –  

przegląd wybranych metod inwazyjnych 

1. Wprowadzenie 

Padaczka jest jedną z powszechniejszych chorób neurologicznych dotyczących 

mózgu [1], którą opisywano na kartach historii już od wielu, wielu wieków [2, 3]. Jest 

to schorzenie, które wiąże się z trwałą predyspozycją do samoistnych napadów 

padaczkowych [1], którego rozpoznanie wymaga spełnienia jednego z trzech przy-

jętych kryteriów: 1) wystąpienia minimum dwóch nieprowokowanych/odruchowych 

epizodów napadowych, które były przedzielone odstępem czasowym wynoszącym co 

najmniej 24 godziny, 2) rozpoznania zespołu padaczkowego lub 3) obecności niepro-

wokowanego/odruchowego incydentu napadowego z dużą szansą ryzyka nawrotu, 

wynoszącą przynajmniej 60% podczas kolejnych 10 lat obserwacji [1, 3-5]. Definicja 

padaczki ulegała jednak zmianom na przestrzeni lat – wyżej opisana, przedstawiona 

przez Międzynarodową Ligę Przeciwpadaczkową (ILAE, ang. International League 

Against Epilepsy), funkcjonuje w literaturze od kilku lat (przełom 2013/2014 roku) [4]. 

Można zatem stwierdzić, że nie każdy napad padaczkowy, określany jako przemijający 

epizod objawów klinicznych, wynikający z nieprawidłowej aktywności komórek 

nerwowych w mózgu [3, 4], będzie równoważny z rozpoznaniem choroby, jaką jest 

padaczka – może on być na przykład napadem drgawkowym sprowokowanym, 

wynikającym z ostrego uszkodzenia układu nerwowego o zdefiniowanej przyczynie 

(chociażby urazowej, metabolicznej czy naczyniowej) i nie mieć tendencji do powta-

rzania się (w literaturze określane jest to jako tak zwany ostry objawowy napad) [4, 6].  

2. Padaczka 

2.1. Epidemiologia 

Przyjmuje się, że na całym świecie około 50 milionów ludzi cierpi na padaczkę [3, 

7-9], chociaż niektóre najnowsze źródła przywołują liczbę nawet około 65-70 milionów 

[1, 10]. Przyjmuje się, że choroba ta w Europie może dotykać aż do około 6 milionów 

ludzi [7], jednak dane te pochodzą sprzed kilku laty, a ich wartość bywa podważana 

[9]. W Polsce liczba chorych sięga około 400 tysięcy [3, 11]. W krajach wysoko roz-

winiętych zapadalność na tę chorobę mieści się w zakresie 40-70 osób na 100 tysięcy 

osób rocznie [1], przy czym zapadalność ta różni się w zależności od wieku, a swoje 

szczyty osiąga w okresie wczesnego dzieciństwa oraz w późnej dorosłości [1, 3], kon-

kretniej po 50. roku życia i dalej wzrasta wraz z wiekiem [1].  
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rurgii, Wydział Nauk Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 
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2.2. Etiologia i patogeneza 

Etiologia padaczki nie jest ujednolicona, a w większości przypadków nawet nie jest 

rozpoznawana. Faktem jest jednak to, że nierzadko ma ona powiązanie z wiekiem, 

w którym padaczka pojawiła się u chorego. Obecnie możliwe przyczyny padaczki 

można scharakteryzować i przedstawić w sześciu grupach. Wyróżniania jest etiologia: 

genetyczna (u jej podłoża leży defekt genetyczny, co istotne, nie zawsze jest on 

jednoznaczny z defektem występującym od urodzenia), strukturalna (związana z wy-

stępowaniem nieprawidłowości nabytej, bądź wtórnej do zmian genetycznych, która 

zwiększa ryzyko wystąpienia choroby), metaboliczna (w której to zaburzenie metabo-

liczne jest przyczyną napadów), infekcyjna (obejmująca chorych, u których doszło do 

rozwoju padaczki w wyniku infekcji), immunologiczna (w której w diagnostyce rolę 

odgrywa dostęp do badań przeciwciał) oraz nieznana [6]. Patogeneza schorzenia 

uwzględnia proces – epileptogenezę, w czasie którego dochodzi do zmian w funkcjo-

nowaniu mózgu, co sprawia, że jest on zdolny do generowania spontanicznych, powta-

rzających się napadów [1, 12]. Opisywane jest, że u podłoża tego procesu leży rozre-

gulowanie sieci neuronalnych i zaburzenie równowagi pomiędzy aktywnością pobu-

dzającą i hamującą neuronów [1]. Wspomniany proces obejmuje trzy stadia: wystąpienie 

czynnika wyzwalającego ostry napad, następnie bezobjawowy okres kliniczny, a na 

końcu pojawienie się napadów występujących spontanicznie [13]. 

2.3. Klasyfikacja ILAE 

Klasyfikacja padaczki przedstawiona przez ILAE odbywa się na trzech poziomach. 

Początkowo przedstawia podział choroby w zależności od typu napadów, które wystą-

piły. W tym zakresie wyróżnione zostały napady o początku ogniskowym, uogólnionym 

oraz nieznanym [14], które dodatkowo można scharakteryzować także ze względu na 

obraz reprezentowanych objawów – ruchowy bądź pozaruchowy [3, 15]. Kolejno wy-

różnia się 4 typy samej padaczki (ogniskowy, uogólniony, mieszany bądź nieznany). 

Ostatnim przedstawionym, wieńczącym klasyfikację elementem jest rozpoznanie 

konkretnego zespołu padaczkowego, który jest definiowany jako zespół cech obejmu-

jący określony typ napadów, obraz w elektroencefalografii (EEG, ang. electroencephalo-

graphy) i parę innych cech, które mają tendencję do współwystępowania [14]. 

2.4. Diagnostyka i leczenie 

W diagnostyce choroby istotną rolę odgrywa dokładny wywiad zebrany przez 

lekarza oraz badanie elektroencefalograficzne [3]. Postępowanie diagnostyczne powinno 

również uwzględniać wykonanie badania neuroobrazowego oraz innych badań pomocni-

czych, przykładowo z zakresu kardiologii oraz psychologii [3, 5]. Leczenie padaczki 

musi być poprzedzone jej pewnym rozpoznaniem [3, 16]. Obecnie istnieje 26 leków 

przeciwpadaczkowych, które zostały zatwierdzone przez Amerykańską Agencję ds. 

Żywności i Leków (FDA, ang. Food and Drug Administration) [10]. Wybór odpo-

wiedniej terapii padaczki powinien uwzględniać nie tylko typ napadów czy zespołu, 

ale także powinien być dokonywany, uwzględniając możliwe działania niepożądane 

konkretnych leków [10], wiek i płeć pacjenta oraz chociażby jego choroby współ-

istniejące wraz z zażywanymi aktualnie lekami [3, 16]. Leczenie powinno rozpoczynać 

się monoterapią, a dawki stosowanego leku powinny być stopniowo zwiększane do 

momentu uzyskania kontroli napadów lub przekroczenia progu tolerancji działań 
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niepożądanych. Przy braku efektu terapeutycznego lek należy zastąpić innym, w kolej-

nych etapach dopiero powinno się wprowadzać terapię skojarzoną [3, 5, 16]. Istotne 

jest, aby nie odstawiać leku przeciwpadaczkowego nagle, gdyż może doprowadzić to 

do wystąpienia napadu [3]. 

3. Padaczka lekooporna 

Pomimo wielu leków możliwych do zastosowania w terapii padaczki u około 1/3 

chorych na to schorzenie nie udaje się w pełni kontrolować występujących napadów 

[17]. Pojawia się zatem pojęcie padaczki opornej na leczenie. Według ILAE padaczkę 

można charakteryzować jako lekooporną dopiero wtedy, gdy pomimo zastosowania 

dwóch odpowiednio dobranych, dobrze tolerowanych oraz włączonych w odpowiednich 

schematach leków (w monoterapii lub w skojarzeniu) nie udaje się uzyskać całkowitej 

remisji pojawiających się napadów [3, 18, 19]. Minimalny czas trwania remisji wynosi 

12 miesięcy lub obejmuje trzykrotność okresu występującego pomiędzy napadami, 

obecnymi przed wprowadzeniem terapii [3]. 

Wyróżniane są cztery wzorce lekooporności:  

• oporność „od początku” – pacjent nigdy nie potrafił osiągnąć okresu wolnego od 

napadów;  

• opóźniona oporność – napady z czasem stały nie niemożliwe do kontrolowania;  

• naprzemienna oporność – okresy kiedy padaczka jest kontrolowana bądź nie, 

występują na zmianę; 

• padaczka początkowo lekooporna zaczyna reagować na leki [17].  

W literaturze wymienianych jest kilka przypadków, w których padaczka obarczona 

jest większym ryzykiem rozwoju lekooporności. Szansa jej rozwoju jest większa 

u chorych z dużą częstością napadów, także przy braku poprawy w ich kontroli po 

pierwszej włączonej terapii, ponadto w niektórych zespołach padaczkowych, padaczce 

objawowej i występującej rodzinnie czy też, gdy chorobie towarzyszy chociażby 

choroba psychiczna [3]. Obecnie mechanizmy prowadzące do lekooporności nie są 

w pełni poznane. Podtrzymuje się teorię, że do rozwinięcia oporności na leki może 

prowadzić kombinacja kilku różnych mechanizmów, których przebieg jest indywi-

dualny w zależności od pacjenta, bądź danej grupy pacjentów [17, 20]. Wyróżnianych 

jest kilka hipotez opisujących możliwe potencjalne przyczyny lekooporności. Wśród 

nich bierze się pod uwagę między innymi zmienność poszczególnych miejsc docelo-

wych działania leków, na przykład kanałów jonowych czy receptorów dla kwasu 

gamma-aminomasłowego (GABA, ang. gamma-aminobutyric acid) w mózgu u osób 

cierpiących na padaczkę, co może przyczyniać się do oporności na leki działające 

poprzez wykorzystanie tych punktów/struktur [17, 20]. Opisywana jest także hipoteza 

związana z glikoproteiną P, będącą transporterem wielolekowym bariery krew-mózg 

[17]. W wyniku zwiększonej ekspresji tej glikoproteiny, a także innych uwzględ-

nianych transporterów, może dochodzić do zaburzenia funkcjonowania bariery krew- 

-mózg, poprzez zwiększony wypływ leków z komórek, utrudnianie lekom penetracji 

przez tę barierę, co tym samym prowadzi do zmniejszenia w ostateczności ich stężenia 

w miejscach docelowych i rozwoju oporności na leczenie [17, 20, 21]. Uważa się, że 

jej nadekspresja glikoproteiny P połączona z nieszczelnością bariery krew-mózg 

związane są także z zapaleniem układu nerwowego [17, 20], przyczyniającym się do 

patologicznej pobudliwości i progresji padaczki, a także być może do pojawienia się 
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oporności na leki [17]. Lekooporność powiązywana jest także z genetyczną i epigene-

tyczną predyspozycją do jej rozwoju [17, 20]. Dowody dotyczące wyżej wymienio-

nych, przykładowych hipotez są jednak ograniczone [17]. 

3.1. Leczenie inwazyjne w padaczce lekoopornej 

Leczenie chirurgiczne może być jedną z możliwych opcji leczenia padaczki leko-
opornej. W literaturze opisywane są następujące metody inwazyjne, których efektyw-
ność sprawdzano w terapii tego schorzenia, są nimi: chirurgia resekcyjna i paliatywna 
(techniki resekcyjne obejmują różne opcje lobektomii, amygdalohipokampektomię 
oraz paliatywną kalozotomię), interwencje chirurgiczne wykorzystujące techniki stereo-
ataktyczne (takie jak laserowa ablacja stereoataktyczna czy radioterapia stereoatak-
tyczna) oraz neurostymulacja [21]. W badaniach wykazano korzystny wpływ metod 
inwazyjnych w opanowywaniu napadów u chorych z lekooporną postacią padaczki, 
ponadto odnotowano wzrost jakości życia wśród chorych po ich zastosowaniu [22]. 
Wspomniane wcześniej metody stanowią więc pewną opcję terapeutyczną, która może 
dawać nadzieję pacjentom z lekooporną padaczką, u których terapia lekami nie przy-
niosła pożądanego efektu. Padaczka bowiem, której nie udaje się opanować lekami 
przyczynia się do znacznego obniżenia jakości życia chorych (QqL, ang. Quality of 
Life), na co istotny wpływ ma także obecność depresji często występującej niezależnie 
wśród tych pacjentów [23]. 

W niniejszym artykule uwaga została poświęcona metodom neurostymulacyjnym 
wykorzystywanym w terapii padaczki. Opisano ich mechanizm działania oraz, na 
podstawie badań naukowych, postarano się ocenić ich skuteczność w leczeniu padaczki. 

4. Stymulacja nerwu błędnego (VNS, ang. Vagus nerve stimulation) – 

definicja i zastosowanie 

Stymulacja nerwu błędnego, czyli VNS jest jedną z metod neurostymulacyjnych 
stosowaną w leczeniu padaczki lekoopornej [24]. Poza leczeniem padaczki metodę tę 
stosuje się w leczeniu depresji lekoopornej, różnych rodzajach bólu głowy (również 
w migrenie); ponadto trwają badania nad skutecznością VNS w terapii drżenia samo-
istnego, zaburzeń poznawczych w chorobie Alzheimera, bulimii oraz zaburzeń lęko-
wych [24]. Szuka się także potencjalnych zastosowań tej metody w leczeniu otyłości, 
terapii odwykowej, zaburzeń snu, narkolepsji, śpiączce, deficytów w pamięci i trudno-
ścią w nauce [24]. 

4.1. Metoda 

U pacjentów stymuluje się lewy nerw błędny; wszczepiane urządzenie umieszcza 
się w okolicach szyi za pomocą specjalnej protezy (przykładowo NeuroCybernetic 
Prosthesis produkcji amerykańskiej firmy Cyberonics Inc. z Houston [25]). Samo 
urządzenie służące do stymulacji nerwu błędnego składa się z 3 części [24]: 

• bipolarny, programowalny, wszczepialny generator pulsów (wyglądem i kształtem 
zbliżony jest do rozruszników kardiologicznych); 

• dwie spiralne elektrody, które owijane są wokół nerwu błędnego; połączone są one 
przewodami z generatorem [26]; 

• zewnętrzny programator, łączący się z komputerem przy użyciu specjalnego opro-
gramowania, co umożliwia kontrolę i ewentualną zmianę parametrów pracy urzą-
dzenia, zbieranie danych i diagnostykę urządzenia. 
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Generator umieszcza się w podskórnej kieszonce wytworzonej przez chirurga, 
zlokalizowanej po lewej stronie klatki piersiowej, tuż poniżej obojczyka [24]. Elek-
trody połączone są z nerwem błędnym, do którego dociera się poprzez nacięcie szyi; 
następnie od elektrod przewody przeprowadzone są wytworzonym podskórnym kana-
łem do generatora [24]. System generuje elektryczne impulsy w zakresach:  

• częstotliwość: 1-30 Hz;  

• natężenie: 0,25-3,5 mA;  

• czas trwania impulsu: 130-1000 ms;  

• programuje się też różne czasy włączenia i wyłączenia pracy urządzenia [24]. 

4.2. VNS w padaczce lekoopornej 

W 1988 roku zostało przeprowadzone badanie pilotażowe [27, 28]. Wtedy po raz 
pierwszy VNS zastosowano do leczenia opornych na leczenie farmakologiczne napa-
dów padaczkowych. Od tego momentu metodę VNS wykorzystano u ponad 16 000 
pacjentów z rozpoznaną padaczką [dane z 2007 roku]. Ponadto od 1997 roku FDA 
zatwierdziło VNS jako metodę leczenia napadów częściowych, gdzie niezalecane było 
leczenie operacyjne lub zakończyło się niepowodzeniem [29, 30]. 

Dane z dwóch dużych badań klinicznych [31] przeprowadzone na ponad 300 
pacjentach, u których wystąpiło przynajmniej 6 napadów częściowych w ciągu miesiąca, 
pokazały, że przy stosowaniu u tych pacjentów rekomendowanej farmakoterapii, VNS 
dodatkowo zmniejsza częstotliwość napadów padaczkowych o 25% po 3 miesiącach 
terapii, a efekt ten utrzymuje się lub nawet ma tendencję wzrostową [24]. 

Zaobserwowane działania niepożądane były łagodne; głównie była to chrypka (gdy 
generator był włączony) [24]. Zastosowanie metody VNS powoduje także zmniej-
szenie częstotliwości napadów tonicznych i toniczno-klonicznych [24]. U 30% pacjen-
tów spadek częstotliwości napadów wynosił ponad 75%, a u 50% pacjentów – ponad 
50% [24]. Pomiędzy pacjentami z napadami częściowymi, a pacjentami z uogólnio-
nymi napadami toniczno-klonicznymi lub zespołem Lennoxa-Gastauta nie zaobserwo-
wano istotnej statystycznie rozbieżności pomiędzy wynikami [24]. Ponadto jakość 
życia tych pacjentów znacznie się polepszyła [31, 32]. U pacjentów pediatrycznych 
dane uzyskane z innych badań klinicznych ukazują podobną redukcję częstotliwości 
występowania napadów padaczkowych jak u pacjentów dorosłych [32]. 

4.3. Wady VNS 

Metoda VNS nie eliminuje zupełnie możliwości wystąpienia napadów padaczko-
wych [24]. Ponadto, na razie nie jest możliwe przewidzenie jak konkretny pacjent zare-
aguje na stymulację i w jakim stopniu będzie ona skuteczna [24]. Co więcej, dokładny 
mechanizm działania stymulacji nerwu błędnego nie został do końca poznany [24]. 

U części pacjentów w wyniku włączonej stymulacji dochodzi do zaburzeń senso-
rycznych w obrębie gardła i szyi; jednakże pacjenci szybko się do tego przyzwyczajają 
[24]. Innym stosunkowo częstym symptomem jest występowanie chrypki u pacjentów, 
do której dochodzi w wyniku stymulacji lub uszkodzenia włókien nerwów krtani [24]. 
Inne powikłania to kaszel, duszność, niestrawność, wymioty, bezsenność [24]. 

Wielu autorów jest zdania, że VNS powinien być metodą z wyboru w leczeniu 
padaczki lekoopornej u pacjentów, którzy są zdyskwalifikowani z zabiegów chirur-
gicznych, np. z powodu obustronnych lub nieresekcyjnych ognisk lub też bez obserwo-
walnych zmian strukturalnych mózgu [24]. 
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4.4. Zalety VNS 

Efekty niepożądane stymulacji nerwu błędnego występują tylko w trakcie włą-

czonej stymulacji [24]. Jeśli doszłoby do wystąpienia nieakceptowalnych i znacznych 

niepożądanych efektów ubocznych stymulacji, to w każdym momencie można wyłączyć 

urządzenie [24]. Ponadto działania niepożądane VNS mają niewielki wpływ na jakość 

życia pacjentów i w ostatecznym rozrachunku jakość życia pacjentów poddanych tej 

formie terapii zwiększa się – pacjenci przyzwyczajają się do nich [24, 31, 32]. Oprócz 

tego metoda VNS nie wpływa na częstość akcji serca, czynność narządów wew-

nętrznych czy też funkcje oddechowe [24]. Leki przeciwpadaczkowe mogą powo-

dować depresję, zmęczenie, zawroty głowy, bezsenność, dezorientację, zaburzenia 

funkcji poznawczych, wzrost masy ciała, dysfunkcje seksualne – podczas stymulacji 

nerwu błędnego tego rodzaju działań niepożądanych terapii nie obserwuje się [33, 34]. 

5. Zewnętrzna stymulacja nerwu trójdzielnego (ETNS, ang. External 

trigeminal nerve stimulation) 

5.1. ETNS – opis metody 

ETNS polega na zewnętrznej, obustronnej stymulacji nerwu trójdzielnego za pomocą 

samoprzylepnych elektrod skórnych [35]. Jest to nowa metoda, której mechanizm 

działania, podobnie jak metody VNS, nie został do końca poznany [36] – stąd krótki 

opis. Zastosowanie ETNS nie wymaga ingerencji chirurgicznej [35]. 

5.2. Skuteczność zewnętrznej stymulacji nerwu trójdzielnego 

Zastosowanie metody ETNS powoduje zmniejszenie częstości napadów padacz-

kowych u pacjentów z ogniskową padaczką lekooporną (DRE) [35]. ETNS wykazuje 

wyższą skuteczność u pacjentów ze zmianami w obrębie płatów skroniowych w po-

równaniu do pacjentów, u których zmiany zlokalizowane są w płatach czołowych 

(odpowiedź na terapię odpowiednio 55,56% i 45,45%) [35]. Jako że badanie sku-

teczności metody ETNS odbyło na bardzo małej grupie pacjentów [35], procenty te 

należy traktować orientacyjnie; należy wykonać także więcej badań klinicznych na 

większej ilości pacjentów, by określić rzeczywistą skuteczność stymulacji nerwu trój-

dzielnego w leczeniu padaczki lekoopornej, gdy klasyczna farmakoterapia nie przynosi 

pozytywnego rezultatu. 

5.3. Zalety i wady metody ETNS 

Niezaprzeczalną zaletą jest brak konieczności interwencji chirurgicznej by wykonać 

obustronną stymulację nerwów trójdzielnych [35]. Zastosowanie tej metody jest proste 

i stosunkowo tanie; ponadto aktualnie stosowane jest u pacjentów, gdy konwen-

cjonalne metody zawiodły, więc w teorii pacjent poddany takiej terapii może tylko 

zyskać – ponieważ nie zaobserwowano dotąd żadnych działań niepożądanych [35]. 

Wadą niewątpliwie jest nieznana jeszcze de facto skuteczność tej metody [36]. Metoda 

ta oprócz redukcji częstości napadów padaczkowych w wąskiej grupie zbadanych pa-

cjentów nie spowodowała polepszenia jakości ich życia ani nie zmniejszyła objawów 

lękowych pacjentów [35]. Zastosowanie ETNS jak na razie nie osiągnęło pozytywnych 

skutków w leczeniu depresji [35]. 
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6. Głęboka stymulacja mózgu (DBS, ang. Deep Brain Stimulation) 

Głęboka stymulacja mózgu jest nowoczesną metodą leczenia chorób OUN. Pro-

cedura ta jest obecnie szeroko stosowana w schorzeniach układu pozapiramidowego, 

głównie w chorobie Parkinsona [37], drżeniu samoistnym [38] oraz dystonii [39]. 

Obecnie poszukuje się coraz to nowszych zastosowań dla tej terapii. Wśród nich 

znajdują się między innymi leczenie przewlekłego bólu, depresji, zaburzeń obsesyjno- 

-kompulsywnych, choroby Alzheimera czy też padaczki [40, 41]. 

Metoda ta opiera się na dostarczeniu do ściśle określonych miejsc w obrębie OUN, 

impulsów elektrycznych przy pomocy elektrod wewnątrzmózgowych podłączonych do 

zewnętrznego stymulatora [41]. 

Dokładana zasada działania DBS nie została w jednoznaczny sposób sprecyzowana. 

Istnieje wiele hipotez na temat zasady działania. Opierają się one między innymi na 

inhibicji, modulacji, pobudzeniu wybranych miejsc czy nawet neuroprotekcji i neuro-

genezie [42, 43]. Dobór i stymulacja odpowiednich miejsc nadających się do głębokiej 

stymulacji ma kluczowe znaczenie w powodzeniu tej terapii. W dostępnej literaturze 

zostało opisane kilka struktur, których stymulacja może doprowadzić to zmniejszenia 

częstotliwości występowania napadów padaczki [44]. Obecnie głównymi celami 

terapii DBS są struktury wzgórza z uwagi na ich lokalizację oraz rozległe połączenia 

korowe, co może prowadzić do skutecznej supresji rozprzestrzeniania się patologicznej 

fali pobudzeń, co może ograniczyć występowanie napadów wtórnie uogólnionych [45]. 

Poniżej opisano kilka potencjalnych lokalizacji, których stymulacja może mieć korzystny 

wpływ na pacjentów z lekooporną padaczką, wraz z odpowiadającymi im wybranymi 

badaniami klinicznymi. 

6.1. Jądro przednie wzgórza (ATN, ang. Anterior thalamic nucleus)  

Jądro przednie wzgórza ze względu na swoje znaczenie w kręgu Papeza, jak i liczne 

połączenia z tożstronną oraz przeciwstronną korą [46] stanowi potencjalny cel dla 

głębokiej stymulacji. Skuteczność interwencji w obrębie tego obszaru została potwier-

dzona w wielu próbach klinicznych, z czego jedne z pierwszych badań w tej dziedzinie 

zostały opublikowane w latach 80. ubiegłego wieku [47], ponadto badania na zwierzę-

tach również potwierdzają ten koncept [48, 49]. 

W badaniu przeprowadzonym przez Lim S. N. i wsp. na grupie czterech pacjentów 

z rozpoznaną lekooporną padaczką wykazano redukcję częstości napadów o 49,6% po 

zastosowaniu stymulacji w porównaniu do wartości początkowych. Warto jednak zauwa-

żyć, że dwóch pacjentów osiągnęło ponad 60% redukcję [50]. Innym ważnym bada-

niem w tej dziedzinie było badanie przeprowadzone przez Lee i wsp. Wykazano w nim 

korzystny efekt stymulacji jądra przedniego wzgórza i jądra niskowzgórza. Nieznacznie 

większą redukcję częstości napadów osiągnięto w grupie, której elektrody zostały 

wszczepione do ATN (49,1% vs 75,4%) [51]. 

Powyższe badania dały podwaliny do rozpoczęcia dużego badania SANTE (ang. 

Stimulation of the anteriornuclei of thalamus for epilepsy). Było to prospektywne, 

randomizowane badanie oceniające wpływ stymulacji jądra przedniego wzgórza na 

pacjentów z rozpoznaną padaczką, którzy mimo leczenia co najmniej trzema schema-

tami leczenia nie odnieśli efektów tej terapii. Proces implantacji DBS przeszło 110 

pacjentów, z czego po procesie randomizacji 54 stanowiło grupę stymulowaną, a 55 

stanowiło grupę niestymulowaną (grupa kontrolna). W 3 miesiącu obserwacji, w fazie 



 

Przyszłość padaczki lekoopornej – przegląd wybranych metod inwazyjnych 
 

127 

 

ślepej, badanie ukazało istotną statystycznie redukcję częstotliwości napadów o 29%  

(p = 0,023) w grupie badanej względem grupy kontrolnej. Po zakończeniu fazy ślepej 

u pacjentów z grupy kontrolnej włączono stymulację. Po 13 miesiącach osiągnięto 56% 

redukcję mediany częstości napadów w badanej populacji [52]. Po ponownej ewaluacji 

pacjentów w 5 lat od rozpoczęcia DBS uzyskano redukcję mediany napadów o 69% 

(p < 0,001) w porównaniu do stanu chorych przed badaniem [53]. W kolejnych latach 

obserwowano dalszą dobrą odpowiedź na zastosowaną terapię. W 7. roku obserwacji 

redukcja mediany częstości napadów była mniejsza o 75% (p < 0,001) w porównaniu do 

stanu przed interwencją [54]. W trakcie badania wystąpiły 3 nagłe zgony w padaczce 

(SUDEP, eng. Sudden Unexpected Death in Epilepsy) [54]. Na podstawie powyższych 

danych w 2018 roku FDA wydało pozwolenie na zastosowanie tej technologii u pacjentów 

starszych niż 18 lat, z napadami częściowymi z lub bez wtórnego uogólnienia [55]. 

6.2. Jądro środkowo-przyśrodkowe (CMT, ang. Centromedian thalamic 

nucelus) 

Kolejnym potencjalnym miejscem nadającym się do stymulacji jest jądro środ-

kowo-przyśrodkowe wzgórza. Ze względu na swoje połączenia z prążkowiem oraz korą 

mózgu [56] zaobserwono przewodzenie i propagację nieprawidłowych wyładowań 

u pacjentów chorych na padaczkę [57]. Jądro to prawdopodobnie może być kolejnym 

celem terapii DBS w padaczce lekoopornej. 

Jednym z badań analizujących wpływ stymulacji CMT u pacjentów z lekooporną 

padaczką było badanie przeprowadzone przez Fishera i wsp. – stymulacja była 

bezpieczna i dobrze tolerowana, lecz nie przyniosła w pełni oczekiwanych efektów. 

Uzyskano 30% redukcję napadów porównaniu do wartości wyjściowych [58]. 

W badaniu przeprowadzonym przez Valentiniego i wsp. dokonano implantacji 

układu DBS do opisywanego jądra grupie pięciu pacjentów z padaczką czołową oraz 

sześciorgu z padaczką uogólnioną. W pierwszej grupie pacjentów tylko jeden z nich 

uzyskał co najmniej 50% redukcję częstości napadów, natomiast w drugiej interwencja 

okazała się korzystna u wszystkich uczestników [59]. 

Innym badaniem pokazującym skuteczność powyższej terapii jest badanie Alcala-

Zermeno J.L. i wsp. – przeprowadzili oni retrospektywną analizę na grupie 16 pacjen-

tów. Układ stymulujący CMT został wszczepiony w grupie pięciu pacjentów, natomiast 

układ stymulując jednoczasowo CMT oraz ATN został wszczepiony jedenastu pacjen-

tom. Dla całej badanej populacji zaobserwowano obniżenie mediany częstości 

napadów drgawkowych względem wartości wyjściowych o 58% (p = 0,002). Wartym 

odnotowania jest fakt, iż nie zaobserwowano różnicy pomiędzy grupą ze stymulacją 

wyłącznie w obrębie CMT a grupą ze stymulacją CMT oraz ATN [60]. 

6.3. Hipokamp 

Hipokamp jest ważną strukturą w obrębie płata skroniowego. Jego udział w prze-

wodzeniu, jak i generowaniu napadów padaczkowych został udokumentowany w lite-

raturze. W związku z tym miejsce to stało się potencjalnym kandydatem do procedury 

DBS zwłaszcza u pacjentów z lekooporną padaczką skroniową [61]. 

W 2017 roku opublikowano pracę opisującą randomizowane badanie przeprowa-

dzone na grupie szesnastu ochotników. Każdemu z nich wszczepiono do hipokampa 

elektrody stymulujące. Połowa z nich została przypisana do grupy badawczej z włą-
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czoną stymulacją, a połowa do grupy kontrolnej bez stymulacji. W grupie badawczej 

czterech pacjentów było bez dalszych napadów, a tylko jeden nie uzyskał pożądanego 

efektu klinicznego [62]. 

6.4. Inne potencjalne miejsca stymulacji 

Wskutek ciągle trwających prób i badań klinicznych można wyróżnić również inne 

miejsca nadające się do głębokiej stymulacji u pacjentów z padaczką. Są to między 

innymi: móżdżek [63], poduszka [64], jądro niskowzgórza [65], jądro półleżące [66]. 

Niezbędne są jednak dalsze prace w tej dziedzinie z uwagi na ograniczoną ilość danych. 

7. Responsywna neurostymulacja (RNS, ang. Responive neurostimulation) 

Responsywna neurostymulacja jest kolejną nowoczesną metodą pozwalającą na 

leczenie pacjentów z padaczką lekooporną. Jej działanie opiera się na wszczepieniu 

stymulatora, do którego podłączone są elektrody, które są umieszczone w ognisku 

padaczkorodnym. Urządzenie to stale kontroluje elekrokortykografię (ECoG, ang. 

Electrocorticography) i w przypadku gdy nieprawidłowa aktywność w obrębie ogniska 

zostanie wykryta urządzenie przechodzi w tryb stymulacji, co umożliwia supresję 

powstałych patologicznych pobudzeń [67]. 
Przeprowadzone do tej pory badania na temat RNS dowodzą o skuteczności tego 

systemu w leczeniu chorych z lekooporną padaczką. W randomizowanym badaniu 

urządzenia RNS® System wykazano statystycznie istotną redukcję częstości napadów 

w grupie badawczej względem grupy kontrolnej (37,9% vs 17,3% p = 0,012) [68, 72]. 

Ponadto w fazie otwartej badania kolejno po roku i dwóch latach uzyskano redukcję 

częstości napadów w całej badanej populacji odpowiednio o 44% i 53% względem 

częstości przed implantacją [69, 72]. Sześć lat po implantacji obserwowano dalszą 

redukcję częstości napadów o 66% względem wartości wyjściowych [70, 72]. W dzie-

wiątym roku obserwacji uzyskano redukcję o 75% [71, 72]. Wartym podkreślenia jest 

fakt, że FDA zaaprobowało korzystanie z tej terapii [73]. 

8. Podsumowanie 

Istnieje kilka sposobów leczenia padaczki lekoopornej. Jednak rozpoczęcie leczenia 

przeciwpadaczkowego powinno być poprzedzone wnikliwą diagnostyką choroby, 

najlepiej w ośrodkach specjalistycznych [5]. Wyżej opisane metody, jak się okazuje, są 

warte rozważenia, z racji opisywanych korzyści w przypadkach padaczki opornej na 

leki, jak i mniejszej inwazyjności w odniesieniu do zabiegów resekcyjnych, stąd wiedza 

na ich temat powinna być szeroko rozpowszechniona wśród lekarzy prowadzących 

pacjentów z lekooporną postacią padaczki. Niewątpliwe jest jednak to, że do bardziej 

rzetelnej oceny ich skuteczności potrzebna jest większa ilość przeprowadzonych badań. 

Mamy nadzieję, że w nadchodzących latach patogeneza choroby zostanie dokładniej 

poznana, dzięki czemu możliwe będzie opracowanie jeszcze bardziej skutecznych 

metod terapii i udoskonalenie już obecnych, a kontrola napadów poprzez to będzie we 

wszystkich lub prawie wszystkich przypadkach możliwa. 
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Przyszłość padaczki lekoopornej – przegląd wybranych metod inwazyjnych 

Streszczenie 

Padaczka jest jedną z chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN) opisywaną w literaturze od wielu 

wieków. U jej podłoża leżą różne czynniki etiologiczne, lecz nie wszystkie z nich obecnie zostały poznane. 

Rozpoznanie padaczki opiera się na spełnieniu jednego z trzech kryteriów, zatem nie zawsze napad pa-

daczkowy jest równoznaczny z rozpoznaniem choroby. Na padaczkę cierpi około 50 mln ludzi na świecie, 

w Polsce natomiast zmaga się z nią około 400 tys. osób. Pomimo prawidłowego rozpoznania choroby oraz 

szerokiej gamy dostępnych leków przeciwpadaczkowych, możliwych do zastosowania w leczeniu, nie zawsze 

jednak udaje się osiągnąć pożądany efekt terapeutyczny. Pojawia się zatem definicja padaczki lekoopornej. 

Na przestrzeni czasu niewystarczające w niektórych przypadkach metody farmakologiczne w kontroli pa-

daczki starano się uzupełniać stosując bardziej inwazyjne, nowoczesne sposoby terapii. Wśród nich wyróżnić 

można między innymi: stymulacje nerwów czaszkowych – nerwu trójdzielnego (ETNS) oraz błędnego 

(VNS) oraz głęboką stymulację mózgu (DBS). Ich działanie opiera się na oddziaływaniu na obwodowy lub 

ośrodkowy układ nerwowy. Mianowicie ETNS oraz VNS polega na wszczepieniu stymulatora, który 

poprzez elektryczne impulsy oddziałuje na wybrany nerw, natomiast terapia DBS opiera się na umiesz-

czeniu elektrod w obrębie struktur mózgowia, w ściśle określonej lokalizacji. Wyżej wymienione sposoby 

wiążą się z pewnym ryzykiem działań niepożądanych, niekoniecznie obecnych przy stosowaniu farmako-

logicznych metod leczenia, jednak stanowią one pewną opcję terapeutyczną, która może dawać nadzieję 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00572195
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=P100026
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pacjentom z lekooporną padaczką, którzy stanowią około 20-30% chorych na to schorzenie. Niniejsza 

praca zatem ma na celu opisanie skuteczności wybranych terapii oraz podsumowanie możliwych do uzy-

skania, z ich pomocą, efektów w kontroli padaczki opornej na leczenie.  

Słowa kluczowe: padaczka lekooporna, metody inwazyjne 

The future of drug-resistant epilepsy – a review of selected invasive methods 

Abstract 

Epilepsy is one of the diseases of the central nervous system (CNS) described in the literature for many 

centuries. There are various etiological factors, but not all of them are currently known. The diagnosis of 

epilepsy is based on meeting one of three criteria, so not always an epileptic seizure is synonymous with 

a diagnosis of the disease. About 50 million people in the world suffer from epilepsy, while in Poland 

about 400,000 people struggle with it. Despite the correct diagnosis of the disease and a wide range of 

available antiepileptic drugs that can be used in treatment, it is not always possible to achieve the desired 

therapeutic effect. Thus, a definition of drug-resistant epilepsy appears. Over time, insufficient in some 

cases, pharmacological methods in the control of epilepsy have been tried to supplement using more 

invasive, modern methods of therapy. Among them, we can distinguish, among others: stimulation of 

cranial nerves – trigeminal nerve (ETNS) and vagus nerve (VNS) and deep brain stimulation (DBS). Their 

action is based on the impact on the peripheral or central nervous system. Namely, ETNS and VNS involve 

the implantation of a stimulator, which through electrical impulses affects the selected nerve, while DBS 

therapy is based on placing electrodes within the structures of the brain, in a strictly defined location. The 

mentioned methods are associated with a certain risk of side effects, not necessarily present in the use of 

pharmacological treatments, but they represent a certain therapeutic option that may give hope to patients 

with drug-resistant epilepsy, who make up about 20-30% of patients with this condition. Therefore, this 

work aims to describe the effectiveness of selected therapies and to summarize the possible effects in the 

control of refractory epilepsy.  

Keywords: drug-resistant epilepsy, invasive procedures 
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Julia Papiernik1, Piotr Buczkowicz2 

Zaburzenia świadomości –  

aktualne badania i metody diagnostyczne 

1.  Wprowadzenie  

Termin świadomość (ang. consciousness) jest definiowany w różnych dziedzinach 

w bardzo różny sposób. W podejściu naukowym, chcąc zoperacjonalizować tak abstrak-

cyjny konstrukt, stosuje się podział tego terminu na przytomność (ang. wakefulness) 

oraz świadome przeżycia, nazywane niekiedy również treściami świadomości (ang. 

awareness) Przytomność jest dyspozycją, określającą fizjologiczny poziom pobudzenia 

danej osoby. Jej brak zaobserwować możemy u osób pogrążonych we śnie lub znaj-

dujących się pod wpływem anestezji. Świadome przeżycia można określić jako „zdawanie 

sobie sprawy z”: otoczenia, swoich własnych odczuć, myśli i emocji. Pojęcie to pod-

kreśla jakościowy aspekt świadomości [1].  

Najczęściej wymienianymi w piśmiennictwie przyczynami zaburzeń świadomości 

(DOC, ang. disorders of consciousness), są urazowe uszkodzenie mózgu (TBI, ang. 

traumatic brain injury) oraz przedłużająca się anoksja mózgowia, prowadząca do uszko-

dzenia tkanki nerwowej. 

1.1. Podział zaburzeń świadomości 

 
Rysunek 1. Podział zaburzeń świadomości w przykładowym procesie zdrowienia pacjenta  

[opracowanie własne na podstawie [2] 

 
1 juliapapiernik@gmail.com, Instytut Psychologii Stosowanej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 

Uniwersytet Jagielloński. 
2 piotrekbuczkowicz@gmail.com, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński. 
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Jak zaznaczono na rysunku 1, zaburzenia świadomości podzielić możemy na śpiączkę 

(ang. coma), zespół nieresponsywnego czuwania (UWS, ang. unresponsive wakefulness 

syndrome; dawniej zwany stanem wegetatywnym) oraz stan minimalnej świadomości 

(MCS, ang. minimally conscious state), w którym wyróżnić możemy stan minimalnej 

świadomości minus (MCS-), stan minimalnej świadomości plus (MCS+) [3], a także 

niebehawioralny stan minimalnej świadomości (MCS*, ang. non-behavioral MCS) [4].  

Śpiączka jest stanem świadomości charakteryzującym się zamkniętymi oczami 

pacjenta, brakiem obecności cykli snu i czuwania oraz brakiem przytomności, a także 

głębokim brakiem świadomych przeżyć (ang. awareness). Stan ten utrzymywać się 

może od kilku dni do kilku tygodni po urazie [3].  

W przypadku pacjentów w zespole nieresponsywnego czuwania zaobserwować 

możemy przytomność przy utrzymującym się braku klinicznych dowodów na obecność 

świadomych przeżyć. O przytomności świadczyć mogą obecność cykli snu i czuwania, 

zachowana zdolność termoregulacji i funkcjonowania procesów trawiennych, a także 

możliwość samodzielnego oddychania. Pacjenci ci nie są wentylowani mechanicznie, 

lecz w celu ułatwienia czynności oddechowych często stosowane są rurki tracheosto-

mijne. W zachowaniu pacjentów zaobserwować można obecność odruchów, takich jak 

reakcje na bodźce bólowe, odruchowe ruchy ust czy odruch kaszlowy [3]. Sporadycznie 

można także zaobserwować reakcje odruchowe, takie jak spontaniczny płacz. Mogą 

być one błędnie interpretowane jako oznaki świadomości. 

Stan minimalnej świadomości jest jedynym spośród zaburzeń świadomości, w którym 

odnotować można fluktuacje świadomych przeżyć (awareness) [5] obserwowalne jako 

powtarzalne, nieodruchowe reakcje na bodziec [3]. W stanie minimalnej świadomości 

minus pacjenci wykazują niewerbalne oznaki świadomości, takie jak wzrokowe śle-

dzenie poruszającego się obiektu, lokalizowanie bodźców bólowych, wzrokowa fiksacja 

na przedmiocie czy manipulowanie nim w dłoni [6]. Brakuje klinicznych dowodów na 

przetwarzanie werbalne u pacjentów w MCS-, tym samym nie jest wiadome, czy są 

oni w stanie rozumieć mowę [3, 7]. Stan minimalnej świadomości plus stwierdza się 

w przypadku występowania intencjonalnych zachowań komunikacyjnych pacjenta lub 

werbalnych oznak świadomości, takich jak wykonywanie poleceń, czy wypowiadanie 

zrozumiałych wyrazów [3, 7].  

Pacjenci w niebehawioralnym stanie minimalnej świadomości w ocenie przyłóżkowej 

mogą sprawiać wrażenie nieresponsywnych, co czyni ich na poziomie behawioralnym 

nieodróżnialnymi od pacjentów w VS/UWS. Mogą oni jednak na poziomie aktywności 

mózgu funkcjonować w sposób zbliżony do pacjentów w MCS. W celu klasyfikacji tej 

kategorii stanu pacjenta ukute zostały terminy takie jak „dysocjacja poznawczo- 

-ruchowa” (CMD, ang. Cognitive-motor dissociation) lub korowo-ruchowa dysocjacja 

wyższego rzędu” (HMD, ang. Higher-order cortex motor dissociation) albo wreszcie 

MCS* [4]. Powstaniu tej kategorii diagnostycznej nie brakuje przesłanek – okazuje się, 

że szacunkowo od 5% do 15% pacjentów mylnie diagnozowanych jako znajdujących 

się w UWS wykazuje oznaki świadomości w ramach badań z wykorzystaniem para-

dygmatów aktywnych neuroobrazowania fMRI [8]. 

Stanem wychodzenia ze stanu minimalnej świadomości (eMCS, ang. emergence from 

minimally conscious state) nazywa się sytuację, w której pacjent stopniowo dochodzi 

do siebie po urazie [9]. Rozpoznanie eMCS stawia się, gdy można zaobserwować poja-

wienie się funkcjonalnej komunikacji i/lub funkcjonalnego użycia przedmiotów [6]. 
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Częstym problemem mogącym utrudniać diagnozę w tej grupie pacjentów są objawy 

splątaniowe [10]. 

Stanem, który nie zalicza się do zaburzeń świadomości, lecz bywa z nimi mylony 

jest zespół zamknięcia (LiS, ang. Locked-in Syndrome). Pacjenci w zespole zamknięcia 

to osoby całkowicie sparaliżowane, będące w stanie poruszać jedynie oczami w pozycji 

wertykalnej, ich świadomość jest jednak w pełni zachowana [11]. Ze względu na ogra-

niczenia fizyczne pacjentów ich diagnoza za pomocą standardowych badań behawio-

ralnych jest utrudniona, co w wielu przypadkach, podobnie jak wśród pacjentów MCS*, 

może prowadzić do błędnego rozpoznania zespołu nieresponsywnego czuwania, wpły-

wając na dalsze decyzje dotyczące rehabilitacji i leczenia. Warto wspomnieć także 

o stanie całkowitego zespołu zamknięcia (CLiS, Complete Locked-in Syndrome), w któ-

rym występuje całkowity paraliż, obejmujący także ruchy oczu, przy w pełni zacho-

wanej świadomości [12]. 

2.  Metody behawioralne badania świadomości u pacjentów DOC 

Metody behawioralne wykorzystywane do badania świadomości u pacjentów DOC 

umożliwiają stosunkowo szybką i skuteczną diagnozę w warunkach klinicznych, opie-

rając się na obserwowalnych zachowaniach pacjenta. Wybrane techniki behawioralne 

przedstawiono poniżej.  

2.1. Skala śpiączki Glasgow (ang. Glasgow Coma Scale, GCS) 

Skala Glasgow to opracowane w 1974 roku przez neurologów Grahama Teasdale’a 

i Bryanta Jennetta narzędzie, szeroko wykorzystywane w warunkach klinicznych [13]. 

Jego wykonanie jest wymagane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, ang. 

World Health Organization) podczas badania pacjentów, którzy ulegli urazom głowy, 

co określono w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11 [14]. GCS pozwala na 

pomiar trzech aspektów responsywności: otwierania oczu (wskazującego na poziom 

przytomności), zdolności werbalnych oraz funkcji ruchowych, łącznie umożliwiając 

zdobycie 15 punktów. Oceny stanu pacjenta można dokonać, analizując wyniki poszcze-

gólnych skal lub wynik ogólny. Podczas wykonywania każdej ze skal ocenie podlega 

najwyżej punktowana reakcja pacjenta [15]. 

Badanie otwierania oczu to skala, na której pacjent może zdobyć maksymalnie 

4 punkty. Punktacja przebiega następująco [15]:  

1. Oczy zamknięte.  

2. Otwarcie oczu w reakcji na bodziec bólowy. 

3. Otwarcie oczu w reakcji na bodziec dźwiękowy. 

4. Spontaniczne otwieranie oczu.  

W pomiarze funkcji werbalnych pozycje testowe pozwalają na uzyskanie wyniku 

maksymalnego 5 punktów. Punktacja przebiega następująco [15]: 

1. Brak reakcji werbalnej.  

2. Niezrozumiałe dźwięki. 

3. Niestosowne wyrazy.  

4. Zdezorientowana mowa. 

5. Zorientowana mowa. 

Pomiar funkcji motorycznych umożliwia zdobycie maksymalnie 6 punktów. 

Punktacja przebiega następująco [15]: 



 

Julia Papiernik, Piotr Buczkowicz 
 

138 

 

1. Brak reakcji ruchowej. 

2. Nieprawidłowa reakcja wyprostna w odpowiedzi na ból.  

3. Nieprawidłowa reakcja zgięciowa w odpowiedzi na ból.  

4. Wycofanie w odpowiedzi na ból.  

5. Lokalizowanie bodźca bólowego.  

6. Wykonywanie poleceń. 

Co istotne skala śpiączki Glasgow określa jedynie aktualny stan pacjenta, nie 

umożliwiając bezpośredniej diagnozy konkretnego zaburzenia świadomości. Ze względu 

na szybkie wykonanie (ok. kilku minut) oraz przydatność w warunkach klinicznych, 

skala ta używana jest w ponad 75 krajach [16], jednak rzetelność skali bywa podda-

wana w wątpliwość, szczególnie w przypadku pomiaru funkcji werbalnych, który unie-

możliwia przebadanie pacjentów intubowanych [17] Istnieje również rozszerzona wersja 

narzędzia, Glasgow Outcame Scale (GOS-E). Jest to narzędzie pomiaru stanu pacjenta 

na ośmiu kategoriach: od śmierci, przez niepełnosprawność, do pełnego wyzdrowienia [18]. 

2.2. Skala Full Outline of Unresponsiveness (FOUR) 

Skalę FOUR opracowano w 2005 roku jako alternatywę dla skali śpiączki Glasgow. 

Podobnie jak GCS, FOUR przeznaczone jest do stosowania w kontekście klinicznym, 

umożliwiając monitorowanie aktualnego stanu pacjenta. Przełomową różnicą stała się 

możliwość rozróżnienia zespołu zamknięcia od zespołu nieresponsywnego czuwania 

dzięki wertykalnm ruchom oczu na polecenie z badaniem komunikacji pacjenta 

z wykorzystaniem mrugnięć. FOUR pozwala również na ocenę odruchów pniowych 

czy wzorców oddechowych, co umożliwia dokładną diagnozę stanu pacjentów śpiączko-

wych, którzy podczas badania GCS ze względu na wentylowanie mechaniczne otrzy-

maliby 0 punktów w skali werbalnej. [19]  

Jak sugeruje nazwa skali (ang. four – cztery), składa się ona z czterech podskal, które 

mierzą kolejno: reakcje oczne, reakcje motoryczne, odruchy pniowe oraz oddychanie. 

Każda z nich umożliwia zdobycie maksymalnie czterech punktów. Punktacji podlega 

najlepsza reakcja pacjenta. W tabeli 1 przedstawiono punktację reakcji w każdej z pod-

skal FOUR [19].  

Tabela 1. Punktacja skali FOUR 

Podskala Punktacja Reakcja pacjenta 

Skala reakcji 

ocznych 

4 Oczy otwierają się lub są otwarte, obecne mruganie na polecenie 

3 Oczy otwierają się, lecz nie występuje śledzenie wzrokowe 

2 Oczy zamknięte, lecz otwierają się pod wpływem głośnego 

dźwięku 

1 Oczy zamknięte, lecz otwierają się pod wpływem bodźca 

bólowego 

0 Oczy pozostają zamknięte podczas aplikowania bodźca bólowego 

Skala reakcji 

motorycznych 

4 Pokazywanie kciuka w górę, dłoni zaciśniętej w pięść bądź 

„znaku pokoju” 

3 Lokalizowanie bodźca bólowego 

2 Reakcja zgięciowa w odpowiedzi na bodziec bólowy 

1 Reakcja wyprostna w odpowiedzi na bodziec bólowy  

0 Brak reakcji na bodziec bólowy lub uogólniony stan mioklonii 
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Skala 

odruchów 

pniowych 

4 Obecne odruchy źreniczne i rogówkowe 

3 Jedna źrenica rozszerzona i niereagująca na bodźce 

2 Brak odruchów źrenicznych lub rogówkowych 

1 Brak odruchów źrenicznych i rogówkowych 

0 Brak odruchów źrenicznych, rogówkowych i kaszlowych 

Oddychanie 4 Brak intubacji, regularne wzorce oddechowe 

3 Brak intubacji, obecny wzorzec oddechowy Cheyne’a-Stokesa 

2 Brak intubacji, oddech nieregularny 

1 Oddychanie z regularnością szybszą od respiratora 

0 Oddychanie z regularnością respiratora lub bezdech 

Opracowanie własne na podstawie [19].  

2.3. Skala wychodzenia ze śpiączki (wersja poprawiona; ang. Coma 

Recovery Scale Revised, CRS-R)  

Skala wychodzenia ze śpiączki (wersja poprawiona) została opracowana w 2004 

roku przez Josepha Giacino wraz z zespołem [6]. Jest to skala pozwalająca na diagnozę 

poszczególnych zaburzeń świadomości. Dzięki szczegółowemu protokołowi wykonania 

badania pozwala na uzyskanie wyników charakteryzujących się wysoką trafnością diag-

nostyczną oraz wysokim wskaźnikiem zgodności pomiędzy diagnostami, pod warun-

kiem powtórzenia pomiaru pięciokrotnie na przestrzeni 10 dni. Z tego powodu zyskała 

miano złotego standardu diagnozy DOC [20] i traktowana jest jako punkt odniesienia 

dla innych metod diagnozy zaburzeń świadomości. [4] CRS-R pozwala na kompleksowe 

badanie pacjenta, mierząc funkcje słuchowe, wzrokowe, motoryczne, oromotoryczne/ 

werbalne, komunikację oraz poziom pobudzenia. Na skalę składa się łącznie 29 pozycji 

testowych, z których wiele powtarzanych jest kilkukrotnie, co wymaga odpowiednich 

zasobów czasowych (badanie może potrwać około 30-45 minut) oraz przeszkolenia 

personelu, a także przygotowania akcesoriów niezbędnych do badania (m.in. lusterko, 

piłka, grzebień). Punktację poszczególnych podskal CRS-R przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Punktacja skali CRS-R 

Podskala Punktacja Reakcja pacjenta 

Skala funkcji słuchowych 4 Konsekwentny ruch po poleceniu 

3 Powtarzalny ruch po poleceniu 

2 Lokalizowanie dźwięków 

1 Słuchowy odruch wzdrygnięcia 

0 Brak reakcji 

Skala funkcji wzrokowych 5 Rozpoznawanie przedmiotów 

4 Lokalizowanie przedmiotu 

3 Śledzenie wzrokowe 

2 Fiksacja wzrokowa 

1 Wzrokowy odruch wzdrygnięcia 

0 Brak reakcji 

Skala funkcji ruchowych 6 Funkcjonalne użycie przedmiotów 

5 Automatyczna reakcja ruchowa 

4 Manipulowanie przedmiotami 
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3 Lokalizowanie bodźca bólowego 

2 Prawidłowa reakcja zgięciowa na bodziec 

bólowy 

1 Nieprawidłowa reakcja zgięciowa lub wyprostna 

na bodziec bólowy 

0 Brak reakcji 

Skala funkcji 

oromotorycznych/werbalnych 

3 Zrozumiałe werbalizacje 

2 Wokalizacje/ruch ust 

1 Odruchowe ruchy ust 

0 Brak reakcji 

Komunikacja 2 Komunikacja funkcjonalna 

1 Komunikacja intencjonalna 

0 Brak 

Pobudzenie 3 Utrzymywanie uwagi (maksymalnie 3 braki 

reakcji na polecenie przez całe badanie skalą 

CRS-R) 

2 Otwieranie oczu bez stymulacji 

1 Otwieranie oczu ze stymulacją (konieczne 

zastosowanie stymulacji dotykowej, uciskowej, 

lub bodźca bólowego w trakcie całego badania 

skalą CRS-R)  

0 Brak pobudzenia 

Opracowanie własne na podstawie [6].  

CRS-R umożliwia diagnozę różnicową zespołu zamknięcia, a także diagnozę 

poszczególnych zaburzeń świadomości przypisując wykonanie poszczególnych pozycji 

testowych określonym diagnozom, nie zaś sumie punktów z całej skali. Tym samym, 

diagnozę stanu minimalnej świadomości minus stawia się, gdy u pacjenta zaliczono 

pomiar fiksacji wzrokowej, śledzenia wzrokowego, automatycznej reakcji ruchowej, 

manipulacji przedmiotem lub lokalizacji bodźca bólowego; stan minimalnej świado-

mości plus stwierdza się w przypadku odnotowania obecności komunikacji intencjo-

nalnej, rozpoznawania obiektu, konsekwentnego wykonywania ruchu po poleceniu, 

powtarzalnego wykonywania ruchu po poleceniu lub zrozumiałych werbalizacji. W przy-

padku zaobserwowania funkcjonalnej komunikacji lub funkcjonalnego użycia przed-

miotu stwierdzany jest stan wyjścia ze stanu minimalnej świadomości. Diagnozę stanu 

minimalnej świadomości minus można postawić również w przypadku zaobserwo-

wania u pacjenta zachowań emocjonalnych w trakcie badania.  

CRS-R została przetłumaczona na język polski i zwalidowana w 2018 roku [21]. 

2.4. Skala Simplified Evaluation of Consciousness Disorders (SECONDS) 

SECONDS to skala opracowana w 2021 roku przez zespół naukowców z Uniwer-

sytetu Liège [22]. Bazuje ona na skali CRS-R, wykorzystując jej wybrane pozycje: 

wykonywanie poleceń, komunikację, fiksację wzrokową, lokalizację bólu, zachowania 

zorientowane na otoczenie oraz pobudzenie. Autorom skali przyświecała chęć stwo-

rzenia narzędzia będącego szybszą (średni czas wykonania SECONDS to 7 minut) 

i prostszą w przeprowadzaniu alternatywą dla CRS-R, co sprzyjałoby stawianiu szcze-

https://www.jove.com/institutions/EU-Europe/BE-Belgium/30238-University-Hospital-of-Liege
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gółowej diagnozy świadomości w warunkach klinicznych, takich jak szpitale i ośrodki 

rehabilitacyjne, w których personel może przeznaczyć na pracę z pacjentem ograni-

czone zasoby czasowe. Uproszczona metoda punktacji pozwala na łatwe określenie 

diagnozy na podstawie wyników badania – konkretnym zaburzeniom świadomości 

odpowiada konkretna liczba zdobytych przez pacjenta punktów. SECONDS posiada 

również punktację szczegółową, przydatną w klinicznej ocenie stanu pacjenta. Pozycje 

skali wraz z punktacją główną przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Punktacja skali SECONDS i odpowiadające jej diagnozy 

Diagnoza Punktacja Pozycja 

eMCS 8 Komunikacja 

MCS+ 7 

6 Wykonywanie poleceń 

MCS- 5 Zachowania zorientowane na otoczenie 

4 Śledzenie wzrokowe 

3 Fiksacja wzrokowa 

2 Lokalizacja bodźca bólowego 

UWS 1 Pobudzenie 

Śpiączka 0 

Opracowanie własne na podstawie [22].  

2.5. Badanie Individualised Quantitative Behavioral Assesment (IQBA) 

Spośród opisywanych w niniejszej pracy behawioralnych metod badania świado-

mości IQBA jako jedyna nie jest wystandaryzowaną skalą. Jest to opracowana w 1995 roku 

przez Whyte’a i DiPasquale’a [23] dobierana indywidualnie metoda badania świado-

mości dostosowywana do potrzeb klinicznych oraz możliwości pacjenta. Wykorzystuje 

ona podejście eksperymentalne – diagnozujący tworzą określone hipotezy, a następnie 

je weryfikują. Do przygotowania badania wykorzystuje się jak największą ilość danych 

informujących o stanie pacjenta – wyniki neuroobrazowania, informacje od rodziny czy 

personelu medycznego pracującego z pacjentem na co dzień. W zależności od ustano-

wionego celu badania IQBA może posłużyć wsparciu diagnozy zaburzeń świadomości 

u pacjentów wykazujących niewielką responsywność [24, 25] bądź przebadaniu 

konkretnych deficytów i możliwości pacjenta [23, 26].  

3. Neuroobrazowanie 

Metody obrazowania mózgu są szeroko wykorzystywane w diagnostyce zaburzeń 

świadomości. Jest to związane z m.in. niejednoznacznością reakcji behawioralnych 

pacjentów uwzględnianych w ramach pomiaru z wykorzystaniem skal neurobehawio-

ralnych. Stosowanie metod neuroobrazowania w diagnostyce DOC może być również 

istotne w przypadku pacjentów z zespołem zamknięcia (ang. Locked-in syndrome, LiS), 

gdzie pacjent z rozległym paraliżem jest w stanie wykonywać jedynie pionowe ruchy 

oczu oraz mrugnięcia, przy jednocześnie zachowanej świadomości [12]. Równie przy-

datne neuroobrazowanie może się okazać w przypadku pacjentów w stanie niebeha-

wioralnego stanu minimalnej świadomości (ang. Non-behavioural MCS, MCS*).  
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3.1. Funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego 

Funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (fMRI, ang. functio-

nal magnetic resonance imaging) jest metodą badania aktywności mózgu opierającą 

się na różnicach we właściwościach magnetycznych oksyhemoglobiny i deoksyhemo-

globiny (kolejno: związanej i niezwiązanej z tlenem), których poziomy są związane 

z zapotrzebowaniem zaangażowanych w dane zadanie obszarów mózgu na tlen [28]. 

3.2. Pozytronowa tomografia emisyjna 

Pozytronowa tomografia emisyjna (PET, ang. Positron emission tomography) jest 

metodą neuroobrazowania umożliwiającą obrazowanie narządów oraz pomiar ich aktyw-

ności metabolicznej. Podstawą techniki PET jest rejestrowanie promieniowania po-

wstającego podczas anihilacji pozytonów. Ich źródłem jest podana pacjentowi sub-

stancja promieniotwórcza (radioizotop) – w przypadku badań mózgu jest to najczęściej 

fluorodeoksyglukoza (FDG), czyli glukoza z dodanym znacznikiem radioaktywnym [30]. 

3.3. Paradygmaty diagnostyki DOC 

Można wymienić dwie główne grupy paradygmatów stosowanych w ramach diag-

nostyki DOC – pasywne oraz aktywne. 

Paradygmaty pasywne polegają na obserwacji aktywności mózgu o charakterze 

spontanicznym w stanie spoczynku (ang. resting state) lub w wywołanej odpowiedzi 

neuronalnej na bodźce zewnętrzne: m.in. metody perturbacyjne, takie jak perturba-

cyjny wskaźnik złożoności – ang. Perturbational complexity index, PCI [29] lub poten-

cjały wywołane – bez wolicjonalnej aktywności pacjenta [27].  

Przykładem próby diagnozy świadomości w ramach paradygmatu pasywnego może 

być analiza globalnej aktywności metabolicznej (z wykorzystaniem obrazowania PET 

[30]) lub badania sieci stanu podstawowego (DMN, ang. Default Mode Network,) 

związanej ze świadomym przetwarzaniem informacji, której zaburzenia w zakresie 

łączności funkcjonalnej są związane z DOC [27, 31]. 

Do badań wykorzystujących pasywną obserwację aktywności mózgu należą prace 

Stendera, który wraz ze współpracownikami [30] podjął próbę opracowania wskaźnika 

świadomości na podstawie globalnej mózgowej aktywności metabolicznej. Opracowany 

współczynnik umożliwiał skuteczne różnicowanie pacjentów w UWS od pacjentów 

w MCS, a także poprawną predykcję (przewidywanie) stanu pacjenta z 88% skutecz-

nością [30]. Różnice pomiędzy grupami MCS oraz eMCS w zakresie współczynnika 

globalnego metabolizmu nie były jednak istotne statystycznie, tym samym nie pozwa-

lając na ich różnicowanie.  

Paradygmat aktywny polega na próbie zaangażowania pacjenta w wykonanie zadania 

mentalne w trakcie neuroobrazowania, celem wykrycia mózgowego wskaźnika świadomej 

czynności psychicznej [27]. Wybrane zadanie powinno nie być zbytnio trudne lub 

złożone, bo może to prowadzić do nieprawidłowych wniosków diagnostycznych. Przy-

kładem może być podjęcie przez Wanga ze współpracownikami [33] próby wykrywania 

świadomości u pacjentów MCS oraz UWS z wykorzystaniem polecenia powtarzanego 

uniesienia ręki (rzeczywistego, a nie tylko w wyobraźni). Zaobserwowana u czwórki 

(z grupy dwudziestu dziewięciu) pacjentów aktywacja w obrębie pierwszorzędowej 

kory ruchowej (PMC, ang. primary motor cortex), dodatkowej kory ruchowej (SMA, 

ang. supplementary motor area), przedniej kory obręczy (ACC, ang. anterior cingulate 



 

Zaburzenia świadomości – aktualne badania i metody diagnostyczne 
 

143 

 

cortex) oraz móżdżku świadczyła o rozumieniu instrukcji oraz inicjacji ruchu ręką, co 

implikuje zachowaną świadomość. Ponadto, stan dwójki pacjentów z rozpoznaniem 

VS/UWS po 6 miesiącach poprawił się do MCS, a stan jednego pacjenta z rozpozna-

niem MCS po 6 miesiącach poprawił się do stopnia wyników skali CRS-R porówny-

walnych do osoby świadomej [33]. 

Wykorzystanie paradygmatu aktywnego do komunikacji z pacjentem wydaje się 

być jednak problematyczne. W badaniu 54 pacjentów DOC (23 VS/UWS, 31 MCS), 

tylko 5 z nich udało się wolicjonalnie modulować aktywność mózgu poprzez polecenia 

wyobrażenia sobie wykonywania ruchu uderzenia piłki rakietą w trakcie gry w tenisa 

oraz poruszania się po znajomych miejscach: ulicach znanego miasta lub po własnym 

domu. Zaobserwowano aktywację drugorzędowej kory ruchowej. Tylko jeden pacjent 

był w stanie komunikować się prostymi odpowiedziami TAK, NIE za pomocą tej pro-

cedury [34]. Nie udało się to również Liang wraz ze współpracownikami [35] [ustalony 

kod: TAK – wyobrażanie sobie nawigowania (przemieszczania się) po swoim domu; 

NIE – zadanie obliczeniowe (kolejne dodawanie 7 do 10, tj. 17, 24, 31 itd.)]. 

Niezależnie od możliwości komunikacji z pacjentem za pomocą tego paradygmatu, 

regularnie uzyskuje się wyniki świadczące o rzeczywistym zaangażowaniu pacjentów 

w wykonywanie zadań mentalnych. Na przykład Owen i in. [36] wykorzystując te 

same zadania pacjentce w stanie VS/UWS, zaobserwowali aktywację drugorzędowej 

kory ruchowej na polecenie wyobrażenia gry w tenisa, a także zakrętu przyhipokam-

powego, tylnej kory ciemieniowej oraz bocznej kory przedruchowej na polecenie poru-

szania się po swoim domu.  

3.4. Przykład zastosowania PET i fMRI do diagnostyki DOC  

Zarówno pozytronowa tomografia emisyjna jak i funkcjonalne obrazowanie metodą 

rezonansu magnetycznego są wykorzystywane w badaniach oraz diagnozie zaburzeń 

świadomości. Obserwowalne są jednak różnice w pewnych aspektach wykorzystywania 

wymienionych narzędzi w tym kontekście. 

Stender wraz ze współpracownikami [37] przebadali 126 pacjentów z wykorzysta-

niem zadań mentalnych (paradygmat aktywny fMRI) oraz wykonali pomiar metabo-

lizmu mózgu (paradygmat pasywny PET), porównując otrzymane wyniki z wynikami 

pacjentów na skali CRS-R. Wyniki zostały przedstawione na ilustracji 2. Zgodność dla 

UWS oznacza zgodność wyników PET i fMRI z wynikami skali CRS-R pacjentów 

w UWS. Zgodność dla MCS oznacza zgodność wyników PET i fMRI z wynikami 

skali CRS-R pacjentów w MCS. Skuteczność predykcji oznacza procent pacjentów, dla 

których udało się skutecznie przewidzieć ich stan (pogorszenie lub brak poprawy/po-

lepszenie) mierzony w ramach pomiaru po 12 miesiącach za pomocą Glasgow Outcome 

Scale – Extended (GOS-E).  

Zgodność wyników PET z wynikami CRS-R dla pacjentów ze zdiagnozowanym 

zespołem nieresponsywnego czuwania (UWS) wyniosła 67%, a dla stanu minimalnej 

świadomości (MCS) – 85%. Z kolei zgodność wyników fMRI z wynikami CRS-R dla 

pacjentów z zespołem nieresponsywnego czuwania (UWS) wyniosła 89%, a dla znaj-

dujących się w stanie minimalnej świadomości (MCS) – 63%. Autorzy podkreślają 

niższą wiarygodność diagnostyki różnicowej bazującej na wynikach fMRI (wynikającą 

m.in. z racji konieczności angażowania wyższych procesów poznawczych w realizację 

zadań mentalnych), określając rolę badań fMRI jako uzupełniających względem PET. 



 

Julia Papiernik, Piotr Buczkowicz 
 

144 

 

Obie metody neuroobrazowania skutecznie przewidywały stan pacjenta w następują-

cym po 12 miesiącach badaniu z wykorzystaniem Glasgow Outcome Scale – Extended 

(GOS-E). PET skutecznie prognozowało stan 74% przebadanych pacjentów, a fMRI – 

56% pacjentów.  

 
Ilustracja 2. Porównanie metod diagnostycznych PET i fMRI. Opracowanie własne na podstawie [37] 

3.5. EEG i TMS w kontekście diagnostyki DOC 

Warto również wspomnieć o wykorzystaniu elektroencefalografii (EEG) w różnico-

waniu i diagnostyce zaburzeń świadomości. EEG jest nieinwazyjną metodą pomiaru 

aktywności bioelektrycznej mózgu za pomocą elektrod umieszczanych na powierzchni 

skóry czaszki. Pozwala ona przykładowo na różnicowanie pacjentów VS/UWS oraz 

MCS z 87% skutecznością na podstawie występowania wzorców snu i czuwania (tj. 

wrzecion snu, aktywności wolnofalowej oraz cykli płytkiego i głębokiego snu), a także 

występowaniu i zmienności w czasie rytmów alfa, beta i theta [38]. EEG ma również 

potencjał predykcyjny – stan pacjentów charakteryzujących się występowaniem fal 

alfa w zapisie EEG polepsza się w większym stopniu niż pacjentów ze zredukowanymi 

amplitudami oraz występowaniem fal delta w zapisie EEG (na przestrzeni 3 miesięcy 

od pomiaru) [39]. 

Zastosowanie w diagnostyce zaburzeń świadomości znajduje również połączenie 

przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (ang. Transcranial magnetic stimulation) 

z EEG (lub gęstego zapisu EEG – ang. high-density EEG, hdEEG). Umożliwia ono 

indukowanie zmian pobudliwości korowej oraz plastyczności poprzez indukcję sła-

bego napięcia elektrycznego [40]. Jednym z wykorzystywanych w badaniach EEG-TMS 

wskaźników jest wspomniany już wskaźnik złożoności perturbacyjnej (PCI). Jest on 

obliczany na podstawie złożoności skompresowanych wzorców czasoprzestrzennych 

odpowiedzi elektrokortykalnych, które zostały wywołane za pomocą TMS [29]. PCI 
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pozwala na skuteczne różnicowanie pomiędzy zdrowymi osobami świadomymi (w trakcie 

czuwania) oraz nieświadomymi (w trakcie snu), a także na szacowanie poziomu świa-

domości oraz różnicowanie pacjentów w stanie VS/UWS, LIS, MCS i EMCS [29]. 

W badaniu Bodart i współpracowników [41] połączenie metod PET (pomiar aktywności 

metabolicznej) oraz PCI pozwoliło na poprawną diagnozę 22 z 24 badanych pacjentów 

(9 w stanie VS/UWS, 11 w MCS, 4 w EMCS/LIS). Znaczne różnice w poziomie 

aktywności metabolicznej między pacjentami VS/UWS a LIS świadczy o poważnych 

zaburzeniach mózgowych funkcji poznawczych [42]. Stymulacja magnetyczna w przy-

padku pacjenta w stanie nieresponsywnego czuwania wywołuje najczęściej prostą, lo-

kalną odpowiedź, co świadczy o zaburzeniu połączeń (komunikacji) pomiędzy neuro-

nami, podobnie jak u osób śpiących lub pod wpływem środków anestetycznych. W przy-

padku pacjentów w stanie minimalnej świadomości stymulacja powoduje najczęściej 

złożone aktywacje angażujące odległe od miejsca pobudzenia neurony (zarówno ipsi-, 

jak i kontralateralnie), podobnie jak u pacjentów LIS [43]. Istotne diagnostycznie mogą 

również być potencjały wywołane za pomocą stymulacji przezczaszkowej (ang. TMS-

evoked potentials, TEP). Są one obserwowane u zdrowych ludzi, u większości pacjen-

tów MCS występują one w zmienionej, zdeformowanej postaci (zredukowana amplituda), 

a u pacjentów VS występują całkowicie zniekształcone [44]. 

4. Podsumowanie 

Wielokrotny pomiar za pomocą wystandaryzowanych i rzetelnych skal neurobeha-

wioralnych, takich jak uznawana za złoty standard skala CRS-R [20], powinien stano-

wić podstawę przyłóżkowej diagnostyki zaburzeń świadomości u pacjentów. Dodatko-

wym aspektem uzupełniającym informacje na temat stanu pacjenta może być obrazo-

wanie funkcji mózgowych. Techniki neuroobrazowania w diagnostyce DOC odgrywają 

istotną rolę, między innymi z racji trudności w wykrywaniu świadomości u pacjentów 

nieresponsywnych behawioralnie, a u których jednak można wykazać obecność świa-

domości, wykorzystując techniki pomiaru aktywności mózgu [45]. Wykorzystywanie 

zróżnicowanych metod diagnostycznych jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę 

ilość błędnie stawianych diagnoz pacjentom z zaburzeniami świadomości [46]. Może 

ona sięgać nawet 41% [47]. Nieprawidłowości diagnostyczne mogą prowadzić do sytuacji 

dramatycznych, takich jak traktowanie jako wegetatywnego pacjenta, który okazuje się 

być świadomym, lecz niezdolnym do kontaktu i komunikacji lub nawet podejmowanie 

decyzji dotyczących zaprzestania podtrzymywania funkcji życiowych u pacjenta na 

podstawie nieprawidłowych przesłanek diagnostycznych [48]. 

Warto w tym miejscu przytoczyć wybrane zalecenia Amerykańskiej Akademii 

Neurologii (ANA, ang. American Academy of Neurology) [49]:  

1. W celu zwiększenia dokładności diagnostycznej klinicyści powinni korzystać 

z trafnych, rzetelnych i wystandaryzowanych metod pomiaru neurobehawioralnego.  

2. Pomiar powinien być wielokrotnie powtarzany.  

3. Powinno się podjąć próbę podwyższenia poziomu pobudzenia pacjenta przed pod-

jęciem prób pomiaru świadomości.  

4. W przypadku wątpliwości lub dwuznacznych przesłanek diagnostycznych należy 

wykorzystać metody pomiar neurofizjologiczny i/lub neuroobrazowanie. 

Problematyka istoty, podłoża i diagnozy zaburzeń świadomości jest wciąż eksploro-

wana badawczo oraz klinicznie, co jest wskazane między innymi ze względu na trud-
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ności w różnicowaniu diagnostycznym pacjentów oraz determinowaniu stanu ich 

świadomości. Niezależnie od kierunku dalszego rozwoju, dobro pacjenta zawsze powinno 

być uniwersalnym wyznacznikiem celów działalności klinicznej i naukowej. 
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Zaburzenia świadomości – aktualne badania i metody diagnostyczne 

Sreszczenie 

Zaburzenia świadomości (Disorders of Concsiousness, DOC) są związane z nieprawidłowym poziomem 

pobudzenia, przytomności (wakefulness) oraz świadomości (consciousness), co jest związane zarówno 

z ogniskowymi jak i rozległymi uszkodzeniami mózgowia. Wśród zaburzeń świadomości wymienia się 

śpiączkę, stan wegetatywny (zespół nieresponsywnego czuwania) oraz stan minimalnej świadomości. Pa-

cjenci cierpiący na te zaburzenia charakteryzują się zróżnicowanym poziomem m.in. responsywności, odru-

chów motorycznych, funkcji pniowych oraz potencjałów wywołanych. Różnice te umożliwiają niełatwe 

zadanie różnicowania pomiędzy tymi jednostkami nozologicznymi, umożliwiając diagnozę oraz adekwatne 

oszacowanie stanu pacjenta. Jednymi z ważniejszych metod diagnostycznych są skale behawioralne, umożli-

wiające stosunkowo szybką i skuteczną diagnozę pacjenta, możliwą do przeprowadzenia w warunkach 

klinicznych. Zaliczają się do nich między innymi Glasgow Coma Scale, Coma Recovery Scale – Revised, 

Full Outline of UnResponsiveness (FOUR), indywidualnie dostosowywana metoda badania świadomości 

Individulized Quantitative Behavioral Assesment (IQBA) czy nowo opracowana skala Simplified Eva-

luation of Consciousness Disorders (SECONDs). Prowadzone są również badania nad wykorzystaniem 

diagnostycznym technik neuroobrazowania, co szczególnie istotne jest w przypadku podejrzenia diagnozy 

zespołu zamknięcia, gdzie zachowanej świadomości towarzyszy rozległy paraliż, umożliwiający pacjentowi 

jedynie wertykalne ruchy oczu. Do metod neuronalnych pozwalających na zastosowanie pasywnych oraz 

aktywnych procedur służących do badania świadomości zalicza się między innymi funkcjonalne obrazo-

wanie metodą rezonansu magnetycznego (fMRI) i pozytonową tomografię emisyjną (PET). 

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie istoty zaburzeń świadomości oraz omówienie wybranych, naj-

ważniejszych metod ich diagnozy. 

Słowa kluczowe: Zaburzenia świadomości, śpiączka, stan wegetatywny, zespół nieresponsywnego czuwania, 

stan minimalnej świadomości 

Disorders of consciousness – current research and methods of diagnosis 

Abstract 

Disorders of consciousness (DOC) are associated with abnormalities of arousal, wakefulness and 

awareness, associated with both focal and diffuse brain injuries. Disorders of consciousness include coma, 

vegetative state (unresponsive wakefulness syndrome) and minimally conscious state. DOC patients are 

characterized by differential level of responsiveness, motor reflexes, brainstem functions and evoked 

potentials. These differences, albeit difficult to identify, make differential diagnosis between particular dis-

orders possible. They also enable the assessment of patients’ state. One of the main groups of diagnostic 

methods is behavioral scales, granting relatively fast and efficient diagnosis in clinical setting. These scales, 
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inter alia, include: Glasgow Coma Scale, Coma Recovery Scale – Revised, Full Outline of UnResponsi-

veness (FOUR), newly developed Simplified Evaluation of Consciousness Disorders (SECONDs) scale, 

and Individualized Quantitative Behavioral Assessment (IQBA), which is an individually prepared method 

of diagnosis adapted to meet the clinical needs. Significant amount of research on neuroimaging usage in 

DOC diagnosis also can be found, which is essential in case of suspicion of Locked-in Syndrome (LIS) 

diagnosis – a state where patient’s consciousness is intact, but extensive paralysis occurs, wherefore only 

vertical eye movement is possible. Neuroimaging methods used in DOC diagnosis, providing the possi-

bility to use passive and active paradigms are (inter alia): functional magnetic resonance imaging (fMRI), 

and positron emission tomography (PET). The aim of current study is to present the key information on 

disorders of consciousness and to discuss selected, paramount methods of diagnosis. 

Keywords: disorders of consciousness, coma, vegetative state, unresponsive wakefulness syndrome, mini-

mally conscious state 
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Anna Kupryjaniuk1 

Rozpoznawanie ruchu biologicznego  

oraz ocena funkcjonowania poznawczego u pacjentów 

z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego 

1. Wstęp 

W ostatnich dekadach funkcje wykonawcze i rozpoznawanie ruchu biologicznego 

w coraz większym stopniu inspirują badaczy z różnych dziedzin nauki. Coraz wyraźniej 

podkreśla się wagę badania neuropsychologicznego w leczeniu nowotworów ośrodko-

wego układu nerwowego (OUN). 

Prezentowane badanie, przeprowadzone na grupie osób z guzami w OUN i osób 

zdrowych, potwierdza złożoność deficytów w rozpoznawaniu ruchu biologicznego i ich 

powiązanie z funkcjami poznawczymi, szczególnie wykonawczymi. Niniejsza praca 

stanowi część rozprawy doktorskiej z zakresu nauk medycznych. Cały dostęp do rozprawy 

doktorskiej znajduje się w bibliotece Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.  

Rozwój wiedzy na wybrany temat umożliwia lepsze rozumienie osób doświadcza-

jących trudności w tym zakresie oraz tworzenie nowych metod diagnostycznych 

i terapeutycznych. 

2. Rodzaje i pochodzenie guzów mózgu  
Polska należy do krajów europejskich o wysokim ryzyku zachorowania na nowotwór 

złośliwy [1]. Co roku prawie 3000 osób dowiaduje się, że rozwija się u nich nowotwór 

złośliwy mózgu, w tym około 1200 przypadków to glejaki złośliwe (ang. glioblastoma 

multiforme – GBM, G IV) [2-4]. Według szacunków Międzynarodowej Agencji Badań 

nad Rakiem (IARC – International Agency for Research on Cancer) z 2002 roku 

Polska na tle innych krajów europejskich zajmowała czwarte miejsce pod względem 

częstości występowania tej jednostki chorobowej [3]. Według Narodowego Rejestru 

Centrum Onkologii w Warszawie, w 2009 roku w Polsce odnotowano 1444 zachoro-

wań na nowotwory złośliwe mózgu u mężczyzn oraz 1362 u kobiet [3]. Powyższe dane 

wskazują na nieznacznie wyższy współczynnik występowania pierwotnych guzów mózgu 

u mężczyzn niż u kobiet. 

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (OUN) klasyfikowane są na podstawie 

kryteriów neuropatologicznych przyjętych przez Światową Organizację Zdrowia (ang. 

World Health Organization, WHO). Obejmują grupę niezłośliwych i złośliwych nowo-

tworów wywodzących się z różnych komórek [3]. Pierwotne guzy mózgu stanowią 

ponad 2% wszystkich nowotworów złośliwych w Polsce [2, 3, 5]. Najczęściej występu-

jącymi złośliwymi guzami mózgu są glejaki (40%), oponiaki (30%). Około 50% ogólnej 

liczby nowotworów to glejaki złośliwe (glejaki wielopostaciowe – G IV i anapla-

styczne – G III). Spośród nich najczęstszym jest glejak wielopostaciowy [2]. Średnia 

czasu przeżycia pacjentów z GBM wynosi od 12 do 15 miesięcy [6-8].  

 
1 kupryjaniukanna@gmail.com, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Neurochirurgii. 
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3. Rozpoznawanie ruchu biologicznego  
Pojęcie ruchu biologicznego zostało wprowadzone w 1973 roku przez szwedzkiego 

psychologa eksperymentalnego Gunnara Johanssona (1973), który zdefiniował to pojęcie 

jako ruch wykonywany przez istoty żywe. W pracy „Attention, Biological Motion and 

Action Recognition” Jamesa Thompsona i Rajia Parasurmana ruch biologiczny został 

określony jako poruszanie się żywych organizmów, takich jak ludzie czy zwierzęta, 

rozumiane zarówno jako skoordynowane ruchy całego ciała jak i izolowane ruchy rąk, 

głowy, oczu itd. Układ wzrokowy ssaków jest zdolny do zidentyfikowania i zinterpre-

towania ruchu biologicznego wykonanego zarówno przez ludzi, jak i zwierzęta [9]. 

W badaniach naukowych wykazano, że małpy [10], pisklęta [11] i butlonosy zwyczajne 

[12] są w stanie rozpoznawać ruch biologiczny. Ponadto wykazano, że niemowlęta także 

potrafią rozpoznawać ruch biologiczny, co oznacza, że jego rozpoznawanie kształtuje 

się we wczesnych stadiach rozwojowych [13, 14]. 

Rozpoznawanie ruchu biologicznego można badać za pomocą metody point-light 

displays (PLD), która jest jedną z metod wykorzystywanych do oceny funkcjonowania 

społecznego i poznawczego [15, 16]. Metoda ta polega na przedstawieniu sylwetek ludz-

kich/zwierzęcych w postaci punktów świetlnych. Rozpoznawanie ruchu biologicznego 

jest kluczowym elementem funkcjonowania społecznego, pojmowanego jako rozumienie 

intencji i emocji innych osób, które mogą być powiązane z werbalnymi lub niewer-

balnymi sygnałami, takimi jak: rozpoznawanie ekspresji twarzy, mowy ciała i prozodii, 

czyli siły i barwy głosu, intonacji, akcentu, rytmu, tempa wypowiedzi [17-20]. Codzienne 

funkcjonowanie społeczne ma związek z rozpoznawaniem ruchu biologicznego [21]. 

Z tego względu używanie PLD oferuje różnorodne możliwości badania, m.in. przedsta-

wienie pojedynczej postaci/wielu postaci będących/niebędących w interakcji [22]. 

Zastosowanie PLD pozwala zminimalizować wpływ czynników środowiskowych i spo-

łecznych (np. poziomu sympatii do prezentowanych postaci, atrakcyjności, czynników 

kulturowych) [22-24]. Ponadto osoby zdrowe są w stanie z wysoką trafnością zinter-

pretować sposób komunikacji wszystkich przedstawionych osób, nawet jeżeli ich 

widoczność została zredukowana jedynie do obserwacji samych punktów świetlnych 

[25, 26]. Wyniki te znalazły potwierdzenie w projekcie badawczym z udziałem 140 

osób zdrowych [19]. W badaniach naukowych udokumentowano, że osoby zdrowe są 

w stanie na podstawie PLD rozpoznać cechy fizyczne przedstawionych osób (wiek, 

wagę, płeć) oraz określić ich intencje [9]. Ponadto PLD pozwala na zbadanie różnic 

w zakresie postrzegania wyrażanych przez prezentowaną postać emocji [9, 27]. 

4. Badania własne  

4.1. Osoby badane 

W badaniu łącznie wzięło udział 120 osób w wieku od 24 do 85 lat: 60 (50%) osób 

płci żeńskiej i 60 (50%) osób płci męskiej. Osoby badane rekrutowano od stycznia 

2019 roku do listopada 2021. Do grupy badanej zostali zakwalifikowani pacjenci z Kliniki 

Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie, u których za 

pomocą badania neuroobrazowego (TK/MRI) zostało potwierdzone rozpoznanie guza 

mózgu. Po leczeniu operacyjnym do analizy danych włączono wynik badania histo-

patologicznego, za pomocą, którego potwierdzono rozpoznanie guza mózgu oraz stopień 

jego złośliwości.  
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Wszyscy uczestnicy wyrazili świadomą zgodę na udział w projekcie naukowym. 

W celu zachowania anonimowości każdemu z nich przydzielono kod alfanumeryczny. 

Ostatecznie analizie poddano dane zebrane dla 120 osób. Grupy były równoliczne. 

Średnia wieku osób włączonych do badania wyniosła 51 lat, średnia wieku grupy 

badawczej wyniosła 57 lat, a średnia wieku grupy kontrolnej – 46 lat.  
Z badań zostało wyłączone 20 osób (16,6%) ze względu na rozpoznanie zaburzeń 

mowy o typie afazji (n = 7), wcześniejsze występowanie chorób neurologicznych (n = 6), 

leworęczność (n = 3), brak świadomej zgody na udział w badaniu (n = 2), występowanie 

pomijania stronnego (n = 1) oraz głębokich deficytów uwagowych (n = 1) uniemożli-

wiających przeprowadzenie badania diagnostycznego. 

Grupa kontrolna 

Do grupy kontrolnej włączono 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn) zrównoważonych 

wobec grupy badanej pod względem płci. Wszystkie osoby zostały poinformowane 

o celu i przebiegu badania, wyraziły one świadomą, ustną zgodę na udział w badaniu 

naukowym. Przed badaniem przeprowadzono wywiad dotyczący przebytych chorób 

i aktualnego stanu zdrowia. 

4.2. Analizy statystyczne wyników 

Analiza statystyczna została przeprowadzona z wykorzystaniem pakietu oprogra-

mowania statystycznego STATISTICA w wersji 13. We wszystkich przeprowadzo-

nych analizach jako wystarczający poziom istotności przyjęto p < 0,05. W ocenie 

normalności rozkładów zastosowano test Shapiro-Wilka. 

4.3. Analiza danych demograficznych 

Analizę danych demograficznych rozpoczęto od zweryfikowania, czy grupy są ze 

sobą równoważne pod względem zmiennych porządkowych (wykształcenie, liczba lat 

nauki, wiek) i nominalnych (płeć). Ze względu na to, że płeć (tab. 1) oraz wykształ-

cenie (tab. 2) są zmiennymi jakościowymi, zastosowano test chi kwadrat. 

Tabela 1. Podsumowująca tabela dwudzielcza dotycząca płci grupy kontrolnej i badawczej. 

Podsumowująca tabela dwudzielcza: częstości obserwowane 

Grupa Kobiety Mężczyźni Razem 

 N % n % n % 

Kontrolna 30 50,00% 30 50,00% 60 50,00% 

Badana 30 50,00% 30 50,00% 60 50,00% 

Ogółem 60 100,00% 60 100,00% 120 100,00% 
 

Statystyka 

Statystyka: Grupa(2) × Płeć(2)  

chi-kwadrat 
 

df 
 

p 
 

chi^2 Pearsona 
 

0,000000 df = 1 p = 1,0000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej. 

Uzyskana p-wartość jest większa od przyjętego poziomu istotności 0,05, co oznacza, 

że nie wykazano różnic istotnych statystycznie pod względem płci. 

Kolejny krok stanowiła analiza statystyczna pod względem wykształcenia. W tym 

celu przeprowadzono test chi-kwadrat. Wyniki analizy przedstawiono w tabeli 2. 
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Tabela 2. Podsumowująca tabela dwudzielcza dotycząca wykształcenia grupy kontrolnej i badanej. 

Podsumowująca tabela dwudzielcza: częstości obserwowane  

Grupa 
podstawowe zawodowe średnie wyższe razem 

n % n % n % n % n % 

Badana 7 87,50% 17 58,62% 17 50,00% 18 37,50% 60 50% 

Kontrolna 1 12,50% 12 41,38% 17 50,00% 30 62,50% 60 50% 

Ogół 8 100% 29 100% 34 100% 48 100% 120 100% 
 

Statystyka 

Statystyka: Grupa(2) × Wykształcenie(4)  

chi-kwadr. 
 

df 
 

p 
 

chi^2 Pearsona 
 

8,354256 df = 3 p = ,03923 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej. 

Uzyskana p-wartość jest mniejsza od przyjętego poziomu istotności 0,05, co ozna-

cza, że wykazano różnice istotnie statystyczne pod względem wykształcenia.  

Na podstawie powyższej tabeli można wskazać, że osoby były dobrane do siebie 

najlepiej pod względem wykształcenia średniego (brak różnic międzygrupowych). Naj-

większe dysproporcje pomiędzy porównywanymi grupami wystąpiły w zakresie wykształ-

cenia podstawowego. Grupa z wykształceniem wyższym stanowiła największą grupę. 

Wiek oraz liczba lat nauki są zmiennymi ilościowymi; z tego względu na brak 

normalności rozkładu (co zostało sprawdzone za pomocą testu Shapiro–Wilka), w celu 

zbadania różnic między grupami wykorzystano nieparametryczny test U Manna–

Whitneya (tab. 3).  

Tabela 3. Porównanie grupy kontrolnej z grupą badaną pod względem wieku i liczby lat nauki. 

Zmienna 

Test U Manna-Whitneya 

Z 
 

p 
 

Wiek 
 

3,97847 0,000069 

Liczba lat nauki 
 

-3,56900 0,000358 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej. 

W obu przypadkach uzyskana p-wartość jest mniejsza od przyjętego poziomu istot-

ności 0,05, co oznacza, że istnieją istotne statystycznie różnice dotyczące wieku oraz 

liczby lat nauki w grupie badanej oraz w grupie kontrolnej.  

5. Weryfikacja hipotez 

5.1. Analiza korelacyjna dotycząca funkcji poznawczych a rozpoznawania 

ruchu biologicznego 

Analiza została przeprowadzona w celu sprawdzenia hipotezy dotyczącej związku 

pomiędzy funkcjami poznawczymi a rozpoznawaniem ruchu biologicznego zastoso-

wano analizę korelacyjną. Wyniki analizy zostały przedstawione w tabeli 4. 
  



Rozpoznawanie ruchu biologicznego oraz ocena funkcjonowania poznawczego  

u pacjentów z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego 
 

155 

 

Tabela 4. Związek pomiędzy funkcjami poznawczymi a rozpoznawanie ruchu biologicznego w grupie 

kontrolnej i badanej. 

Zmienna 

Grupa badana Grupa kontrolna 

Współczynnik 

korelacji P-wartość 

Współczynnik 

korelacji P-wartość 

Wynik ogólny ACE-III 0,5156 0,0000* -0,0399 0,7623 

M-ACE 0,4962 0,0001* 0,1087 0,4084 

Uwaga ACE-III 0,5502 0,0000* -0,1898 0,1464 

Pamięć ACE-III 0,4652 0,0002* -0,0603 0,6471 

Fluencja ACE-III 0,3946 0,0018* -0,0046 0,9720 

Funkcje językowe ACE-III 0,2835 0,0282* 0,1956 0,1342 

Funkcje wzrokowo-przestrzenne 

ACE-III 0,3751 0,0031* 0,0763 0,5621 

CTT-1 czas (w sekundach) -0,5902 0,0000* -0,1790 0,1712 

CTT-2 czas (w sekundach) -0,5562 0,0000* -0,1063 0,4189 

CTT wskaźnik zakłóceń 0,1288 0,3267 0,0132 0,9204 

TFZ kopia czas -0,2681 0,0384* -0,0640 0,6273 

TFZ kopia wynik 0,5319 0,0000* -0,0739 0,5747 

TFZ reprodukcja czas -0,3537 0,0056* 0,0558 0,6719 

TFZ reprodukcja wynik 0,3081 0,0166* -0,0956 0,4675 

WAIS-R Powtarzanie Cyfr Wprost 0,4892 0,0001* -0,0453 0,7309 

WAIS-R Powtarzanie Cyfr Wspak 0,4312 0,0006* -0,0729 0,5799 

WAIS-R wynik ogólny 0,5426 0,0000* -0,0463 0,7253 

WAIS-R wynik przeliczony 0,4376 0,0005* 0,0318 0,8095 

RFFT połączenia unikalne 0,4993 0,0000* 0,0805 0,5409 

RFFT współczynnik błędu -0,0454 0,7304 0,0620 0,6378 

RFFT centyl połączenia unikalne 0,2742 0,0340* 0,1387 0,2906 

RFFT teny połączenia unikalne 0,4463 0,0004* 0,1410 0,2826 

*Kolorem czerwonym zaznaczono różnice istotne statystycznie 

** Kolorem zielonym oznaczono występowanie średniej siły korelacji 

*** Kolorem niebieskim oznaczono występowanie słabej siły korelacji 

Uwaga: W niektórych przypadkach wyniki osób (powyżej 70. r.ż.) zostały odniesione do norm dla najstarszej 

grupy wiekowej. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej. 

Brak różnic statystycznych w grupie badanej został stwierdzony przy współczyn-

nikach: wskaźnik zakłóceń w CTT oraz we współczynniku błędu w RFFT. Należy 

podkreślić, że nie wykazano wyników istotnych statystycznie w przypadku porówna-

nia wyników z rozpoznawania ruchu biologicznego oraz funkcji poznawczych w grupie 

kontrolnej. 

W większości przypadków wykazano występowanie średniej siły korelacji pomię-

dzy porównywalnymi zmiennymi w grupie badanej. W większości wskaźników TFZ 

(kopia czas, reprodukcja z pamięci wynik i czas) zaobserwowano występowanie słabej 

siły korelacji. Ponadto w zakresie niektórych aspektów fluencji werbalnej i niewerbalnej 

zauważono występowanie słabej siły korelacji. 
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5.2. Lokalizacja zmiany nowotworowej a rozpoznawanie ruchu biologicznego 

W celu sprawdzenia hipotezy dotyczącej wpływu lokalizacji zmiany nowotworowej 

na rozpoznawanie ruchu biologicznego przeprowadzono test Kruskala–Wallisa, na 

podstawie którego wykazano brak istotności statystycznej (p = 0,5687).  

Minimalny wynik w rozpoznawaniu ruchu biologicznego u pacjentów z guzami 

mózgu w płacie czołowym wynosił 0, natomiast maksymalny 19. Pacjenci z guzami 

w płacie czołowym stanowili najliczniejszą grupę (n = 19), kolejną grupą stanowili 

pacjenci z lokalizacją wielopłatową (n = 16) i z guzem umiejscowionym w płacie skro-

niowym (n = 7). W przypadku występowania zmian w wielu lokalizacjach pacjenci 

zostali włączeni do grupy pod nazwą „wielopłatowy”. Pozostałe lokalizacje zmiany OUN, 

np. móżdżek (n = 4), płat ciemieniowy (n = 3), komora IV (n = 3), przysadka mózgowa 

(n = 2), płat potyliczny (n = 2), guz kąta mostowo-móżdżkowego (n = 1), robak móż-

dżku (n = 1), wyspa (n = 1), wzgórze (n = 1) nie zostały uwzględnione w analizach 

statystycznych ze względu na zbyt małą liczbę danych.  

Ponadto postanowiono jeszcze sprawdzić podział lokalizacji na prawą i lewą półkulę 

mózgową (zmienna nominalna) na rozpoznawanie ruchu biologicznego (zmienna ilo-

ściowa). Za pomocą testu Shapiro–Wilka wykazano normalność rozkładu w obu 

porównywanych grupach. Za pomocą testu Levene’a potwierdzono homogeniczność 

wariancji między grupami. Spełnione zostały zatem założenia testu t-Studenta dla prób 

niezależnych. Wyniki przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. Lokalizacja półkulowa a rozpoznawanie ruchu biologicznego 

Zmienna 

Test t-Studenta 

Wynik testu (t) Stopnie swobody (df) P-wartość (p) 

Rozpoznawanie ruchu 

biologicznego 
-0,3038 34 0,7631 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej. 

Uzyskana p-wartość jest większa od przyjętego poziomu istotności 0,05, co oznacza, 

że nie ma istotnych statystycznie różnic wartości zmiennej „rozpoznawanie ruchu 

biologicznego” między grupami „półkula prawa” oraz „półkula lewa”.  

Najczęściej osiąganą wartością środkową u pacjentów, u których wystąpił guz OUN 

w półkuli prawej (n = 18) było 10 punktów z rozpoznawania ruchu biologicznego. 

Najczęstszą wartością środkową w zakresie rozpoznawania ruchu biologicznego u pa-

cjentów z guzem mózgu zlokalizowanym w lewej mózgowej (n = 20) był wynik 12 

punktów.  

5.3. Wpływ stopnia złośliwości guza mózgu na zdolność rozpoznawania 

ruchu biologicznego  

W celu sprawdzenia hipotezy dotyczącej wpływu stopnia złośliwości (zmienna 

porządkowa) na rozpoznawanie ruchu biologicznego (zmienna ilościowa) zastosowano 

nieparametryczną korelację rho Spearmana, na podstawie której wykazano brak 

istotności statystycznej (p = 0,4545). Wyniki zaprezentowano za pomocą wykresu 

rozrzutu na rysunku 1.  
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Legenda: 1,0 – 1 stopień WHO, 2,0 – 2 stopień WHO, 3,0 – 3 stopień WHO, 4,0 – 4 stopień WHO 

Rysunek 1. Wynik stopnia złośliwości nowotworu zgodnie z klasyfikacją WHO a rozpoznawanie ruchu 

biologicznego. Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej  

Pacjenci o I stopniu złośliwości nowotworu (n = 6) osiągnęli wyniki w przedziale 

od 11 do 16 punktów w rozpoznawaniu ruchu biologicznego. Pacjenci o II stopniu 

złośliwości nowotworu (n = 6) osiągnęli od 6 do 20 punktów w rozpoznawaniu ruchu 

biologicznego. Pacjenci o III stopniu złośliwości nowotworu (n = 2) osiągnęli wyniki 

od 0 do 17 punktów. Pacjenci o IV stopniu złośliwości nowotworu (n = 9) osiągnęli 

wyniki od 0 do 19 i stanowili grupę pacjentów o największym przedziale rozrzutności 

wyników. Do pozostałej części rozpoznań wyniku histopatologicznego nie uzyskano 

dostępu, np. ze względu na zbyt skąpy materiał, który nie nadawał się do postawienia 

rozpoznania na występowanie przerzutu.  

5.4. Rozpoznawanie ruchu biologicznego a wynik badania histopatologicznego 

W celu sprawdzenia hipotezy dotyczącej wpływu wyniku badania histopatologicz-

nego (zmienna jakościowa) na rozpoznawanie ruchu biologicznego (zmienna ilościowa) 

wykonano analizę wariancji (ANOVA). Test Shapiro–Wilka wykazał normalność roz-

kładu zmiennej zależnej we wszystkich grupach porównawczych, zaś test Levene’a – 

homogeniczność wariancji. Na podstawie ANOVY wykazano brak istotności staty-

stycznej (p = 0,4892). Ze względu na brak istotnych statystycznie różnic odstąpiono od 

wykonywania analizy post-hoc. Wynik zilustrowano na podstawie wykresu pudełko-

wego na rysunku 2.  
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Rysunek 2. Wpływ wyniku histopatologicznego na rozpoznawanie ruchu biologicznego. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej 

W przypadku występowania glejaka wielopostaciowego wyniki wynosiły od 0 do 

19, a wartość środkowa 12. W przypadku występowania oponiaka wyniki wynosiły od 

11 do 20, a wartość środkowa 15. Warto zauważyć, że porównywane grupy były nie-

równoliczne: przerzut (n = 12), glejak wielopostaciowy (n = 11), oponiak (n = 5). Innych 

rozpoznań, takich jak m.in. skąpodrzewiak czy gruczolak przysadki, nie uwzględniono 

w analizach statystycznych ze względu na zbyt małą próbę. 

6. Dyskusja wyników 
Podstawą teoretyczną do powyższych badań był zebrany materiał teoretyczny 

w postaci artykułów naukowych z baz: Google Scholar, PubMed pod hasłami: biological 

motion i point-light displays. Dodatkowo w przeglądzie umieszczono wyłącznie badania, 

których wyniki zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych 

w języku angielskim.  

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie, jak guz OUN może wpływać na funk-

cjonowanie poznawcze i społeczne. Rezultaty przedstawionych badań są spójne z dotych-

czasową wiedzą na temat deficytów w zakresie rozpoznawania ruchu biologicznego 

u osób, u których wystąpiły uszkodzenia mózgowia wywołane np. udarem [28, 29]. 

Ponadto praca ta stanowi próbę połączenia tych deficytów z funkcjami poznawczymi, 

szczególnie wykonawczymi. Wyniki prezentowanego badania są zgodne z większością 

danych literaturowych wskazujących na występowanie związku pomiędzy rozpozna-

waniem ruchu biologicznego a funkcjami poznawczymi. Warto podkreślić, że wykazano 
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istotność statystyczną od słabej do średniej siły korelacji pomiędzy wynikami z zastoso-

wanych narzędzi neuropsychologicznych a wynikiem rozpoznawania ruchu biologicznego. 

Biorąc pod uwagę wyniki dotychczasowych badań z zakresu neuroobrazowania 

i powyższe wyniki z badania neuropsychologicznego, można wnioskować, że płat czo-

łowy jest zaangażowany w rozpoznawanie ruchu biologicznego. Na podstawie zebranych 

wyników i literatury nasuwa się wniosek, że to właśnie funkcje wykonawcze są głów-

nymi funkcjami związanymi z rozpoznawaniem ruchu biologicznego. Oznaczać to 

może, że nieprawidłowe rozpoznawanie ruchu biologicznego jest efektem wtórnym 

wobec deficytów wykonawczych. Jednakże warto podkreślić, że nie wszyscy pacjenci 

mieli guza mózgu zlokalizowanego w płacie czołowym.  

Jednym z ważnych elementów badania byłoby wprowadzenie (innych niż TK i MRI) 

metod neuroobrazowych, takich jak: traktografia, fMRI i EEG. Dane z EEG pokaza-

łaby czynność bioelektryczną mózgu, którą można by było połączyć z analizą zebranych 

danych. Dzięki temu udałoby się zobaczyć konkretne nieprawidłowości w zakresie fal 

mózgowych i powiązać lokalizacyjny charakter tych zmian z innymi danymi diagno-

stycznymi. Przyszłe badania powinny uwzględnić w sposób parametryczny takie wskaź-

niki jak liczba powtórzeń odtwarzanego materiału filmowego oraz czas na wykonanie 

poszczególnego zadania wraz z czasem całościowym na całe badanie diagnostyczne. 

W dalszych pracach można by było zastosować inne narzędzia neuropsychologiczne, 

np. związane z funkcjonowaniem społecznym, takie jak: Rozumienie WAIS-R, Podo-

bieństwa WAIS-R, SIE-T oraz Test Rozumienia Emocji (TRE) – szczególnie że w nie-

których badaniach powiązano rozpoznawanie ruchu biologicznego z rozpoznawaniem 

ekspresji emocjonalnej twarzy [30, 31]. 

Biorąc pod uwagę dane z literatury naukowej, w kolejnych badaniach należałoby 

sprawdzić, czy ręczność ma wpływ na rozpoznawanie ruchu biologicznego. W wielu 

badaniach wykazano wpływ lateralizacji funkcjonalnej na procesy poznawcze. Na tę 

chwilę nie ma danych wskazujących, czy istnieją różnice w rozpoznawaniu ruchu 

biologicznego w tym zakresie.  
Grupa badana i grupa kontrolna miały inny rodzaj motywacji w trakcie badania, 

znajdowały się w innej sytuacji życiowej – pacjent z rozpoznanym nowotworem, 

zastanawiający się, jak będzie wyglądało jego życie, ile czasu mu jeszcze zostało, oraz 

osoba, która takich zmartwień nie doświadcza. Nie wiadomo, jaki był wpływ stresu na 

zebrane wyniki. Z pewnością pomocny okazał się fakt, że badanie przeprowadziła 

osoba z wykształceniem psychoonkologicznym, starająca się zredukować aspekt streso-

genny. Mimo to w kolejnych badaniach należałoby zastanowić się nad włączeniem 

drugiej grupy kontrolnej – osób przed leczeniem operacyjnym, które nie jest związane 

z OUN. W badaniach maksymalnie starano się, by warunki były takie same dla 

wszystkich uczestników badania (brak gratyfikacji finansowej za udział w badaniu, to 

samo pomieszczenie podczas badania, ten sam badacz).  

W analizach statystycznych dotyczących badania funkcjonowania poznawczego 

pomiędzy grupą badaną a grupą kontrolną zaobserwowano tzw. efekt sufitowy – grupa 

kontrolna osiągała najwyższe możliwe wyniki z narzędzia przesiewowego (ACE-III), 

co jest związane z tym, że narzędzie przesiewowe z założenia ma umożliwić wska-

zanie deficytów lub prawidłowego funkcjonowania osoby badanej. Ponadto deficyty 

z rozpoznawania ruchu biologicznego w grupie badanej mogą być jeszcze większe niż 
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wskazują przedstawione wyniki. Jest to związane z brakiem kontroli liczby powtórzeń 

odtwarzanego materiału i brakiem limitu czasowego na dokonanie odpowiedzi.  

Praca w multidyscyplinarnym zespole, składającym się z: dwóch neuropsychologów, 

neuroonkologa i neuroradiologa, mogłaby przyczynić się do lepszego zrozumienia 

wpływu guza OUN na funkcje społeczne i poznawcze. W przypadku, gdyby badanie 

składało się z dwóch etapów – badania przedoperacyjnego i pooperacyjnego, można by 

było wprowadzić dwóch neuropsychologów. Jeden z nich badałby wszystkich pacjen-

tów przedoperacyjnie, a drugi pooperacyjnie. Wtedy mogliby zestawić swoje wyniki 

i jednocześnie wyeliminowaliby występowanie efektu oczekiwań eksperymentatora. 

Ponadto współpraca ta mogłaby pozwolić na powiązanie wskazanych obszarów funk-

cjonowania z chemio- i radioterapią oraz z wynikami badań neuroobrazowych. 

Doniesienia poprzednich badań naukowych, między innymi u pacjentów z chorobą 

Parkinsona [32], pacjentów chorujących na schizofrenię [33], gdzie wykazano deficyty 

w zakresie rozpoznawania ruchu biologicznego, także stanowią podstawy do dalszych 

badań naukowych z tego zakresu. 
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Rozpoznawanie ruchu biologicznego oraz ocena funkcjonowania poznawczego 
u pacjentów z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego 
Streszczenie  
Wstęp: Polska należy do krajów europejskich o wysokim ryzyku zachorowania na nowotwór, szczególnie 
nowotwór złośliwy mózgu. Co roku prawie 3000 osób dowiaduje się, że rozwija się u nich nowotwór zło-
śliwy ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Biorąc pod uwagę dane z literatury naukowej, postanowiono 
zbadać, czy deficyty te są związane z funkcjami poznawczymi, szczególnie funkcjami wykonawczymi. 
Ponadto zbadano, czy rodzaj stopnia złośliwości OUN ma wpływ na rozpoznawanie ruchu biologicznego.  
Cel badania: Głównym celem badania było sprawdzenie, czy deficyty w zakresie rozpoznawania ruchu 
biologicznego u pacjentów z nowotworami OUN są związane z funkcjami poznawczymi, szczególnie 
wykonawczymi.  
Metoda: Badanie zostało przeprowadzone w Klinice Neurochirurgii IPiN w latach 2019-2021. Badanie 
uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej IPiN w Warszawie (nr zgody: 1/2019). W badaniu łącznie wzięło 
udział 120 osób w wieku od 24 do 85 lat. Badani byli dobrani do siebie pod względem płci (p = 1,000). 
Wykazano różnice istotnie statystyczne pod względem wykształcenia (p = 0,392), wieku (p = 0,000) i liczby 
lat nauki (p = 0,003). Do badania wykorzystano narzędzia neuropsychologiczne: Addenbrooke’s Coginitive 
Examination (ACE-III), Figurę Złożoną Reya–Osterrietha (FZR), Kolorowy Test Połączeń (CTT), Test 
Płynności Figuralnej Ruffa (RFFT), podskalę Skali Inteligencji dla Dorosłych (WAIS-R) Cyfry Wprost 
i Wspak oraz program do badania rozpoznawania ruchu biologicznego. W badaniu wykorzystano także 
dane z dokumentacji medycznej – wynik z badania histopatologicznego i zdjęcia z badań neuroobrazowych. 
Różnice były oceniane przy założonym poziomie istotności p < 0,05.  
Wyniki: W niniejszej pracy wykazano, że deficyty w zakresie rozpoznawania ruchu biologicznego mają 
związek z funkcjami wykonawczymi. W większości przypadków związanych korelacji wyniku z badania 
neuropsychologicznego a rozpoznawania ruchu biologicznego wykazano występowanie średniej siły 
korelacji (zakres współczynnika korelacji: 0,4-0,7). Lokalizacja (p = 0,568), rozpoznanie histopatologiczne 
(p = 0,472) oraz stopień złośliwości nowotworu (p = 0,105) wydają się nie mieć wpływu na rozpoznawanie 
ruchu biologicznego.  
Słowa kluczowe: rozpoznawanie ruchu biologicznego, nowotwór, ośrodkowy układ nerwowy, funkcje 
poznawcze, funkcje wykonawcze  

Recognition of biological movement and assessment of cognitive functioning 
in patients with tumors of the central nervous system 
Abstract 
Introduction: Poland is one of the European countries with a high risk of developing cancer, especially 
a malignant tumor of the brain. Every year, nearly 3,000 people learn that they develop a malignant tumor of 
the central nervous system (CNS). Taking into account the data from the scientific literature, it was decided to 
investigate whether these deficits are related to cognitive functions, especially executive functions. In addition, 
it was investigated whether the grade of CNS malignancy influences the recognition of biological movement. 
Purpose of the study: The main aim of the study was to check whether the deficits in the recognition of biological 
movement in patients with CNS neoplasms are related to cognitive functions, especially executive functions. 
Method: The study was conducted at the Department of Neurosurgery, Institute of Psychiatry and Neurology 
in the years 2019-2021. The study was approved by the Bioethical Committee of the Institute of Psychiatry 
and Neurology in Warsaw (consent number: 1/2019). A total of 120 people aged 24 to 85 participated in 
the study. The subjects were matched in terms of gender (p = 1.000). There were statistically significant 
differences in terms of education (p = 0.392), age (p = 0.000) and the number of years of study  
(p = 0.003). The following neuropsychological tools were used for the study: Addenbrooke's Coginitive 
Examination (ACE-III), Rey-Osterrieth's Composite Figure (FZR), Color Connection Test (CTT), Ruff's 
Fluency Test (RFFT), Adult Intelligence Scale (WAIS-R), Digits Wprost and Wspak, as well as a program 
for studying biological movement recognition. The study also used data from medical records – the result 
of a histopathological examination and photos from neuroimaging tests. The differences were assessed at 
the assumed significance level of p < 0.05. 
Results: This study shows that deficits in the recognition of biological movement are related to executive 
functions. In the majority of cases related to the correlation of the result from the neuropsychological 
examination and the recognition of biological movement, the presence of the average strength of the 
correlation was demonstrated (the range of the correlation coefficient: 0.4-0.7). Location (p = 0.568), 
histopathological diagnosis (p = 0.472) and tumor grade (p = 0.105) do not seem to affect the recognition 
of biological movement. 
Keywords: recognition of biological movement, cancer, central nervous system, cognitive functions, 
executive functions 
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Rehabilitacja jako leczenie objawowe  

w przebiegu stwardnienia rozsianego 

1. Wstęp 

Stwardnienie rozsiane (ang. SM, sclerosis multiplex) należy do najczęściej wystę-

pujących schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. W przebiegu choroby dochodzi 

do pojawienia się wieloogniskowych zmian demielinizacyjnych na skutek uszkodzenia 

włókien nerwowych. SM powstaje na podłożu procesu autoimmunologicznego, gdzie 

w centralnym układzie nerwowym aktywność immunologiczna kierowana jest prze-

ciwko antygenom mieliny [1]. W większości postaci SM, objawy neurologiczne są roz-

siane w czasie. Moment wystąpienia objawów nazywany jest „rzutem choroby”. Przebieg 

kliniczny, dynamika i stopień nasilenia objawów są bardzo indywidualne [2]. Obok 

mózgowego porażenia dziecięcego oraz urazów mózgu, stwardnienie rozsiane stanowi 

jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u ludzi młodych. Najczęściej, pierwsze 

objawy choroby pojawiają się między 20. a 40. rokiem życia, około 2 razy częściej 

u kobiet [3]. Z raportu Europejskiej Platformy Stwardnienia Rozsianego z 2015 roku 

wynika, iż w Polsce żyje przynajmniej 60 tysięcy osób ze zdiagnozowanym SM [4, 5]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy jest przedstawienie postaci stwardnienia rozsianego, aktualnych 

kryteriów rozpoznania, a także prezentacja wybranych metod fizjoterapeutycznych 

stosowanych jako leczenie objawowe u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. 

3. Etiologia i epidemiologia 

Od 1840 roku francuski neurolog Jean-Martic Charcot prowadził badania patolo-

giczne oraz obserwacje kliniczne, na podstawie których w 1868 roku po raz pierwszy 

opisał stwardnienie rozsiane jako nową jednostkę chorobową [6]. Nie jest znana 

dokładna przyczyna choroby, a etiopatogeneza jest mechanizmem złożonym. Wśród 

czynników predysponujących do powstania SM naukowcy wyróżniają: 

• czynniki genetyczne – choroba nie jest dziedziczna, ale udowodniono, iż wystę-

powanie SM u krewnych I lini pokrewieństwa zwiększa ryzyko zachorowalności 

o nawet 20-30%; 

• czynniki środowiskowe, wśród których największą rolę odgrywa niski stopień nasło-

necznienia, co prowadzi do niedoborów witaminy D, która ma duże właściwości 

immunomodelujące, dzięki czemu pełni ważną rolę w leczeniu stwardnienia 

rozsianego i innych chorób autoimmunologicznych; 

• infekcje wirusowe – zakażenie wirusem EBV (Epsteina-Barr), HTLV-1 oraz odry [7];  

• rodzaj diety – badania wykazują, iż osoby ze zdiagnozowanym SM częściej spo-

żywały słodycze oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, a ich dieta często była 

uboga w produkty zbożowe, warzywa, owoce i ryby w porównaniu z dietą osób 

zdrowych [8]. 

 
1 Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie. 
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4. Diagnostyka i kryteria rozpoznania 

W 2001 roku McDonald opracował kryteria rozpoznania stwardnienia rozsianego. 

Obejmują one badania obrazowe (rezonans magnetyczny głowy oraz rdzenia kręgo-

wego), badanie płynu mózgowo rdzeniowego, badania elektrofizjologiczne oraz ocenę 

stanu funkcjonalnego pacjenta [9]. Według kryteriów McDonalda zmodyfikowanych 

w 2017 roku podczas rozpoznania choroby brana jest pod uwagę jej wieloogniskowość 

oraz rozsiane w czasie występowanie deficytu neurologicznego. Wieloogniskowość 

rozpoznaje się w momencie pojawienia się co najmniej jednej zmiany w sekwencji T2 

w minimum dwóch z czterech typowych lokalizacji dla SM (w rdzeniu kręgowym, 

okołokomorowo, podkomorowo lub podnamioto). Wieloczasowość natomiast występuje, 

gdy kolejne badanie rezonansem magnetycznym wykaże nową zmianę, niezależnie od 

terminu badania podstawowego [10]. 

Wyróżnia się dwa typy objawów dające początek procesu diagnostycznego: 

• CIS (75% chorych) – zauważalne wystąpienie jednego lub kilku symptomów 

uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w tym samym czasie;  

• IP (15% chorych) – bardzo wolne zwiększanie się objawów neurologicznych. Rzuty 

choroby mało zauważalne [11]. 

5. Obraz kliniczny 

Klasyfikacja z 1996 roku według Lublina i Reingolda wyróżnia 4 typy stwardnienia 

rozsianego.  

1. Postać rzutowo-remisyjna (RRMS) – charakteryzuje się występowaniem rzutów 

(momentów zaostrzeń) z okresem remisji, w którym pacjent częściowo lub całko-

wicie powraca do sprawności. U większości pacjentów (80-85%) choroba rozpo-

czyna się tą postacią.  

2. Postać pierwotnie postępująca (PPMS) – charakteryzuje się stopniowo postępu-

jącym pogorszeniem sprawności chorego.  

3. Postać wtórnie postępująca (SPMS) – każdy kolejny rzut na skutek uszkodzeń 

neurologicznych może pogorszyć nieodwracalnie stan chorego. 

4. Postać postępująca z zaostrzeniami (PRMS) – od początku postępujący charakter 

choroby. Obserwuje się okresy zaostrzeń, bez występowania okresów remisji. 

Najczęściej stwardnienie rozsiane rozpoczyna się od postaci rzutowo-remisyjnej, 

przechodząc po kilkunastu latach w postać postępującą [12, 13]. 

Stwardnienie rozsiane może powodować dysfunkcję w wielu układach organizmu 

człowieka. W układzie nerwowym często dochodzi do dysfunkcji w obrębie wzroku. 

W wyniku, między innymi, zapalenia nerwu wzrokowego dochodzi do ubytków oraz 

zmniejszenia ostrości widzenia prowadzących w skrajnych przypadkach do ślepoty. 

Częstym problemem pacjentów z SM są również zaburzenia słuchu oraz mowy, wśród 

których wyróżnia się dyzartrię, anartrię czy mowę skandowaną. Kolejnym objawem są 

zaburzenia czucia. Pacjenci skarżą się na występowanie parestezji czy nerwobóli. 

Charakterystycznym objawem jest objaw Lhermitte’a (odczucie prądu na kręgosłupie 

podczas zgięcia głowy). U chorych występują również problemy z czuciem dotyku – 

dyzestezje czy astereognozje – problem z rozpoznaniem kształtu przedmiotu podczas 

dotyku. Wśród objawów SM wyróżnia się także problemy ze strony układu pokarmo-

wego, takie jak dysfagia (zaburzenie połykania) czy objawy jelita drażliwego. Naj-

częściej i najszybciej postępujące objawy zauważa się ze strony układu ruchu. Dochodzi 
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do pojawienia się spastyczności mięśni, niedowładów i osłabienia siły mięśniowej. 

Pacjenci mają problem z poruszaniem się w wyniku, między innymi, pojawienia się nie-

zborności chodu. Następnie dochodzą problemy ze strony układu moczowo-płciowego 

związane z nietrzymaniem moczu, częstym oddawaniem moczu czy zaleganiem 

moczu w pęcherzu moczowym. Znacznie spada libido, co wiąże się z zaburzeniami 

zarówno na poziomie fizycznym jak i psychicznym. Należy również podkreślić fakt, iż 

wraz z postępem choroby jakość życia pacjentów znacznie się zmniejsza, w wyniku 

czego często dochodzi do nastrojów depresyjnych, lęków czy labilności emocjonalnej 

[1, 2, 12-14]. 

6. Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym 

Podstawą leczenia chorych na stwardnienie rozsiane oprócz farmakoterapii jest 

również kompleksowa rehabilitacja. Wśród niej wyróżnia się terapię objawową oraz 

terapię zadaniową. Zastosowanie fizjoterapii u pacjentów z SM ma na celu między 

innymi poprawę mobilności z zastosowaniem mechanizmów kompensacyjnych w celu 

odzyskania funkcji. Neurorehabilitacja powinna wpływać na jak największą liczbę 

deficytów motorycznych, zwiększając tym samym możliwości funkcjonalne wszystkich 

układów ciała [15]. Program rehabilitacji powinien uwzględniać stopień niepełno-

sprawności, deficyty neurologiczne oraz możliwości pacjenta, a także fazę choroby. 

Intensywność rehabilitacji zależy od okresu choroby – im silniejszy nawrót, tym 

mniejsza intensywność ćwiczeń [16]. 

Podczas zaostrzenia choroby u pacjentów z wysokim stopniem niepełnosprawności 

rehabilitacja polega głównie na zastosowaniu ćwiczeń biernych i czynno-biernych 

w celu zapobiegania przykurczom, ćwiczeń oddechowych, aby zapobiec powikłaniom 

ze strony układu oddechowego, a także częstych zmianach pozycji (co 2-3 godziny), 

aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się odleżyn [17]. 

Podczas remisji wprowadza się indywidualnie dostosowany do pacjenta program 

rehabilitacji zawierający systematyczny plan treningowy obejmujący ćwiczenia elimi-

nujące lub zmniejszające objawy wynikające z choroby. Dlatego bardzo ważnym ele-

mentem rehabilitacji są ćwiczenia równowagi i koordynacji oraz reedukacji chodu 

w celu usprawnienia lokomocji i zapobieganiu upadkom. Sprawdzoną metodą jest wpro-

wadzenie ćwiczeń opartych na metodzie biofeedbacku z zastosowaniem platform stabi-

lometrycznych umożliwiających ocenę postawy oraz trening. Ćwiczenia te wpływają 

na poprawę równowagi, koordynacji mięśniowej oraz stabilizacji stawów w wyniku 

wykorzystania reedukacji proprioceptywnej. [18].  

W celu zmniejszenia spastyczności oraz zwiększenia zakresu ruchu stosuje się 

ćwiczenia rozciągające. Dynamiczny trening wzmacniający zwiększa siłę mięśniową, 

ogólną kondycję i wytrzymałość organizmu, natomiast ćwiczenia oddechowe zwiększają 

wydolność układu oddechowego. Dostępne są doniesienia potwierdzające skuteczność 

treningu aerobowego u pacjentów z SM. Do ćwiczeń tych zalicza się między innymi 

tai-chi, jogę, trening na bieżni oraz cykloergometr. W miarę możliwości pacjenta trening 

aerobowy powinien odbywać się 2-3 razy w tygodniu przez ok. 30 minut. Należy 

monitorować zmęczenie pacjenta i nie przekraczać 65% VO2max. Zbyt intensywny 

trening może prowadzić do przegrzania organizmu i nasilenia objawów choroby, między 

innymi zwiększenia napięcia mięśniowego. Wykazano, że zastosowanie ćwiczeń fi-
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zycznych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym zmniejsza zmęczenie, poprawia 

koordynację i równowagę, a także łagodzi objawy poznawcze [19-21].  

Bardzo ważnym elementem rehabilitacji pacjentów ze stwardnieniem rozsianym 

jest terapia funkcjonalna w celu odzyskania utraconych funkcji. Najczęściej stosowane 

metody funkcjonalne to PNF, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie 

ruchu (ang. proprioceptive neuromuscular facilitation) oraz NDT-Bobath. PNF jest 

metodą globalną bazującą na trójpłaszczyznowych wzorcach. Głównym celem metody 

PNF jest dążenie do osiągnięcia jak najwyższego poziomu funkcjonalnego. Ćwiczenia 

składające się ze złożonych wzorców ruchowych wykonywane są w różnych pozy-

cjach, co pozwala w pełni wykorzystać rezerwy organizmu. PNF jest metodą bezbo-

lesną, w której to pacjent wyznacza granicę i zakres działania. Różnorodność technik 

wykorzystywanych w metodzie PNF ułatwia osiągnięcie wyznaczonego celu terapeutycz-

nego. Wyróżnia się techniki wzmacniające mające na celu zwiększenie siły mięśniowej, 

techniki rozciągające zwiększające ruchomość oraz techniki stabilizujące w celu po-

prawy koordynacji i równowagi, a także propriocepcji [22]. 

Metoda NDT-Bobath opiera się na sterowaniu motorycznym oraz plastyczności 

mózgu. Ma na celu przygotowanie pacjenta do codziennych czynności np. zmian pozycji 

ciała poprzez naukę ruchów globalnych. Prawidłowe napięcie mięśniowe uzyskuje się 

poprzez hamowanie patologicznych wzorców ruchowych. Z uwagi na to, że każdy 

wzorzec ruchu posiada swój system posturalny, niezmiernie ważne jest to, aby pacjent 

wykonywał określone ruchy w prawidłowych pozycjach ciała. Podczas ćwiczeń NDT-

Bobath dochodzi do poprawy mechanizmu odruchu postawy, co wpływa na wyrów-

nanie napięcia mięśniowego i poprawę unerwienia reciprokalnego, co prowadzi do 

zwiększenia prawidłowości rozwoju psychomotorycznego. Metoda ta poprawia mo-

bilność oraz funkcjonalność pacjentów. Podczas treningu istotne jest to, aby nie do-

puszczać do zbyt wysokiego poziomu zmęczenia u pacjentów z SM. Powysiłkowe 

objawy zmęczenia powinny się utrzymywać maksymalnie do 30 minut [23, 24]. 

Dobre efekty przynosi wykorzystanie treningu CTP (ang. combined training program) 

opierającego się na zastosowaniu delikatnych ćwiczeń siłowych oraz ćwiczeń zdol-

ności motorycznej. Trening powinien składać się z 60-minutowych sesji, 3 razy w ty-

godniu. Program treningowy zawiera 10-minutowe zestawy ćwiczeń, które mają na 

celu poprawę ogólnej wytrzymałości statycznej i dynamicznej, naukę chodu, a także 

poprawę równowagi i koordynacji. Badania przeprowadzone wśród pacjentów ze 

zdiagnozowanym SM, wykazały, iż uczestnictwo w 24-tygodniowych programach 

treningowych CTP opartych na ćwiczeniach siłowych i zadaniach poznawczo- 

-motorycznych, znacząco poprawia równowagę oraz siłę mięśniową, a także wydajność 

podczas chodu [25]. 

W przebiegu choroby często obserwowanym objawem jest upośledzenie funkcji ręki. 

Pojawia się problem z ruchomością stawów, a także precyzyjnością ruchów. Oprócz 

ćwiczeń oporowych oraz manualnych ręki bardzo dobre efekty przynosi terapia sprzę-

żenia zwrotnego, potocznie nazywana terapią lustra. Polega na ustawieniu lustra w taki 

sposób, aby odbijało zdrową kończynę, ale zasłaniało chorą. Następnie pacjent porusza 

zdrową ręką, obserwując tym samym lustrzane odbicie (w miejscu chorej kończyny). 

Podczas zastosowania tej metody następuje reorganizacja kory czuciowo-ruchowej 

w wyniku wizualnej iluzji prawidłowego ruchu. Do mózgu trafiają zwrotne bodźce 
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wzrokowe, w wyniku czego następuje odczyt informacji, iż w miejscu ręki chorej 

występuje prawidłowe funkcjonowanie [26, 27]. 

Dobrym uzupełnieniem niefarmakologicznego leczenia objawowego pacjentów ze 

stwardnieniem rozsianym jest masaż. Najbardziej zalecane formy to masaż klasyczny 

oraz drenaż limfatyczny. Wśród wykorzystywanych technik wyróżnia się głaskanie, 

rozcieranie, ugniatanie podłużne oraz jednoczesny ucisk. Początkowo masaż rozpo-

czyna się od głaskania wraz z głębokim, powolnym rozcieraniem. Jeżeli podczas tych 

zabiegów spastyka nie wzrasta należy dołączyć kolejne techniki. Masaż ma na celu 

obniżenie napięcia mięśniowego oraz pobudzenie krążenia krwi. Badania wykazują, iż 

stosowanie masażu u pacjentów z SM znacząco poprawia ich jakość życia poprzez 

łagodzenie dolegliwości bólowych oraz zmniejszenie zmęczenia [28]. 

7. Podsumowanie 

Stwardnienie rozsiane jest chorobą, która powoduje konsekwencje zarówno fizyczne, 

jak i psychologiczno-społeczne, co wpływa znacząco na jakość życia pacjentów i ich 

rodzin [29]. Neuroplastyczność to zdolność mózgu do funkcjonalnej i strukturalnej 

reorganizacji sieci neuronalnych, w wyniku odpowiedzi na bodźce zewnętrzne. Zja-

wisko to jest niezbędne, aby aktywować proces zdrowienia u osób z chorobami ośrodko-

wego układu nerwowego. Trening plastyczności mózgu, a co za tym idzie, zmiany neuro-

plastyczności na poziomie synaptycznym mogą wpływać na zmniejszenie skutków 

zmian patologicznych, na przykład w przebiegu stwardnienia rozsianego [30]. Już 

w 1996 roku Patejan wraz ze współpracownikami wykazali korzystny wpływ ćwiczeń 

fizycznych na zmęczenie u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym [31]. Mostert 

i Kesselring przedstawili podobne wyniki. Wykazali znaczne zmniejszenie odczuwa-

nego zmęczenia po turnusie rehabilitacji podczas której stosowana była kinezyterapia. 

Zauważyli również poprawę jakości życia u osób ćwiczących [32]. Z przeprowadzo-

nych badań Brola i wsp. wynika, iż brak prawidłowo prowadzonej rehabilitacji u pa-

cjentów z SM może zwiększać uczucie zmęczenia a także potęgować ryzyko rozwoju 

chorób układu krążenia [33]. Luca Prosperini wraz z współpracownikami dowiedli 

natomiast, że stosowany u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym trening wizualno- 

-proprioceptywny biofeedback wpływa na poprawę równowagi i koordynacji, a tym 

samym zmniejsza ryzyko upadków [34]. Na uwagę zasługują również badania Nazanina 

Razaziana, Mohsena Kazeminia i innych przeprowadzone na podstawie szczegółowej 

metaanalizy, które wykazały, że wysiłek fizyczny wpływa na zmniejszenie zmęczenia 

u pacjentów z SM. W rezultacie zaleca się ćwiczenia fizyczne jako podstawowy 

program rehabilitacji [35]. Smendal w swoich badaniach wykazał, że zastosowanie 

metody NTD-Bobath w znacznym stopniu poprawia równowagę oraz chód u pacjentów 

z SM [36]. Do podobnych wniosków doszli Keser, Kirdi i in., którzy potwierdzili sku-

teczność metody NDT-Bobath w poprawie równowagi i stabilności tułowia [37]. Miko-

łajewska natomiast wykazała, iż ćwiczenia NDT poprawiają funkcję ręki i parametry 

chodu [38]. Bardzo ważnym elementem terapii pacjentów z SM jest dostosowanie 

kompleksowej rehabilitacji na podstawie współpracy zespołu terapeutów. Uwzględnia 

się nie tylko rehabilitację ruchową, ale także pracę z neurologopedą, terapię funkcji 

poznawczych, terapię zajęciową, a także poradnictwo społeczne [39]. Indywidualnie 

dostosowana do pacjenta, systematyczna rehabilitacja w znacznym stopniu niweluje 

objawy choroby i poprawia jakość życia osób chorych na stwardnienie rozsiane.  
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Rehabilitacja jako leczenie objawowe w przebiegu stwardnienia rozsianego 

Streszczenie 

Wstęp: Stwardnienie rozsiane (ang. SM, sclerosis multiplex) jest przewlekłą, postępującą chorobą ośrod-

kowego układu nerwowego. Zmiany zapalno-demielinizacyjne zachodzące w ośrodkowym układzie ner-

wowym skutkują deficytem neurologicznym o różnym nasileniu. Najczęściej występujące objawy to między 

innymi niedowłady, objawy uszkodzenia pnia mózgu oraz układu móżdżkowego, osłabienie czucia, pare-

stezje czy dolegliwości bólowe. Bardzo często pojawiają się również objawy wynikające z zapalenia nerwu 

wzrokowego czy zaburzenia czynności pęcherza. W przebiegu choroby często występują okresy zaostrzeń 

i remisji. Stwardnienie rozsiane stanowi jedną z dominujących przyczyn niepełnosprawności u młodych osób.  
Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie postaci stwardnienia rozsianego, aktualnych kryteriów rozpo-

znania, a także prezentacja wybranych metod fizjoterapeutycznych stosowanych u pacjentów z SM. 

Materiał i metody: W realizacji celu badawczego dokonano przeglądu literatury na podstawie baz elektro-

nicznych PubMed, Google Schoolar i ResearchGate. 

Wnioski: Fizjoterapia jest nieodłącznym elementem kompleksowej terapii pacjentów ze stwardnieniem 

rozsianym. Indywidualnie dostosowana rehabilitacja umożliwia utrzymanie aktualnego stanu pacjenta. Ba-

zując na neuroplastyczności istnieje również możliwość przywrócenia utraconych funkcji. Terapia prowa-

dzona w sposób ciągły przeciwdziała skutkom unieruchomienia, poprawia ogólną sprawność pacjentów, 

prowadzi do zwiększenia siły mięśniowej oraz utrzymania prawidłowej ruchomości stawów. Kompleksowa 

rehabilitacja znacznie poprawia sprawność funkcjonalną oraz jakość życia chorych na SM.  

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, rehabilitacja, prewencja, funkcja 

Rehabilitation as symptomatic treatment in the course of multiple sclerosis 

Abstract 

Introduction: Multiple sclerosis (MS) is a chronic, progressive disease of the central nervous system. 

Inflammatory-demyelinating changes occurring in the central nervous system result in a neurological 

deficit of varying severity. The most common symptoms are, among others, paresis, symptoms of damage 

to the brainstem and the cerebellar system, decreased sensation, paresthesia or pain. Symptoms resulting 

from inflammation of the optic nerve or bladder dysfunction are also very common. Periods of exacer-

bation and remission are common in the course of the disease. Multiple sclerosis is one of the leading 

causes of disability in young people. 

Aim of the study: The aim of the study is to present the form of multiple sclerosis, the current criteria of 

diagnosis, as well as the presentation of selected physiotherapeutic methods used in MS patients. 

Material and methods: In order to achieve the research goal, a literature review was carried out on the basis 

of the electronic databases of PubMed, Google Schoolar and ResearchGate. 

Conclusions: Physiotherapy is an inseparable element of the comprehensive therapy of patients with 

multiple sclerosis. Individually tailored rehabilitation allows you to maintain the current condition of the 

patient. Based on neuroplasticity, it is also possible to restore lost functions. Continuous therapy counte-

racts the effects of immobilization, improves patients' general fitness, increases muscle strength and maintains 

proper joint mobility. Comprehensive rehabilitation significantly improves the functional efficiency and 

quality of life of patients with MS. 

Keywords: multiple sclerosis, rehabilitation, prevention, function 
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Funkcje poznawcze i natężenie objawów depresji 

u seniorów z różnych środowisk życia 

1. Wprowadzenie 

Starość to nieuniknione i wielowymiarowe zjawisko, które dotyka wszystkich aspek-

tów życia. Na odczucie starości przez daną jednostkę, przeżyte lata same w sobie nie są 

kluczowym czynnikiem. Każdy senior ma swoje osobiste wyobrażenie starzenia się, 

a spadek zdolności poznawczych to jedna z największych obaw osób w podeszłym 

wieku [1]. 

Czynności psychiczne, które służą człowiekowi do analizy sytuacji uzyskania 

orientacji w otoczeniu, zdobyciu informacji o sobie samym, podejmowaniu właściwych 

decyzji i działań nazywamy funkcjami poznawczymi. Zaliczamy do nich: uwagę, uczenie 

się, procesy pamięciowe, myślowe, językowe oraz procesy percepcyjne takie jak wra-

żenia, spostrzeżenia [2]. 

Pogorszenie funkcji poznawczych powszechnie uważa się za nieodzowny element 

starości. Obniżenie sprawności kognitywnej w naturalnym, fizjologicznym starzeniu 

się jest z reguły łagodne i towarzyszy temu zjawisku stopniowy spadek objętości tkanki 

mózgowej, szczególnie w obrębie płatów czołowych, skroniowych i ciemieniowych 

kory mózgowej. Zdrowe osoby starsze gorzej wypadają w złożonych czynnościach 

wymagających procesów uwagi dowolnej, funkcji wykonawczych, funkcji pamięci 

topograficznej i chronologii oraz wzrokowego rozpoznawania. Pogarsza się pamięć 

epizodyczna, która jest zależna między innymi od hipokampa. Obniża się szybkość 

psychomotoryczna co ma związek ze spadkiem integralności istoty białej [3]. 

Seniorzy z zaburzeniami poznawczymi są mniej skłonni do przestrzegania diety, 

prawidłowego zażywania leków, dostosowania się do zaleceń i do współpracy oraz 

terminowego zgłaszania niepokojących objawów [4]. 

Konsekwencją stopniowo narastającego osłabienia funkcji poznawczych mogą być 

objawy zaburzeń depresyjnych. Depresja, której symptomy po raz pierwszy pojawiają 

się w podeszłym wieku, a są związane z występowaniem zaburzeń sprawności kogni-

tywnej, może być czynnikiem ryzyka sprzyjającym rozwojowi choroby Alzheimera [2]. 

Do podstawowych objawów depresji należą: obniżenie nastroju, spadek energii 

i aktywności, utrata zainteresowań, zwiększona męczliwość. Do objawów dodatkowych 

należy utrata poczucia własnej wartości, wiary w siebie, zakłócenia rytmu snu i czuwa-
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nia, nawracające myśli samobójcze, problemy z koncentracją, poczucie winy, spowol-

nienie i niepokój [3, 5]. 

Czynniki zewnętrzne, czyli warunki w jakich żyjemy, wynik złożonych wzajemnych 

związków pomiędzy kondycją psychiczną, fizyczną i czynnikami osobowościowymi 

mogą wywierać odmienny wpływ na tę samą osobę w określonym wieku i stanie 

zdrowia [6]. 

2. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy jest ocena funkcji poznawczych i orientacji wzrokowo-

przestrzennej oraz występowania objawów depresji u osób w wieku starszym, miesz-

kańców domów opieki społecznej i u osób mieszkających samodzielnie we własnych 

gospodarstwach domowych.  

3. Materiał i metody 

Badania przeprowadzono w kwietniu 2019 roku wśród pensjonariuszy Domu Pomocy 

Społecznej (DPS) w województwie łódzkim oraz wśród słuchaczy Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku (UTW) w województwie opolskim. Projekt badań uzyskał pozytywną 

zgodę Komisji Bioetycznej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu 

(nr zgody KB/185/FI/2019). Badania zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi 

Deklaracji Helsińskiej. Postępowano zgodnie z wytycznymi STROBE (ang. 

Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology).  

Badana grupa liczyła 161 osób w wieku 65-85 lat. Zbadano 99 pensjonariuszy 

Domu Pomocy Społecznej (61 kobiet i 38 mężczyzn) o średniej wieku 75,68 lat i 62 

słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku (58 kobiet i 4 mężczyzn) o średniej wieku 

72,34 lata. Kryteriami włączenia były (1) wiek 65 lat i powyżej, (2) status pensjo-

nariusza DPS lub słuchacza UTW, (3) wyrażenie świadomej pisemnej zgody na udział 

w badaniu. Kryteria wykluczenia obejmowały (1) ostre schorzenia lub infekcje, które 

mogłyby wpłynąć na wynik badania, (2) brak pisemnej zgody na udział w badaniu. 

Badane osoby zostały podzielone na dwie grupy. Grupę pierwszą stanowili mieszkańcy 

DPS. Drugą grupę stanowili słuchacze UTW. 

Badani wypełnili kwestionariusz ankiety. Do oceny funkcji poznawczych i orien-

tacji wzrokowo-przestrzennej zastosowano test rysowania zegara (CDT) w wersji Sun-

derlanda [7, 8]. W teście rysowania zegara badany może otrzymać maksymalnie 10 punk-

tów. Im wyższa punktacja, tym wykonanie testu lepsze. W przedziale 6-10 mieszczą 

się rysunki zasadniczo poprawne, w przedziale 1-5 rysunki błędne [8]. 

Do oceny objawów depresji wykorzystano Geriatryczną Skalę Oceny Depresji 

(GDS) w wersji skróconej [9]. Skala GDS zawiera 15 pytań. Badany za każde pytanie 

może otrzymać 0 lub 1 punkt. Interpretacja wyników: 

• 0-5 punktów – stan prawidłowy, brak depresji;  

• 6-10 punktów – depresja umiarkowana; 

• 11-15 punktów – podejrzenie depresji ciężkiej.  

W celu oceny wpływu depresji na funkcje poznawcze w każdej z badanych grup 

(DPS i UTW) wyróżniono dwie podgrupy: seniorzy z depresją, którzy uzyskali 6-15 

punktów w GDS oraz seniorzy bez depresji, którzy zdobyli 0-5 punktów w skali GDS. 

Do grupy seniorów z depresją włączono osoby z depresją ciężką i umiarkowaną, po-

nieważ wśród badanych seniorów liczba osób z depresją ciężką była niewielka. 
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Obliczono parametry opisowe – średnią (M), odchylenie standardowe (SD), medianę 

(Me), kwartyl górny (Q1) i kwartyl dolny (Q3). Zbadano normalność rozkładu zmien-

nych. Zastosowano testy nieparametryczne. Do oceny istotności różnic pomiędzy 

grupami pensjonariuszy DPS i słuchaczy UTW oraz pomiędzy grupami z depresją 

i bez depresji zastosowano test U Manna–Whitneya. Do oceny związków pomiędzy 

miejscem zamieszkania a natężeniem objawów depresji i stanem funkcji poznawczych 

zastosowano korelację prostą. Obliczenia wykonano w programie Excel oraz Statistica 

version 13.3. Za istotną statystycznie uznano wartość p < 0,05. 

4. Wyniki 

W grupie mieszkańców DPS objawy depresji umiarkowanej stwierdzono u 45,4% 

osób, a ciężkiej u 15,2% osób. Bez depresji pozostaje 39,4 % badanych pensjonariuszy 

DPS (rys. 1). W grupie słuchaczy UTW objawy depresji umiarkowanej stwierdzono 

u 14,5% osób, a ciężkiej u 1,5% badanych. U 84% słuchaczy UTW nie stwierdzono 

objawów depresji (rys. 2).  

 

Rysunek 1. Natężenie objawów depresji u mieszkańców DPS [opracowanie własne] 

W grupie pensjonariuszy DPS wynik testu CDT w przedziale 6-9 punktów, ozna-

czający rysunki zasadniczo poprawne, uzyskało 37,4% badanych, 7% osób osiągnęło 

ocenę maksymalną 10. Wynik w przedziale 1-5 punktów, oznaczający rysunki błędne, 

uzyskało 55,6% badanych mieszkańców DPS (rys. 3). W grupie słuchaczy UTW wynik 

w przedziale 6-9 punktów uzyskało 29% badanych, aż 48,4% zdobyło ocenę maksy-

malną. Wynik w przedziale 1-5 punktów osiągnęło 22,6 % słuchaczy UTW (rys. 4). 

Średni wynik i mediana Geriatrycznej Skali Oceny Depresji w grupie mieszkańców 

DPS są wyższe niż w grupie słuchaczy UTW (p < 0,001). Średni wynik i mediana testu 

rysowania zegara w grupie pensjonariuszy DPS są istotnie niższe niż w grupie UTW 

(p < 0,001). U pensjonariuszy DPS występuje większe natężenie objawów depresji 

i niższy poziom funkcji poznawczych w porównaniu do słuchaczy UTW (tab. 1).  
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stan prawidłowy depresja umiarkowana depresja ciężka



Ewelina Lepsy, Antonina Kaczorowska, Klaudia Kałuża, Kamila Szafrańska,  

Magdalena Kornek, Karolina Lepsy, Agnieszka Kaczorowska 
 

174 

 

 

Rysunek 2. Natężenie objawów depresji u słuchaczy UTW [opracowanie własne] 

 

Rysunek 3. Ocena funkcji poznawczych u mieszkańców DPS [opracowanie własne] 

84,0%

14,5%
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rysunki zasadniczo poprawne 10 pkt rysunki zasadniczo poprawne 6-9 pkt

rysunki błędne 1-5 pkt
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Rysunek 4. Ocena funkcji poznawczych u słuchaczy UTW [opracowanie własne] 

Tabela 1. Charakterystyka statystyczna wyników Geriatrycznej Skali Oceny Depresji (GDS) i testu rysowania 

zegara (CDT) 

Wynik testu Grupa M ±SD Me Q1-Q3 p 

 

GDS (pkt) 

DPS  6,69 ±3,68 7,00 4,00-9,00 < 0,001* 

UTW 3,03 ±2,87 2,00 1,00-4,00 

 

CDT (pkt) 

DPS  4,00 ±3,39 1,00 1,00-7,00 < 0,001* 

UTW 7,06 ±3,57 9,00 3,00-10,00 

GDS – Geriatryczna Skala Oceny Depresji; CDT – test rysowania zegara, M – średnia; SD – odchylenie 

standardowe; Me – mediana; Q1 – kwartyl dolny; Q3 – kwartyl górny; *p < 0,05 [opracowanie własne]. 

W celu oceny wpływu depresji na stan funkcji poznawczych w obrębie każdej grupy 

podzielono badanych na dwie podgrupy: brak depresji i depresja. Seniorzy z depresją 

mają niższe wyniki testu rysowania zegara zarówno wśród mieszkańców DPS, jak 

i wśród pensjonariuszy UTW, ale różnice nie są istotne statystycznie (p = 0,107 

 i p = 0,275) (tab. 2).  

Tabela 2. Charakterystyka statystyczna wyników testu rysowania zegara w grupach z depresją i bez depresji 

Grupa M ±SD Me Q1-Q3 p 

DPS Brak depresji 4,71 ±3,66 4,00 2,00-4,00 0,081 

Depresja 3,61 ±3,20 1,00 1,00-7,00 

UTW Brak depresji 7,32 ±3,52 10,00 4,00-10,00 0,245 

Depresja 5,70 ±3,68 4,00 3,00-10,00 

M – średnia; SD – odchylenie standardowe; Me – mediana; Q1 – kwartyl dolny; Q3 – kwartyl górny 

[opracowanie własne]. 
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Analiza korelacji prostej wykazała istotny umiarkowany związek miejsca pobytu 

z oceną uzyskaną w Geriatrycznej Skali Oceny Depresji oraz wynikami uzyskanymi 

w teście rysowania zegara. Silniejsza zależność miejsca zamieszkania została wykazana 

w ocenie ryzyka depresji. W analizie związków zachodzących między wynikami oceny 

uzyskanej przez badanych w teście rysowania zegara a wynikami Geriatrycznej Skali 

Oceny Depresji występują istotne umiarkowane zależności. Im lepsze funkcjonowanie 

poznawcze badanych osób, tym mniejsze ryzyko wystąpienia objawów depresji (tab. 3). 

Tabela 3. Charakterystyka związków między miejscem zamieszkania, testem rysowania zegara i Geriatryczną 

Skalą Oceny Depresji w badanej grupie  

 

Zmienna 

Korelacja prosta 

Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05 

Miejsce zamieszkania 
 

CDT 
 

GDS 
 

Miejsce zamieszkania 
 

 0,397 -0,467 

CDT 
 

0,397  -0,273 

GDS 
 

-0,467 -0,273  

GDS – Geriatryczna Skala Oceny Depresji; CDT – test rysowania zegara, wartości p < ,05 oznaczono tłustym 

drukiem [opracowanie własne]. 

5. Dyskusja 

Określenie łagodne zaburzenia funkcji poznawczych przez długi czas było utożsa-

miane ze stanem przejściowym między prawidłowym funkcjonowaniem poznawczym 

a objawami choroby Alzheimera. Obecnie pojęcie to jest używane w szerszym znacze-

niu, także w odniesieniu do pacjentów bez rozpoznanego otępienia, ale z widocznymi 

deficytami kognitywnymi. Szacuje się, że w ogólnej populacji osób po 60. roku życia 

od 15-30% wykazuje łagodne zaburzenia funkcji poznawczych i częstość ich wystę-

powania wzrasta wraz z wiekiem [10-12]. Potwierdzają to badania własne, w grupie 

badanych osób powyżej 65. roku życia, mieszkańców DPS, aż 55,6%, a w grupie 

słuchaczy UTW 22,6% błędnie wykonało test rysowania zegara. Ten test jest prostą 

metodą, często wykorzystywaną w przesiewowym rozpoznawaniu objawów osłabienia 

procesów poznawczych. Służy do oceny funkcji wzrokowo-przestrzennych, funkcji 

planowania przebiegu czynności poznawczych i myślenia abstrakcyjno-pojęciowego 

[13]. W przeprowadzonym badaniu uzyskane wyniki testu wskazują na obniżenie po-

ziomu funkcji poznawczych u osób starszych mieszkających w Domu Pomocy 

Społecznej, tylko 7% badanych pensjonariuszy uzyskało maksymalną liczbę punktów. 

Do osłabienia procesów kognitywnych z wiekiem prowadzą zmiany powstające 

w mózgu. Jednak związek między stanem uszkodzenia mózgu a klinicznym obrazem, 

zwłaszcza pogorszeniem funkcji poznawczych jest modyfikowany przez plastyczność 

mózgu oraz obecność tzw. rezerwy kognitywnej. Ta rezerwa poznawcza zależy między 

innymi od stymulacji środowiskowej [14]. Seniorzy zamieszkują w domu pomocy spo-

łecznej najczęściej z powodu utraty możliwości samodzielnego funkcjonowania w swoim 

otoczeniu z racji niepełnosprawności, przewlekłych chorób czy złego stanu zdrowia. 

W świetle wyników przeprowadzonego badania, mieszkańcy DPS wykazali większe 

osłabienie procesów kognitywnych od osób starszych mieszkających we własnych 

gospodarstwach domowych, nie oznacza to, że wpływ na obniżenie funkcji poznawczych 
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ma pobyt w DPS, ponieważ prawdopodobnie seniorzy trafiają do takich ośrodków już 

z deficytami poznawczymi i to one najczęściej są jedną z przyczyn skierowania osoby 

starej do objęcia jej opieką przez instytucje, które zagwarantują jej odpowiednie 

warunki życia. 

Według Lis w jak najdłuższym zachowaniu funkcji poznawczych na odpowiednim 

poziomie może pomóc włączenie do diety produktów wspomagających pracę mózgu, 

takich jak: owoce jagodowe, tłuste ryby morskie, jogurty naturalne. Ważne jest również 

picie dostatecznej ilości płynów, co w swoich doniesieniach potwierdzają Wiśniewska 

i Okręglicka stwierdzając, że odwodnienie organizmu ma istotny wpływ na funkcje 

poznawcze, a w grupie osób starszych wpływa negatywnie na nastrój i samopoczucie 

oraz powoduje pogorszenie procesów zapamiętywania, percepcji wzrokowej i koncen-

tracji uwagi [15, 16]. Zadbanie o jakość spożywanych pokarmów, przestrzeganie zasad 

zdrowego żywienia oraz systematyczna aktywność fizyczna to główne warunki zacho-

wania zdrowia i sprawności poznawczej [3]. 

Czynnikami ryzyka wystąpienia depresji u osób w wieku po 65. roku życia są cho-

roby somatyczne takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zespoły bólowe i związana 

z tymi schorzeniami farmakoterapia, zmiany organiczne mózgu, które doprowadzają 

do utraty liczby neuronów i neuroprzekaźników oraz czynniki psychologiczne np.: śmierć 

bliskiej osoby, negatywny sposób myślenia, straty materialne, konflikty rodzinne [17]. 

Wyniki przeprowadzonej Geriatrycznej Skali Oceny Depresji wykazały znaczące 

objawy depresji w jednej grupie badanych u 16%, a w drugiej aż u 60% respondentów. 

W badaniu PolSenior uzyskano klinicznie znaczące objawy depresji w grupie osób 65 

i więcej lat u 29,7% [18]. W badaniach własnych istotną różnicę zauważono w wystę-

powaniu większego natężenia objawów depresji wśród pensjonariuszy DPS. Podobnie 

w badaniach Traczyk i wsp., wykazały zwiększone ryzyko wystąpienia depresji 

u seniorek mieszkających w DPS [19]. Według Zielińskiej-Więczkowskiej i wsp. 

osoby starsze mieszkające całodobowo w domach pomocy społecznej wyróżniają się 

bardziej negatywnym podejściem i postawą życiową [20]. W Singapurze w badaniach 

przeprowadzonych wśród starszych osób mieszkających w domach opieki, stwier-

dzono u 21,1% badanych ryzyko depresji, a jednym z istotnych czynników był czas 

pobytu – ponad dwa lata w ośrodku [21]. 

Zespoły depresyjne i zaburzenia funkcji poznawczych należą do najczęstszych obja-

wów psychopatologicznych obserwowanych u osób w starszym wieku [22]. W bada-

niach wykazano zależności między oceną funkcji poznawczych a ryzykiem wystą-

pienia depresji. Wszystkie te objawy mogą być identyfikowane z procesami starzenia 

się organizmu, w wielu przypadkach trudno jednoznacznie ustalić, co jest podłożem 

i przyczyną, a co jest skutkiem. W początkowym stadium osłabienia procesów kogni-

tywnych i stadium depresji, objawy mogą być podobne, a nawet zespoły te występują 

jednocześnie [22-26]. 

W świetle przedstawionych wyników oceny poziomu funkcji poznawczych i ryzyka 

wystąpienia objawów depresji wśród mieszkańców DPS i słuchaczy UTW ważne jest 

wczesne rozpoznanie uwarunkowań występowania i czynników determinujących rozwój 

zaburzeń w sferze percepcji kognitywnej oraz zdrowia psychicznego seniorów. 
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5.1. Ograniczenia badania 

Badanie ma też ograniczenia. Nie zbadano wpływu innych czynników socjo-demo-

graficznych na poziom funkcji poznawczych i na natężenie objawów depresji. Przyszłe 

badania powinny analizować także wpływ takich czynników jak wykształcenie, stan 

cywilny, ocena stanu finansowego czy ocena stanu zdrowia, a także objąć jeszcze 

większą liczbę osób.  

6. Wnioski 

Miejsce zamieszkania seniorów różnicuje poziom funkcji poznawczych i natężenie 

objawów depresji. Niższy poziom funkcji poznawczych oraz większe natężenie obja-

wów depresji stwierdzono w grupie pensjonariuszy DPS w porównaniu do słuchaczy 

UTW, czyli osób starszych mieszkających we własnym gospodarstwie domowym. 

Im lepsze funkcjonowanie poznawcze badanych osób, tym mniejsze ryzyko wystą-

pienia objawów depresji.  
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Funkcje poznawcze i natężenie objawów depresji u seniorów z różnych środowisk 
życia 

Streszczenie 
W miarę upływu lat procesu biologicznego i psychicznego starzenia się organizmu nie można zatrzymać, 
ale można się do niego przygotować. Istotnym elementem jest gromadzenie wiedzy o aktualnej biolo-
gicznej i psychicznej kondycji osób starszych. Celem niniejszej pracy jest ocena funkcji poznawczych 
i orientacji wzrokowo-przestrzennej oraz występowania objawów depresji u osób w wieku starszym, miesz-
kańców domów opieki społecznej i u osób mieszkających samodzielnie we własnych gospodarstwach 
domowych.  
Badana grupa liczyła 161 osób w wieku 65-85 lat. Zbadano 99 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej 
(DPS) i 62 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW). W badaniach wykorzystano: test rysowania 
zegara, Geriatryczną Skalę Oceny Depresji oraz autorski kwestionariusz ankiety. 
Średni wynik i mediana Geriatrycznej Skali Oceny Depresji w grupie mieszkańców DPS są wyższe niż 
w grupie słuchaczy UTW (p < 0,001). Średni wynik i mediana testu rysowania zegara w grupie pensjonariuszy 
DPS są istotnie niższe niż w grupie UTW (p < 0,001). U pensjonariuszy DPS występuje większe natężenie 
objawów depresji i niższy poziom funkcji poznawczych w porównaniu do słuchaczy UTW. 
Miejsce zamieszkania seniorów różnicuje poziom funkcji poznawczych i natężenie objawów depresji. 
Niższy poziom funkcji poznawczych oraz większe natężenie objawów depresji stwierdzono w grupie 
pensjonariuszy DPS w porównaniu do słuchaczy UTW, czyli osób starszych mieszkających we własnym 
gospodarstwie domowym. 
Im lepsze funkcjonowanie poznawcze badanych osób, tym mniejsze ryzyko wystąpienia objawów depresji.  
Słowa kluczowe: osoby starsze, funkcje poznawcze, depresja, środowisko 
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Cognitive functions and depression symptoms in seniors from differeant living 

environments 

Abstract 

Over the years, the biological and psychological aging process of the body cannot be stopped, but we can 

prepare for it. Gathering knowledge about the current biological and psychological condition of older 

people is very important. The aim of this work is to evaluate the cognitive functions and the visual and 

spatial orientation as well as the occurrence of depression symptoms in elderly people, residents of nursing 

homes and people living alone. 

The study group consisted of 161 people aged between 65 and 85 years. 99 residents of the Welfare House 

and 62 students of the University of the Third Century were examined. A clock drawing test, Geriatric 

Depression Rating Scale, and a self-administered survey questionnaire were used in the study. 

The mean score and median Geriatric Depression Rating Scale score in the Welfare House residents group 

are higher than in the University of the Third Century students group (p < 0.001). The mean score and 

median of the clock drawing test in the Welfare House resident group are significantly lower than in the 

University of the Third Century students group (p < 0. 001). Welfare House residents have a higher intensity 

of depressive symptoms and lower cognitive function than University of the Third Century students: 

1. The place of residence of seniors varies the level of cognitive functions and the intensity of depressive 

symptoms. Lower cognitive level and higher intensity of depression symptoms were found among Welfare 

House residents compared to University of the Third Century students i.e. older people living in their own 

households. 

2. The better the cognitive abilities of the test subjects, the lower the risk of symptoms of depression. 

Keywords: elderly people, cognitive function, depression, environment 
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Karolina Rusek1, Anna Dietrich-Muszalska2 

Czy stres oksydacyjny może wpływać na deteriorację 

funkcji poznawczych u chorych na schizofrenię? 

1. Schizofrenia – wprowadzenie  

Schizofrenia jest jedną z najpoważniejszych chorób psychicznych o nieustalonej 
etiopatogenezie, która rozpoczyna się w młodym wieku, zwykle między 20. a 30. rokiem 
życia, a ryzyko populacyjne zachorowania w ciągu życia na tą chorobę wynosi około 
1% [1]. Schizofrenia charakteryzuje się przewlekłym, najczęściej nawrotowym prze-
biegiem z pogorszeniem funkcji psychospołecznych obserwowanym u pacjentów, 
zwłaszcza w czasie pierwszych pięciu lat trwania tej choroby [2]. U około 60% pacjen-
tów utrzymuje się w sposób przewlekły szereg dysfunkcji poznawczych, afektywnych 
bądź psychotycznych. Tylko od 10% do 20% pacjentów wykazuje poprawę przybliża-
jącą ich do poziomu funkcjonowania, którym charakteryzowali się przed zachorowa-
niem, natomiast od 15% do 20% chorych jest opornych na leczenie [3]. Stosowane 
obecnie leki przeciwpsychotyczne redukują wiele objawów choroby, ale nie zmieniają 
istotnie objawów negatywnych oraz deficytów poznawczych, przyczyniają się też do 
wystąpienia polekowych objawów niepożądanych [4]. Heterogenność populacji pa-
cjentów, zróżnicowane objawy choroby, trudności diagnostyczne zwłaszcza w jej wczes-
nym okresie, długotrwałe leczenie oraz występowanie objawów niepożądanych znacznie 
utrudniają badania nad etiopatogenezą schizofrenii. Z tego względu coraz częściej dąży 
się do identyfikacji markerów klinicznych, biologicznych i biochemicznych tej choroby, 
co mogłoby ułatwić zrozumienie jej etiopatogenezy, diagnozowanie i leczenie oraz przy-
czyny deterioracji funkcji poznawczych, a tym samym przyczynić się do poprawienia 
zarówno wyników leczenia, jak i funkcjonowania psychospołecznego chorych. Chociaż 
etiologia schizofrenii nie jest wyjaśniona uważa się, że jest ona wieloczynnikowa, obej-
muje między innymi zmiany składu fosfolipidów błon neuronalnych oraz interakcje 
wielu układów neurotransmisji. Koncepcja zaburzeń fosfolipidów i patologii błon 
komórkowych w schizofrenii, sprecyzowana przez Horrobina [5, 6] łączy różne teorie 
etipatogenetyczne schizofrenii z tego względu, że błona neuronalna jest strukturalnym 
i funkcyjnym miejscem receptorowych przekaźników neuronalnych, kanałów jono-
wych, transdukcji sygnałów i działania leków oraz miejscem, w którym występuje 
naturalne połączenie działania czynników genetycznych i środowiskowych [7, 8]. Domi-
nująca obecnie hipoteza neurorozwojowa schizofrenii zakłada udział w rozwoju tej 
choroby zarówno czynników środowiskowych, jak i predyspozycji genetycznej, które 
przyczyniają się do wystąpienia zmian neurostrukturalnych, neurochemicznych i neuro-
funkcjonalnych w mózgu osób chorych [9-11]. Zgodnie z tą hipotezą zakłada się, że 
u części chorych występują zaburzenia rozwoju mózgu już we wczesnym okresie 
rozwoju płodowego lub w okresie okołoporodowym [1]. Uznanym dowodem jest wystę-
powanie u osób chorych na schizofrenię zaburzeń w rozwoju neuronów ośrodkowego 
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układu nerwowego, takich jak zmniejszenie ich liczby oraz powstawanie nieprawi-
dłowych połączeń neuronalnych w strukturach kory mózgu, głównie płatów czołowych 
i skroniowych, a także hipokampa, jąder migdałowatych, wzgórza i móżdżku oraz 
wzajemnych połączeń między nimi [1]. Dysfunkcje fosfolipidów mogą być zaanga-
żowane w anomalie strukturalne neuronów z tego względu, że fosfolipidy, a zwłaszcza 
kwas arachidonowy (AA) i dokozaheksaenowy (DHA) uczestniczą w procesach neuro-
genezy [12]. Utrata neuronów, dendrytów i synaps na drodze apoptozy mogłaby, jak 
się przypuszcza, częściowo wyjaśnić nadmierne ubytki w procesach usuwania dendrytów 
i synaps u chorych na schizofrenię, przyczyniające się do progresywnego pogorszania 
się przebiegu choroby u niektórych pacjentów [13]. Z kolei do pojawienia się apoptozy 
mógłby przyczynić się też stres oksydacyjny występujący w tej chorobie [13, 14]. 
Istotnym następstwem zaburzeń rozwoju mózgu w schizofrenii może być dysregulacja 
neurotransmisji, między innymi układu dopaminergicznego, stanowiąca obecnie główny 
kierunek farmakoterapii u chorych na schizofrenię [4]. Zaburzenia fosfolipidów błon 
komórkowych i ich dysfunkcja prowadząca do zaburzeń przekazywania sygnału może 
być też związana z innymi hipotezami neuroprzekaźnikowymi schizofrenii, a zwłaszcza 
glutaminergiczną i serotoninową [4, 15]. Nadmierne przekazywanie pobudzenia 
w neuronach glutaminergicznych w okresie zaostrzenia psychozy i związana z tym 
ekscytotoksyczność glutaminianu mogą być związane ze stresem oksydacyjnym i zmia-
nami składu fosfolipidów błon [16]. Według Liebermanna wiele dowodów przemawia 
za przyjęciem hipotezy neurodegeneracyjnej schizofrenii, która mogłaby uzupełnić 
hipotezę neurorozwojową, w którą dobrze wpisują się koncepcje wolnorodnikowe 
i stresu oksydacyjnego [17]. Sprecyzowana przez Horrobina w latach 90. hipoteza 
błonowo-lipidowa schizofrenii zakłada, że funkcja błon komórek nerwowych może 
być zmodyfikowana przez ich zmienioną strukturę fosfolipidową [6], co jest zgodne 
z zasugerowaną dysfunkcją oligodendrocytów w schizofrenii i późniejszymi zaburze-
niami w osłonkach mielinowych (której 70-85% masy stanowią lipidy), występującymi 
szczególnie u pacjentów z nasilonymi objawami psychopatologicznymi [18, 19]. Fosfo-
lipidy/wielonienasycone kwasy tłuszczowe (ang. polyunsaturated fatty acids – PUFAs) 
są bardzo podatne na interakcje z wolnymi rodnikami i autooksydację oraz formowanie 
rodników nadtlenków lipidów. Występowanie takich nadtlenków w obrębie błony neuro-
nalnej powoduje zmiany w jej stabilności, płynności i przepuszczalności oraz bierze udział 
w osłabieniu sygnału transdukcji [20].  

2. Stres oksydacyjny 

Nadmierne generowanie wolnych rodników tlenowych prowadzi do stresu oksyda-
cyjnego. Wolne rodniki powstają w wyniku różnych procesów fizjologicznych i pato-
logicznych. Źródłem wolnych rodników w komórkach są procesy metaboliczne, a szcze-
gólną rolę odgrywa mitochondrialny metabolizm oksydacyjny, peroksydacja lipidów, 
szlaki proteolityczne oraz tlenek azotu [21]. Rodniki generowane z tlenu cząsteczko-
wego są ogólnie znane jako reaktywne formy tlenu (ROS – reactive oxygen species), 
do których należą między innymi anionorodnik ponadtlenkowy, rodnik hydroksylowy, 
nadtlenek wodoru, tlen singletowy i tlenek azotu. Stres oksydacyjny jest definiowany 
jako zaburzenia równowagi pro- i antyoksydacyjnej, czyli stan charakteryzujący się 
wyższym poziomem reaktywnych form tlenu niż składników obrony antyoksydacyjnej 
i powoduje uszkodzenie makrocząsteczek, takich jak lipidy, białka i DNA (rys. 1).  
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Rysunek 1. Stres oksydacyjny według Siesa, 1985 [22] w modyfikacji własnej. Strona lewa ROS: w kolejności 

anionorodnik ponadtlenkowy, nadtlenek wodoru, tlenek azotu, rodnik hydroksylowy. Strona prawa AODS 

(system obrony antyoksydacyjnej): SOD – dysmutaza ponadtlenkowa; GPx – peroksydaza glutationowa; 

CAT – katalaza GR – reduktaza glutationowa, witamina C, witamina E, tiole, uric acid – kwas moczowy 

Mózg jest szczególnie podatny na stres oksydacyjny, gdyż zużywa około dwu-

dziestu procent całkowitej ilości tlenu w organizmie, a zwiększone tempo metabolizmu 

w mózgu prowadzi do generowania nadmiernego poziomu ROS [23]. Ponadto jest 

bogaty w PUFAs podatne na utlenianie, a obecność w pewnych strukturach mózgu 

znacznych ilości jonów metali przejściowych: żelaza, miedzi i manganu może dodat-

kowo sprzyjać powstawaniu ROS [21]. Przeważnie uszkodzenie mózgu wywołane 

stresem oksydacyjnym występuje z powodu zwiększonej peroksydacji lipidów oraz 

zmniejszonego poziomu PUFAs w błonach neuronów w mózgu [24]. System obrony 

antyoksydacyjnej (ang. antioxidant defense system, AODS) organizmu zawierający 

różne składniki zarówno enzymatyczne, jak i nienzymatyczne, usuwa wolne rodniki, 

przeciwdziałając uszkodzeniom oksydacyjnym (rys. 1). Neurony są szczególnie wrażliwe 

na stres oksydacyjny również ze względu na niską aktywność enzymów antyoksyda-

cyjnych, dlatego sprawnie działający system obrony antyoksydacyjnej, a zwłaszcza 

stan redoks glutationu (GSH/GSSG), odgrywa bardzo dużą rolę w ich prawidłowym 

funkcjonowaniu [25]. Najważniejsze niebiałkowe tiole, takie jak glutation (GSH) oraz 

cysteina i homocysteina pełnią ważne funkcje biologiczne, między innymi GSH powo-

duje detoksykację elektrofilowych ksenobiotyków oraz uczestniczy w wielu ważnych 

procesach komórkowych, odpowiadając za utrzymanie prawidłowej struktury i funkcji 

białek [21]. Z kolei cysteina (tiolowy aminokwas) jest nie tylko czynnikiem redu-

kującym, ale też substratem w biosyntezie białek i GSH, a reszty tego aminokwasu 

zlokalizowane na powierzchni białek (np. albumin osocza) pełnią funkcje antyoksy-

dacyjne. Utlenianie grup tiolowych (-SH) reszt cysteiny w białkach może skutkować 

powstaniem rodników tiylowych, S-nitrozotioli czy kwasów sulfenowych [26]. Proces 

ten stanowi etap pośredni na drodze powstawania mieszanych disiarczków. Zmiana 

stosunku tiole/disiarczki, czyli zmiana potencjału redoks tioli w komórce lub osoczu 

wywiera znaczący wpływ na strukturę i funkcję białek [27]. W sytuacji niedoboru 
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glutationu w wyniku stresu oksydacyjnego w komórkach, pojawia się niebezpieczeń-

stwo nieodwracalnego dalszego utleniania grup -SH co może doprowadzić do utraty 

wszystkich biologicznych funkcji białek, zależnych od nukleofilowych właściwości 

grup -SH [27]. Można stwierdzić, że związki tiolowe odgrywają istotną rolę w ochronie 

komórki przed stresem oksydacyjnym oraz w ochronie przed elektrofilowymi kseno-

biotykami, w tym lekami. 

3. Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii 

Znaczenie zaburzeń poznawczych w schizofrenii podkreślali już w XIX wieku Emil 

Kraepelin i Eugen Bleuler, opisując te choroby w ramach rozpoznań dementia praecox 

czy psychozy schizofreniczne. Pod koniec XIX wieku nastąpił wzrost zainteresowania 

badaniami dotyczącymi funkcji poznawczych, dając podstawy do traktowania deficytu 

kognitywnego jako fundamentalnego objawu choroby. Deficyty poznawcze u osób 

chorych na schizofrenię mają charakter przewlekły, występują w każdej z podstawo-

wych domen poznawczych, a do najczęściej wymienianych w piśmiennictwie należą: 

zaburzenia pamięci operacyjnej, funkcji wykonawczych, fluencji słownej, uwagi oraz 

zaburzenia w zakresie selekcji i przetwarzania informacji [28-30]. Ich cechą charakte-

rystyczną jest niejednorodność i zmienność nasilenia. [29, 30]. Nieznaczne osłabienie 

funkcji poznawczych jest opisywane u większości osób chorych na schizofrenię już 

przed wystąpieniem pierwszego epizodu choroby. W fazie prodromalnej pacjenci do-

świadczają zarówno obniżenia wskaźnika inteligencji ogólnej – IQ, jak i poszcze-

gólnych domen poznawczych, takich jak uwaga, pamięć, rozumowanie, funkcje wyko-

nawcze, szybkość psychomotoryczna [31]. Jak opisano już około 2 lata przed zachoro-

waniem na schizofrenię można zaobserwować u chorych na schizofrenię obniżenie 

funkcji poznawczych [32], z kolei Fett i wsp. (2022) wskazują, że u tych osób część 

deficytów poznawczych jest zauważalna już w okresie dzieciństwa [33]. Jednak naj-

większe nasilenie deficytów poznawczych obserwuje się w okresie wystąpienia aktyw-

nych objawów schizofrenii (w czasie pierwszego i kolejnych epizodów choroby) [34, 35]. 

Szacuje się, że pierwszy aktywny epizod schizofrenii obniża wskaźnik IQ o około 

20 punktów [36]. Spadek funkcjonowania poznawczego widoczny jest zarówno w oce-

nie globalnej (wskaźnik IQ), jak i w poszczególnych domenach mierzących funkcje 

poznawcze. Większość badań wskazuje na pogarszanie się funkcjonowania poznaw-

czego w ciągu pierwszych pięciu lat choroby, od pojawienia się pierwszego aktywnego 

epizodu, a następnie jego ustabilizowanie bądź dalszą deteriorację funkcji poznaw-

czych lub nawet ich poprawę [33, 35, 37]. Jak sugerują niektórzy autorzy poprawa 

funkcji poznawczych, zwłaszcza pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych, może 

być związana z redukcją objawów negatywnych schizofrenii [37].  

3.1. Społeczne poznanie, definicja i rodzaje funkcji poznawczych 

Według Bednarskiego (2011) funkcje poznawcze można zdefiniować jako zdolność 
do odbierania informacji ze świata zewnętrznego, ich przetwarzania i wykorzystywania 
do kierowania postępowaniem [38], a podstawowy podział procesów poznawczych 
obejmuje percepcję (wrażenia, spostrzeżenia oraz wyobrażenia), uwagę, uczenie się, 
pamięć, myślenie i funkcje językowe [39]. Społeczne poznanie według Frith i Frith jest 
sumą procesów poznawczych, które umożliwiają człowiekowi życie w społeczeństwie 
i przejawiają się głównie w umiejętności tworzenia efektywnych relacji z innymi oso-
bami oraz nawiązywaniu z nimi interakcji [40]. Wyróżnia się cztery składowe społecz-
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nego poznania, jak percepcję emocji (umiejętność rozpoznawania emocji u innych 
i właściwego radzenia sobie ze swoimi emocjami), percepcję społeczną (znajomość 
reguł i zasad obowiązujących w grupie), teorię umysłu, zwaną też mentalizacją (umie-
jętność przyjęcia perspektywy innych), i style atrybucyjne (sposób tłumaczenia przyczyn 
zjawisk społecznych i nadawania im sensu) [41]. Wszystkie te zdolności mogą być 
zaburzone w schizofrenii i negatywnie wpływać na funkcjonowanie psychospołeczne 
chorych [42]. Dotychczasowe badania potwierdzają występowanie u chorych na schizo-
frenię zaburzeń społecznego poznania, w tym zaburzenia emocjonalnego rozpoznawania 
twarzy szczególnie wyrażającego emocje negatywne – lęk [43]. W postrzeganiu 
wskazówek społecznych osoby chorujące na schizofrenię mają szczególne problemy 
z rozpoznaniem celów i intencji innych osób [44]. Ma to wpływ na empatię – w więk-
szym stopniu jej aspekt afektywny związany z odpowiedzią emocjonalną, niż poznawczy 
wynikający z przyjmowania perspektywy innych osób [45]. Badania w zakresie teorii 
umysłu przeważnie wskazują na występowanie u chorych na schizofrenię zaburzeń 
mentalizacji [45] i pewną zależność tych zaburzeń od objawów pozytywnych i nega-
tywnych schizofrenii oraz dezorganizacji zachowania [46]. W zakresie stylów atrybucji 
występuje błąd personalizacji czyli przypisywanie odpowiedzialności za negatywne 
wydarzenia innych osobom a nie okolicznościom zewnętrznym, szczególnie widoczne 
u pacjentów z urojeniami prześladowczymi [47]. Langdon i Ward (2009) wykazali, że 
zdolność do mentalizowania bezpośrednio wpływa na wgląd osób chorych w występo-
wanie choroby psychicznej oraz ma wpływ na ocenę stwierdzanych objawów patolo-
gicznych [48].  

3.2. Pamięć i jej rodzaje 

Istnieją różne sposoby klasyfikacji pamięci w zależności od czasu jej trwania, cha-
rakteru i sposobu przypominania. Podstawowa i ogólnie przyjęta klasyfikacja pamięci 
jest wyznaczona na podstawie długości jej trwania i wyróżnia pamięć sensoryczną 
(ultrakrótką pamięć zmysłów), krótkotrwałą (operacyjną) oraz długotrwałą – deklara-
tywną (jawną, świadomą) i niedeklaratywną (ukrytą, nieświadomą) – polegającą na 
nieświadomym przypominaniu wcześniej wyuczonego wzorca [49] (rys. 2). 

Pamięć sensoryczna to pamięć doznań zmysłowych, pamięć krótkoterminowa (jawna, 
pamięć operacyjna), pamięć długoterminowa: niejawna = proceduralna (pamięć na-
wyków i umiejętność), jawna: pamięć epizodyczna (pamięć zdarzeń), pamięć seman-
tyczna (przechowywanie wiedzy abstrakcyjnej o świecie). Pamięć prospektywna – 
pamięć planów i zamiarów, które będą wykonywane w przyszłości, w tym: pamięć 
wykonania danego zadania w określonej sytuacji (ang. event-based prospective 
memory); pamięć związana z wykonaniem czynności w określonym czasie (ang. time-
based prospective memory); pamięć związana z przypominaniem wykonania danej 
czynności w odniesieniu do innej czynności (ang. activity-based prospective memory) 

W praktyce klinicznej największe znaczenie ma podział pamięci na dwa rodzaje: 
pamięć krótkoterminową i długoterminową. Pamięć krótkoterminowa charakteryzuje 
się zdolnością do zapamiętywania tego, co jest aktualnie odbierane przez zmysły, 
natomiast pamięć operacyjna charakteryzuje się zdolnością zapamiętywania informacji 
na krótki czas i wykonywania na tej podstawie różnych operacji myślowych. Zebrane 
informacje są przechowywane i odświeżane tak długo jak wymaga tego wykonywane 
zadanie [49, 50].  
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Rysunek 2. Rodzaje pamięci. Źródło: opracowanie własne 

3.3. Zaburzenia pamięci operacyjnej u chorych na schizofrenię 

Osłabienie pamięci operacyjnej obserwowane u chorych na schizofrenię, powoduje 

trudności w utrzymywaniu gotowości do przetwarzania specyficznych i istotnych 

informacji kontekstowych oraz utrzymywania tych informacji podczas wykonywania 

kilku zadań jednocześnie. Pamięć operacyjna jest znacznie zaburzona u osób chorych, 

deficyt ten utrzymuje się stale na przestrzeni całego procesu chorobowego i nie zależy 

od aktywnego epizodu choroby (objawów pozytywnych) oraz stosowanej farmako-

terapii [51]. Zaburzenia pamięci operacyjnej obserwowane są również u krewnych 

pierwszego stopnia chorych na schizofrenię [52], co wskazuje na genetyczne uwarun-

kowanie opisywanych zaburzeń. Pamięć operacyjną uznaje się za endofenotypowy marker 

predyspozycji do zachorowania na schizofrenię ze względu na opisywane cechy, takie 

jak: – względna niezależność od czasu trwania i nasilenia choroby, – występowanie 

u osób zdrowych spokrewnionych z pacjentami, – uwarunkowania dziedziczne [53]. 

Współczesny model pamięci operacyjnej został opisany przez Baddley w 2000 roku 

[54] Według tego modelu centralny system wykonawczy (kontroler uwagi) pełni nad-

rzędną rolę kierowniczą i kontrolującą w stosunku do pozostałych systemów (rys. 3). 

Centralny system wykonawczy odbiera i przechowuje informacje pochodzące z róż-

nych zmysłów, pętla fonologiczna zwana też podsystemem artykulacyjnym przecho-

wuje informacje werbalne przez ok. 2 sekundy, notes/zapis wzrokowo-przestrzenny 

przechowuje informacje wzrokowo-przestrzenne, bufor epizodyczny przechowuje wielo-

modalne informacje potrzebne do rozwiązania bieżącego problemu. 

Pacjenci ze schizofrenią według niektórych autorów wykazują deficyty dla każdego 

komponentu modelu pamięci operacyjnej, w tym pętli fonologicznej, notesu wzro-

kowo-przestrzennego i buforu epizodycznego [55], a inni autorzy kładą nacisk na to, że 

najbardziej zaburzony jest komponent kontrolera uwagi [50].  
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Rysunek. 3. Model pamięci operacyjnej wg Baddleya, 2000 [54] w modyfikacji własnej  

3.4. Pamięć długoterminowa, proceduralna i prospektywna i jej zaburzenia 

u chorych na schizofrenię 

W podziale procesu pamięciowego wyróżnia się obecnie więcej niż trzy główne 

etapy tworzenia i przywoływania pamięci tj.: zapamiętywanie, przechowywanie infor-

macji (magazynowanie) oraz przypominanie (odtwarzanie i rozpoznawanie) [56]. Gro-

madzenie śladów pamięciowych tzw. engramów, ich utrwalanie w procesie konsoli-

dacji oraz przechowywanie i odtwarzanie w określonych sytuacjach życiowych jest 

niezbędne dla prawidłowego procesu pamięciowego [56, 57]. Sprawnie przebiegający 

proces pamięciowy umożliwia przyswajanie nowych informacji i uczenie się oraz pro-

wadzi do powstawania pamięci długoterminowej. Prawidłowe funkcjonowanie procesów 

pamięciowych jest również ważne z tego względu, że pozwala na utrzymanie poczucia 

ciągłości własnego życia, mimo zmieniającego się otoczenia i własnych cech osobo-

wych [58]. Pamięć długoterminowa, obejmująca pozyskiwanie i przywoływanie nowych 

informacji może być u pacjentów obniżona w znacznym stopniu [41, 59], zarówno 

w pierwszym epizodzie choroby, bez włączonego leczenia p/psychotycznego [60], jak 

i w czasie dłuższego, nawet kilkuletniego leczenia [61]. Liczne badania wskazują, że 

pamięć u osób ze schizofrenią jest zaburzona na etapie kodowania i zapamiętywania 

informacji [62]. Spataro i wsp.[63] na podstawie przeprowadzonej metaanalizy wyni-

ków badań (n = 22) ustalili, że pamięć niejawna (proceduralna) jest osłabiona u tych 

chorych. Z kolei inni autorzy [50] zwracają uwagę na niezaburzoną pamięć procedu-

ralną jako dowód na pierwotny charakter dysfunkcji pamięci słuchowej. Z pamięcią 

operacyjną, podobnie jak z pamięcią długotrwałą oraz funkcjami wykonawczymi, istotnie 

jest związana pamięć prospektywna, polegająca na przypominaniu sobie informacji 

oraz na wykorzystywaniu jej do wykonania określonego zadania [49]. Pamięć prospek-

tywna jest zaburzona u osób chorych na schizofrenię w sposób znaczny, co potwier-

dzono w badaniach uwzględniając ogólny poziom funkcjonowania poznawczego, funkcje 

wykonawcze i pamięć retrospektywną [64]. Zhou i wsp. (2019) [65] na podstawie prze-

prowadzonej metaanalizy 29 prac wskazali na istotne zaburzenia pamięci prospek-
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tywnej występujące u chorych na schizofrenię we wszystkich domenach, szczególnie 

związanych z wykonaniem czynności w określonym czasie. Wykazali też, że niskie 

wyniki w testach dotyczących pamięci prospektywnej korelowały dodatnio z niskim 

poziomem wykształcenia, płcią męską, starszym wiekiem i większym nasileniem obja-

wów negatywnych. Istotnym zagadnieniem dla procesu leczenia jest fakt, że zaburzenia 

pamięci prospektywnej wpływają na niestosowanie się chorych ze schizofrenią do 

zaleceń lekarskich co stanowi dodatkowe utrudnienie z tego względu, że w tej grupie 

chorych charakterystyczny jest braku wglądu w chorobę i obniżony krytycyzm [66]. 

3.5. Uwaga i jej cechy, wybrane aspekty zaburzeń uwagi w schizofrenii 

Uwaga i jej cechy takie jak trwałość, zakres, podzielność, przerzutność i selektyw-

ność pozwalają sterować jakością odbieranych informacji i ich zakresem oraz określić 

wielkość zasobów poznawczych zaangażowanych w realizację zadania [67]. Prawidłowe 

funkcjonowanie uwagi jest niezbędne dla prawidłowego procesu pamięci i myślenia. 

Istnieje wiele dowodów wskazujących na to, że pacjenci z przewlekłą schizofrenią 

doświadczają zaburzeń zarówno trwałości, jak i selektywności uwagi [68-70]. W publi-

kacjach zwraca się uwagę na wolniejszy czas reakcji u chorych na schizofrenię [71]. 

Zaburzenia te widoczne są bez względu na wiek, płeć i stopień nasilenia objawów pozy-

tywnych, negatywnych i dezorganizacji myślenia [72]. U chorych na schizofrenię zabu-

rzenia selektywności oraz trwałości uwagi powstają jako skutek dysfunkcji ośrodków 

podkorowych i w związku z tym ich funkcjonowanie intelektualne ulega obniżeniu, co 

jest związane z trudnością w selekcji bodźców i niewłaściwym przetwarzaniem infor-

macji (nieistotnym lub zakłócającym) [68, 69].  

3.6. Funkcje wykonawcze i ich zaburzenia w schizofrenii 

Funkcje wykonawcze umożliwiają planowanie, rozwiązywanie złożonych proble-

mów, monitorowanie i korektę własnych zachowań, rozumienie kontekstu informacyj-

nego oraz adaptację do zmieniających się warunków. Obejmują elastyczność poznawczą, 

hamowanie reakcji, inicjowanie i kontrolę działań oraz utrzymanie nastawienia nie-

zbędnego do wykonania czynności [39]. Odgrywają wiodące znaczenie w sytuacjach 

nowych dla jednostki, złożonych, wymagających zastosowania innych niż zazwyczaj 

rozwiązań. Pełnią też kluczową rolę w kontekście codziennego funkcjonowania i adap-

tacji ponieważ wpływają na wgląd oraz procesy umożliwiające analizę potrzeb, pragnień 

i sposobów ich osiągnięcia oraz myślenie twórcze i abstrakcyjne. Funkcje wykonaw-

cze, obok pamięci operacyjnej są uważane za najbardziej uszkodzone przez chorobę, 

a ich zaburzenia dotyczą elastyczności poznawczej, monitorowania kontroli własnego 

działania i hamowania reakcji oraz aktualizacji informacji w pamięci operacyjnej i dostępu 

do zgromadzonych zasobów intelektualnych [73, 74]. Zaburzone funkcje wykonawcze 

wpływają na nieumiejętność podejmowania decyzji, zaburzoną orientację bieżącej 

sytuacji, nieefektywną kontrolę zachowania i emocji a także skłonność do zachowań 

impulsywnych i agresywnych oraz trudności z odraczaniem gratyfikacji, w tym skłon-

ność do wyboru aktywności przyjemnych, ale niekorzystnych z perspektywy zdro-

wienia, prowadzą też do trudności z realizacją celów długofalowych. Można stwierdzić, 

że funkcje wykonawcze koordynują działania wszystkich pozostałych procesów po-

znawczych, a obserwowane deficyty tych funkcji upośledzają prawidłowe funkcjono-

wanie społeczne oraz spowalniają proces poprawy objawów choroby [75].  
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3.7. Zaburzenia funkcji językowych i wzrokowo-przestrzennych w schizofrenii 

Badania wykazały, że u chorych na schizofrenię często występują zaburzenia języ-

kowe, które cechuje ubóstwo treści wypowiedzi i zaburzenia wypowiedzi oraz mowa 

sztuczna. Rzadziej spotyka się neologizmy, dźwięczenie czy rozkojarzenie, jednak ich 

występowanie świadczy nie tylko o zaburzeniach językowych, ale również o dezorga-

nizacji psychicznej [76]. Język pełni funkcje komunikacyjną (wzajemnego przekazy-

wania informacji) oraz poznawczą. Funkcja poznawcza języka polega na wspieraniu 

procesów przetwarzania informacji, takich jak myślenie i rozumowanie, percepcja, 

pamięć i kontrola poznawcza [39]. Inny podział obejmuje funkcję ekspresyjną, wyraża-

jącą stan emocjonalny lub motywacyjny oraz referencyjną, gdzie słowa odnoszą się do 

przedmiotu oznaczanego (zwanego desygnatem) [39]. W badaniach wykazano, że na-

silenie zaburzeń językowych koreluje m.in. z objawami dezorganizacji myślenia, a objawy 

takie jak ubóstwo mowy i treści wiążą się z objawami negatywnymi schizofrenii (wy-

cofaniem społecznym, aspontanicznością, biernością, bladością afektywną) oraz z za-

burzeniami koncentracji uwagi. Z liczbą popełnionych błędów językowych koreluje 

dodatnio również dysforia, pobudzenie, napięcie i wrogość [76]. Inny związek zaburzeń 

funkcji poznawczych i językowych obserwuje się w wypowiedziach pacjentów, kiedy 

język przestaje pełnić funkcję komunikacyjną i przybiera postać luźnych, niezwią-

zanych logicznie słów, przyjmując postać schizofazji, co odzwierciedla dezorganizację 

myślenia. Zaburzenia funkcji językowych w schizofrenii są powszechnym zjawiskiem. 

Boer i wsp. [77] wykazali, że analizując swobodne wypowiedzi osób, między innymi 

tempo i stopień złożoności wypowiedzi, można odróżnić chorych na schizofrenię od 

osób zdrowych z czułością na poziomie blisko 89% i swoistością około 82%, tym samym 

czyniąc analizę językową ważnym narzędziem diagnostycznym. Ponadto u chorych na 

schizofrenię można dostrzec zaburzenia poczucia humoru, rozumienia języka metafo-

rycznego (rozumienie przysłów, ironii, metafor) [78], dygresyjność, zaburzenia pragma-

tyczne (błędne odczytywanie intencji rozmówcy, zaburzenia prozodii), zaburzenia pro-

ksemiki (nieadekwatne wykorzystywanie przestrzeni w komunikacji słownej), dyskursu 

(nieadekwatne rozpoczęcie rozmowy i zły dobór tematu) [79] oraz zaburzenia fluencji 

semantycznej i fonemicznej [80].Ważne w kontekście codziennego funkcjonowania 

chorych na schizofrenię są również zaburzenia funkcji wzrokowo-przestrzennych w tym 

orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i pamięci przestrzennej [68]. 

Wśród składowych tych funkcji wyróżnia się: stałość obiektu, integrację wzrokowo- 

-ruchową, rotowanie przestrzenne, pamięć sekwencyjną, oraz wyróżnianie figury z tła 

i wzrokowe domknięcie figur [75]. Deficyty w przetwarzaniu wzrokowym i organizacji 

percpecyjnej wykazano w prowadzonych badaniach eksperymentalnych, w których 

pokazano, że pacjenci ze schizofrenią mają upośledzoną zdolność do śledzenia poru-

szających się obiektów z tego względu, że są pozbawieni zdolności płynnego wodzenia 

gałkami ocznymi za wolno poruszającym się obiektem [81]. Ruchy gałek ocznych tych 

osób zazwyczaj nie nadążają za obiektem w ruchu i doganiają go szybkim ruchem 

skokowym zwanym sakkadą [82]. W schizofrenii zaburzona jest również percepcja 

słuchowa, w tym trudności w różnicowaniu tonu i rytmu, co ma duże znaczenie 

w przetwarzaniu fonologicznym i słuchowym rozpoznawaniu emocji [69].  
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3.8. Wybrane aspekty zaburzeń myślenia w schizofrenii 

Myślenie to ciąg operacji, za pomocą których przetwarzane są informacje zakodo-

wane w spostrzeżeniach, wyobrażeniach i pojęciach [39, 75]. U pacjentów ze schizo-

frenią widoczne jest znaczne zaburzenie przetwarzania informacji [70]. Niektórzy 

badacze [83] wykazują, że spowolnienie przetwarzania informacji mediuje pozostałe 

deficyty poznawcze. Zarówno w grupie osób z pierwszym epizodem choroby, jak  

i u przewlekle chorych szybkość przetwarzania informacji jest o około 0,5 odchylenia 

standardowego bardziej obniżona niż w przypadku innych domen poznawczych [84]. 

U osób chorujących na schizofrenię występują wielopostaciowe zaburzenia myślenia, 

zarówno treści jak i formy oraz zaburzenia rozumowania i rozwiązywania problemów. 

Najczęściej obserwuje się spowolnienie procesów myślowych, otamowanie i rozkoja-

rzenie toku myślenia, natłoki myśli, niespójność myślenia oraz ześlizgiwanie myślenia 

czy jego uskokowość, a także słabość odróżniania spostrzeżeń od wyobrażeń, nadmierny 

konkretyzm, zaburzenia selekcji informacji (nadmierne włączanie) i zaburzenia myślenia 

abstrakcyjnego [78, 85, 86]. Zaobserwowano też występujące u osób ze schizofrenią 

zjawisko tzw. przeskakiwania do wniosków (ang. jumping to conclusion), czyli znie-

kształcenie poznawcze polegające na dochodzeniu do konkluzji przy niewystarczającej 

liczbie dowodów. Zjawisko to opisywano zarówno u osób z objawami urojeniowymi, 

jak i u osób zdrowych wykazujących podatność do urojeń [87]. Przyczyn tego zjawiska 

doszukuje się między innymi w zaburzeniach pamięci operacyjnej [87]. 

4. Badanie funkcji poznawczych 

W piśmiennictwie podkreśla się konieczność stosowania kompleksowej diagnostyki 

funkcji poznawczych u osób chorych na schizofrenię [28]. Znaczny rozwój metod 

neuroobrazowania, dokładniejsze poznanie mózgowych mechanizmów dysfunkcji po-

znawczych oraz wzrost znaczenia diagnostyki neuropsychologicznej w diagnostyce 

różnicowej chorób psychicznych spowodowało skonstruowanie wielu narzędzi do badań 

neuropsychologicznych pozwalających na obiektywną ocenę funkcji poznawczych. 

Typowymi obszarami funkcjonowania poznawczego, które wymagają pomiaru i są 

uwzględnione w narzędziach, przeznaczonych dla pacjentów ze schizofrenią są: uczenie 

się werbalno-językowe, pamięć operacyjna, szybkość motoryczna, fluencja słowna, 

uwaga, funkcje wykonawcze jak również poznanie społeczne i uczenie się wzrokowe. 

Wybrane metody do badania funkcji poznawczych przedstawia tabela nr 1. 

Tabela 1. Metody badania funkcji poznawczych 

Rodzaj funkcji  Nazwa badania 

Testy przesiewowe dla 

pacjentów z różnymi 

jednostkami chorobowymi 

w tym schizofrenii 

Montrealska skala oceny funkcji poznawczych, Addenbrooke's 

Cognitive Examination III [ACE-III] 

Baterie testów dla osób 

chorujących na 

schizofrenię 

Przesiewowa Skala Funkcji Poznawczych w Schizofrenii, 

MATRICS Consensus Cognitive Battery, COG-Test, CANTAB 

CORE BATTERIES, Wiedeńska Bateria Testów, Krótka Ocen 

Funkcjonowania Poznawczego w Schizofrenii BACS 

Uwaga selekcja informacji GoNoGo, CPT – Test Ciągłego Wykonywania, d2, BLDT – 

Test Uwagi i Spostrzegawczości  
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Płynność myślenia  Test Płynności Słownej Bentona, Test Płynności Semantycznej, 

Test Płynności Słownej Thurstona, Test Płynności Figuralnej 

Ruffa, Test Płynności rysowania 

Pamięć Powtarzanie Cyfr, Test Uczenia Słuchowego Reya, 

Kalifornijski Test Uczenia się Językowego, Test Werbalnego 

Uczenia się Hopkinsa, WAISR – Słownik, Wiadomości  

Pamięć operacyjna Test Sortowania Kart Wisconsin [Wisconsin Card Sorting  

Test – WCST], Test N-back, Test Powtarzania Cyfr Wspak, 

Test Stroopa, Test Łączenia Punktów Reitana A i B 

Funkcje językowe Test Fluencji literowej i kategorialnej, Bostoński Test Oceny 

Afazji, Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych 

i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu 

Funkcje wykonawcze WCST, Test Łączenia Punktów, Test Stroopa, Literowanie 

Wspak, Test Płynności Figuralnej Ruffa, Test Wieży 

Londyńskiej/ Hanoi, Bateria Behavioralnej Oceny Zaburzeń 

Funkcji Wykonawczych, Kliniczny Test Funkcji 

Wykonawczych – zrewidowany, Test Labiryntów 

Funkcje wzrokowo-

przestrzenne  

Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Kolorowy Test Połączeń 

część A, Test Figury Złożonej Reya, WAIS-R - Klocki, 

Symbole, Cyfry, Układanki 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [28, 75]. 

5. Wpływ leków przeciwpsychotycznych na redoks i funkcje poznawcze 

Wpływ leków przeciwpsychotycznych, zarówno pierwszej (LPIG), jak i drugiej ge-
neracji (LPIIG), na zaburzenia równowagi pro-i antyoksydacyjnej (redoks) nie jest 
dostatecznie ustalony. Kilku autorów, w badaniach prowadzonych w modelu zwierzę-
cym, wykazało zwiększoną peroksydację lipidów błon komórkowych i indukowanie 
stresu oksydacyjnego w czasie podawania leków przeciwpsychotycznych, zwłaszcza 
LPIG [88, 89]. Sagara ustalił, że haloperidol indukuje sześciokrotny wzrost poziomu 
ROS [90]. Z kolei w innych badaniach prowadzonych w modelu in vitro na liniach 
komórkowych stwierdzono, że LPIIG takie jak klozapina, olanzapina, kwetiapina czy 
risperidon chronią komórki przed apoptozą spowodowaną stresem oksydacyjnym [91-
93]. W badaniach klinicznych Dietrich-Muszalska i wsp. [94, 95] nie odnotowali 
działania prooksydacyjnego LPIIG: olanzapiny, klozapiny, kwetiapiny, amisulprydu 
i aripiprazolu, podobnie w badaniach prowadzonych w modelu in vitro stwierdzili, że 
po inkubacji (24-godzinnej) w osoczu olanzapiny, klozapiny, kwetiapiny, amisulprydu 
bądź aripiprazolu wystąpił istotny spadek peroksydacji lipidów w porównaniu do prób 
kontrolnych (bez leku) [96-98]. Natomiast haloperidol wykazywał działanie prooksy-
dacyjne [96-98]. Poprawa stanu klinicznego u chorych leczonych lekami przeciwpsy-
chotycznymi może wywierać korzystny wpływ zarówno na biomarkery stresu oksy-
dacyjnego, jak i poszczególne domeny funkcji poznawczych [99]. Wykazano, że 
mechanizm działania antyoksydacyjnego kwetiapiny polega na eliminowaniu rodnika 
hydroksylowego [92], co może wyjaśniać korzystny wpływ tego leku na deficyty 
poznawcze u chorych na schizofrenię. Ustalono, że kwetiapina poprawia funkcje wyko-
nawcze, wzrokowo-motoryczne i uwagę [100]. Uważa się, że mechanizm działania 
antyoksydacyjnego kwetiapiny może przyczyniać się do zmniejszenia częstości wystę-
powania objawów pozapiramidowych, czy w szerszym ujęciu zaburzeń ruchowych 
(ang. movement disorders) wywołanych leczeniem lekami przeciwpsychotycznymi, 
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zwłaszcza LPIG [101]. Goldberg i wsp.[102] na podstawie opracowanej metaanalizy 
wyników badań ustalili, że LPIG nie mają negatywnego wpływu na zaburzenia funkcji 
poznawczych. Inni autorzy [103], na podstawie metaanalizy wyników badań, stwier-
dzili, że wpływ na funkcje poznawcze może być zależny od dawki stosowanego leku, 
wskazując, że leczenie dużymi dawkami LPIG – haloperidolu (dawka większa niż 
25 mg/24 h) wpływa niekorzystnie na funkcje poznawcze, natomiast przy stosowaniu 
dawek mniejszych zaobserwowano poprawę funkcjonowania poznawczego. Medalia 
i wsp. [104] wskazali, że LPIG wpływają niekorzystnie na funkcje poznawcze związane 
z zaburzeniami ruchowymi (ang. movement disorders). Opisano też, że leki choli-
nergiczne stosowane u chorych na schizofrenię z współwystępującymi objawami poza-
piramidowymi zaburzają funkcje poznawcze, głównie związane z pamięcią [105]. 
Uważa się, że LPIIG w odróżnieniu od LPIG mogą zmniejszać nasilenie deficytów 
poznawczych z tego względu, że w mniejszym stopniu i na krócej blokują receptory 
D2 w układach podkorowych i korze mezolimbicznej, przyczyniając się do zmniejszenia 
ryzyka wystąpienia objawów pozapiramidowych. Ustalono, że blokada receptorów D2 
w grzbietowej części prążkowia zmniejsza szybkość przetwarzania informacji i zaburza 
uczenie się procedur [106], co ma istotne znaczenie dla ograniczenia efekt treningu 
poznawczego prowadzonego w ramach rehabilitacji funkcji poznawczych. Niektóre 
LPIIG modulują też działanie innych, niż układ dopaminowy, systemów monoami-
nergicznych przez blokadę np. receptorów serotoninowych 5HT2A. Zatem w efekcie 
mogą jednocześnie hamować działanie dopaminy w układzie mezolimbicznym, jak 
i wzmagać jej działanie w układzie mezokortykalnym [4]. W kilku badaniach prowa-
dzonych na dużych populacjach nie potwierdzono, aby LPIIG przynosiły lepsze wyniki 
w leczeniu zaburzeń poznawczych w schizofrenii niż LPIG, niemniej podkreślano 
pewne niedoskonałości metodologiczne tych badań [107, 108]. W badaniu CATIE 
(Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness, n = 817) po 2-miesięcznym 
leczeniu nie stwierdzono większej skuteczności LPIIG wobec deficytów funkcji po-
znawczych w porównaniu z grupą osób leczonych LPIG – perfenazyną [107]. Choć 
przeważa pogląd, że stosowane u chorych na schizofrenię leki przeciwpsychotyczne 
nie mają większego wpływu na poprawę deficytów poznawczych, niektórzy autorzy 
opisali poprawę fluencji słownej, pamięci i uczenia słownego, pamięci operacyjnej, 
niektórych aspektów funkcji wykonawczych oraz procesów przetwarzania informacji 
wzrokowo-przestrzennej w trakcie leczenia LPIIG – olanzapiną [34]. W badaniach 
Weickerta i wsp. [108 ] wykazano znaczną poprawę inteligencji ogólnej, pamięci 
i myślenia rozbieżnego (dywergencyjnego) u pacjentów leczonych LPIIG, takimi jak 
risperidon, klozapina, olanzapina czy kwetiapina, w porównaniu z grupą osób otrzy-
mujących placebo.W innych badaniach zwrócono uwagę na czas stosowania leków 
przeciwpsychotycznych i zaobserwowano, że u chorych z rozpoznaniem schizofrenii 
lekoopornej zarówno po 6 tygodniach, jak i po 6 miesiącach leczenia klozapiną, 
występuje poprawa w zakresie myślenia rozbieżnego, różnych aspektów pamięci i funkcji 
wykonawczych [109]. Niektórzy autorzy oceniając u chorych na schizofrenię zmiany 
w czterech domenach poznawczych, tj. pamięci werbalnej, prędkości przetwarzania 
informacji, elastyczności i funkcji motorycznych stwierdzili, że poprawa funkcji po-
znawczych koreluje dodatnio z poprawą w zakresie objawów psychopatologicznych 
[110]. W tych badaniach nie stwierdzono różnic między działaniem leków takich jak 
haloperidol, olanzapina, kwetiapina, amisulpryd i zyprazydon [110]. Niezależnie od 
prowadzonych badań nad wpływem leków przeciwpsychotycznych na funkcje po-
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znawcze z uwzględnieniem: rodzaju leku, stosowanej dawki, czasu podawania oraz 
poprawy objawów psychopatologicznych prowadzone są też poszukiwania nowych leków, 
które mogłyby wzmacniać oddziaływanie na funkcje poznawcze u chorych na schizo-
frenię. Badania te dotyczą również nowych leków przeciwpsychotycznych, takich jak 
kariprazyna, w przypadku której ustalono korzystny wpływ na objawy negatywne schi-
zofrenii oraz na funkcje poznawcze [111]. Inne poszukiwania dotyczą zastosowania 
leków, które dokładane do kuracji lekami przeciwpsychotycznymi mogłyby wspomagać 
poprawę funkcji poznawczych, a więc agonistów dopaminy, leków przeciwdepre-
syjnych, psychostymulujących i inhibitorów cholinesterazy [112]. Leki te znajdują się 
obecnie w fazie badań klinicznych. Najbardziej obiecujące wydają się badania nad 
substancjami działającymi swoiście na funkcje poznawcze. Punktem uchwytu dla tych 
leków mogłyby być układy neuroprzekaźników o szczególnym znaczeniu dla funkcjo-
nowania poznawczego, a więc układ receptorów D1 w korze przedczołowej, układ 
poszczególnych podtypów receptorów serotoninowych w korze przedczołowej i przed-
niej części zakrętu obręczy czy układ receptorów nikotynowych w obrębie hipokampa, 
a także pobudzających receptorów NMDA, receptorów muskarynowych oraz układu 
GABA-ergicznego [112, 113].  

6. Stres oksydacyjny i funkcje poznawcze – wyniki badań 

W prowadzonych badaniach u chorych na schizofrenię z pierwszym epizodem 
choroby oraz chorujących przewlekle przeprowadzono badania funkcji poznawczych 
wraz z oceną redox, a więc markerów zarówno peroksydacji lipidów, jak i obrony 
antyoksydacyjnej. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 2. W badaniach Gonzales 
i wsp., 2014 [114] Wu i wsp., 2014 [115] Wei i wsp., 2020 [116] zaobserwowano 
wyższe stężenie dialdehydu malonowego (MDA), głównego produktu ataku ROS na 
wielonienasycone kwasy tłuszczowe, stosowanego jako biomarker peroksydacji lipidów, 
które były związane z zaburzeniami funkcji poznawczych. W badaniach Wei i wsp. 
2020 [116] u chorych z przewlekłą schizofrenią stwierdzono występowanie zaburzeń 
funkcji wykonawczych. Chorzy na schizofrenię wypadli gorzej w testach fluencji 
słownej (VFT), teście sortowania kart Wisconsin (WCST) i teście słów/kolorów Stroopa 
niż grupa kontrolna osób zdrowych, ponadto mieli podwyższone stężenie MDA oraz 
niższą aktywność enzymów antyoksydacyjnych: dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) 
oraz peroksydazy glutationowej (GPx), biorących udział w procesie neutralizacji ROS, 
odpowiednio SOD w dysmutacji anionorodnika ponadtlenkowego, a GPx redukcji 
nadtlenku wodoru. W tych badaniach wykazano, że aktywność katalazy (CAT) była 
ujemnie związana z wynikiem błędu WCST. Z kolei w badaniach Wang i wsp., 2019 
[117] u pacjentów z pierwszym epizodem choroby bez włączonego leczenia lekami 
przeciwpsychotycznymi wykazano, że stężenie utlenionego glutationu (GSSG) oraz 
stężenie tlenku azotu (NO) jest znacząco wyższe niż w grupie kontrolnej osób 
zdrowych, natomiast wyniki w siedmiu domenach funkcji poznawczych w grupie osób 
ze schizofrenią były istotnie niższe. Na podstawie tych wyników badań autorzy uznali, 
że stres oksydacyjny może brać udział w zaburzeniach poznawczych schizofrenii. 
Kolejni autorzy Xie i wsp., 2019 [118], Martínez-Cengotitabengoa i wsp., 2012 [119] 
oraz Zhang i wsp., 2012 [120] oceniali całkowity status oksydacyjny w osoczu oraz 
zaburzenia funkcji wykonawczych odpowiednio (1) szybkość przetwarzania, uwagę/ 
czujność i kontrolę emocji, (2) pamięć i uwagę, stężenie NO i funkcje wykonawcze oraz 
GSH i funkcje wykonawcze, (3) pamięć i uwagę. W swoich badaniach ustalili, że po-
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ziom TAS koreluje dodatnio z takimi funkcjami poznawczymi uwaga/czujność, uczenie 
się werbalne, a także z ogólnym wynikiem testu MCCB [118]. Z kolei inni autorzy 
[119] nie uzyskali istotnej korelacji poziomu TAS z uwagą i pamięcią lub wykazali 
ujemną korelację z wynikiem ogólnym w skali RBANS [120] (tab. 2). Z kolei Wang 
i wsp., 2018 [121] badali stężenie cysteiny (aminokwasu tiolowego) pełniącego funkcje 
antyoksydacyjne, wskazując na istotną korelację zmniejszenia poziomu cysteiny i za-
burzeń pamięci słuchowej, pamięci operacyjnej, fluencji słownej, uwagi i szybkości 
przetwarzania informacji oraz funkcji wykonawczych. Niektórzy autorzy dodatkowo 
obok markerów stresu oksydacyjnego i oceny funkcji poznawczych badali stężenie 
czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego (BDNF) [116, 122], stwierdzając, 
że zarówno zmniejszenie poziomu BDNF, jak i uszkodzenie oksydacyjne mogą być 
związane z psychopatologią i obniżeniem funkcji poznawczych w schizofrenii.  

Tabela 2. Biomarkery stresu oksydacyjnego i funkcje poznawcze u chorych na schizofrenię 

Piśmien-

nictwo 

Biomarkery 

stresu 

oksyda-

cyjnego 

Testy 

psycholo-

giczne  

Funkcje poznawcze  Uwagi: 

LPIG/ LPIIG; 

bez leków lub 

b.d. – brak 

danych  

Huo 

i wsp., 

2021 [123] 

↑ Cu-ZnSOD 

 

RBANS 

 

Pamięć krótkotrwała, funkcje 

językowe – korelacja ujemna 

z SOD 

RBANS (wynik ogólny) – 

korelacja ujemna z SOD 

LPIG/ LPIIG  

Cruz 

i wsp., 

2021 

[124] 

↓ GSH 

↑ TBARS 

 

BACS, 

test aluzji, 

FERT 

Pamięć operacyjna – 

korelacja ujemna  

z TBARS 

Funkcje poznawcze –  

brak korelacji z GSH 

LPIG/ LPIIG  

Wei 

i wsp., 

2020 

[116] 

↓ GPx 

↓ Cu-ZnSOD 

↑ MDA  

SCWT, 

WCST, 

TFS 

Funkcje wykonawcze (liczba 

błędów w WCST) – korelacja 

ujemna z CAT 

Funkcje poznawcze (testy SCWT, 

WCST, TFS) – brak korelacji 

z MDA, SOD, GPx 

LPIG/LPIIG 

Wang 

i wsp., 

2018 [121] 

↑ Cysteina  BACS Pamięć werbalna, pamięć 

operacyjna, fluencja słowna oraz 

uwaga, szybkość 

psychomotoryczna,  

funkcje wykonawcze – dodatnia 

korelacja z poziomem cysteiny 

BACS (wynik ogólny) dodatnia 

korelacja z poziomem cysteiny 

LPIG/ LPIIG 

Bas i wsp., 

2017 

[125] 

↓Thioredoks

yna (Trx) po 

4 msc 

leczenia  

RAVLT 

WMS-R 

SCWT 

TMT-A 

TMT- B 

TMT-A (szybkość motoryczna) 

korelacja dodatnia z Trx (po 

leczeniu)  

LPIIG 
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Wu i wsp., 

2014 

[115] 

↑Cu-ZnSOD 

↓TAS 

↑MDA 

RBANS Uwaga u pacjentów z późną 

dyskinezą (TD) ujemna korelacja 

z SOD  

Pamięć i RBANS u pacjentów 

z TD ujemna korelacja z SOD 

LPIIG 

Schizofrenia 

przewlekła 

bez TD oraz 

z TD 

 

Gonzalez-

Liencres 

i wsp., 

2014 

[114] 

↑NO 

↑MDA  

↓GSH 

↓Cu-ZnSOD 

↓NT4/5 

WCST 

RVLT 

TMT-A  

TMT-B 

FRT  

test aluzji  

TMT-A (szybkość 

psychomotoryczna) – korelacja 

dodatnia z neurotropiną (NT4/5) 

Nie stwierdzono korelacji 

z markerami stresu oksydacyjnego 

LPIIG 

Wu i wsp., 

2014 [126] 

↓MnSOD RBANS Pamięć krótkotrwała, funkcje 

jezykowe i RBANS ujemna 

z MnSOD 

LPIG/LPIIG 

     

Zhang 

i wsp., 

2013a 

[127] 

↓MnSOD -RBANS RBANS i uwaga ujemna korelacja 

z uwagą i RBANS 

LPIG/LPIIG 

Zhang 

i wsp., 

2013b 

[128] 

TRX*  RBANS  Uwaga ujemna korelacja między 

Trx  

LPIG/LPIIG  

przewlekła 

schizofrenia 

 

Zhang 

i wsp. 

2012 [120] 

↓ TAS  RBANS  Uwaga i RBANS ujemna korelacja 

z całkowity stanem 

antyoksydacyjnym (TAS)  

b.d. 

Xie i wsp., 

2019 [118] 

↓TAS MCCB  

SCWT 

uwaga/czujność, uczenie się 

werbalne, ogólny wynik MCCB 

pozytywna korelacja z TAS  

Bez leków 

pierwszy 

epizod 

schizofrenii 

 

Martínez-

Cengotita

bengoa 

i wsp., 

2012 [119] 

↓TAS 

↓CAT 

SOD* 

GSH* 

↓GPx  

TBARS* 

NO−x* 

WAIS-III 

TMT-A 

TMT-B 

SCWT 

TFS 

WCST 

WMS-R 
(pary 

skojarzone 

werbalnie) 

Funkcje wykonawcze ujemna 

korelacja NO-x 

Funkcje wykonawcze pozytywna 

korelacja z GSH  

Bez leków 

pierwszy 

epizod 

schizofrenii 

Legenda: * różnice nieistotne statystycznie między badanymi grupami; osób ze schizofrenią oraz grupą 

kontrolną osób zdrowych. DSDT – Digit Span Distractibility; TMT – Test Łączenia Punktów; WCST – Test 

sortowania kart Wisconsin; SCWT – Test Kolorowych Wyrazów Stroopa; TFS – Test fluencji słownej;  

FAS – Test fluencji słownej litery F, A, S; WMSR – Skala pamięci Wechslera – wersja poprawiona; MCCB – 

MATRICS Consensus Cognitive Battery; RBANS – The Repeatable Battery for the Assessment of 

Neuropsychological Status; FERT – Test Rozpoznawania Wyrazu Emocjonalnego Twarzy; BACS – Krótka 

Ocena Funkcjonowania Poznawczego w Schizofrenii; RAVLT – Test 15 słów Reya; HVLT – Test Uczenia 

się Werbalnego Hopkinsa; ToL – Test wieży Londyńskiej 
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Na podstawie prowadzonych kilkudziesięcioletnich badań dobrze udokumentowano 

występowanie stresu oksydacyjnego u chorych na schizofrenię, znacznie nasilonego 

zwłaszcza w aktywnym epizodzie choroby [95]. Natomiast badania dotyczące zaburzeń 

funkcji poznawczych i możliwości udziału stresu oksydacyjnego w ich etiopatogenezie 

prowadzone są stosunkowo od niedawna. Niemniej autorzy wykonywanych badań oce-

niających zaburzenia redoks u chorych na schizofrenię w powiązaniu z oceną funkcji 

poznawczych prezentują pogląd, że stres oksydacyjny odgrywa rolę w zaburzeniach 

poznawczych w schizofrenii, a powstające produkty utleniania mogą być czynnikami 

ryzyka ich występowania. Jednak w części badań (tab. 2) zależności między badanymi 

domenami poznawczymi i biomarkerami stresu oksydacyjnego nie są potwierdzane. 

W niektórych z tych badań nie opisano istotnych dla oceny nasilenia stresu oksyda-

cyjnego takich czynników jak stosowane leki przeciwpsychotyczne, długość leczenia, 

rodzaj diety czy choroby towarzyszące. Zgodnie z obecnymi odkryciami wydaje się, że 

stres oksydacyjny może być kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do obniżenia 

funkcji poznawczych u chorych na schizofrenię, a rozpoczęte w tym obszarze badania 

powinny być kontynuowane.  

7. Podsumowanie  

Schizofrenia jest chorobą, w której występują deficyty w każdej z podstawowych 

domen poznawczych, a pacjentów cechuje gorsze przystosowanie społeczne. Udowod-

niono, że zaburzenia kognitywne pojawiają się jeszcze przed wystąpieniem aktywnego 

epizodu choroby i nasilają w czasie pierwszych pięciu lat choroby. Dynamika zaburzeń 

poznawczych w przebiegu schizofrenii jest zmienna mogą one ulec dalszej deterioracji, 

stabilizacji, a nawet poprawie. Heterogenność populacji pacjentów, zróżnicowane objawy 

choroby, trudności diagnostyczne zwłaszcza w jej wczesnym okresie, długotrwałe 

leczenie oraz występowanie objawów niepożądanych znacznie utrudniają badania nad 

etiopatogenezą schizofrenii, dlatego dąży się do identyfikacji specyficznych markerów 

tej choroby, w tym biomarkerów stresu oksydacyjnego. Za swoisty marker wczesnej 

schizofrenii uważa się też zaburzenia funkcji poznawczych, których występowanie 

powinno być potwierdzone badaniami neuropsychologicznymi. Zgodnie z teorią 

Horrobina zmiany składu fosfolipidów błonowych wpisują się dobrze w koncepcje 

etiopatogenetyczne schizofrenii, również w wiodącą koncepcję neurorozwojowo- 

-neurodegeneracyjną. Z koncepcją neurodegeneracyjną wiążą się teorie wolnorodnikowe 

i zaburzeń równowagi pro- i antyoksydacyjnej. Prowadzone wyniki badań jednoznacznie 

wskazują, że schizofrenia jest chorobą stresu oksydacyjnego, a występujące zaburzenia 

redoks związane są z powstawaniem reaktywnych form tlenu i azotu, w tym bardzo 

toksycznego nadtlenoazotynu i mogą prowadzić do uszkodzeń oksydacyjnych mózgu 

oraz przyczyniać się do deterioracji funkcji poznawczych. Zgodnie z obecnymi odkry-

ciami, wydaje się, że stres oksydacyjny może być kluczowym czynnikiem przyczy-

niającym się do obniżenia funkcji poznawczych u chorych na schizofrenię. Niemniej 

zagadnienie to jest słabo poznane i wymaga dalszych badań, w tym ustalenia udziału 

leków przeciwpsychotycznych w tym procesie. Stosowane dotychczas u chorych na 

schizofrenię leki przeciwpsychotyczne redukują wiele objawów psychopatologicznych, 

ale nie zmieniają istotnie deficytów poznawczych. Wyniki badań wskazują na korzyst-

niejsze działanie na różne obszary funkcjonowania poznawczego leków przeciwpsy-

chotycznych drugiej generacji niż leków przeciwpsychotycznych pierwszej generacji. 
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Dodatkowo, podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych pierwszej generacji 

często występują niepożądane objawy pozapiramidowe, które istotnie wpływają na 

ogólną sprawność psychomotoryczną, szybkość wykonywania zadań oraz czas reakcji. 

Celem terapii jest osiągnięcie stabilnego stanu psychicznego (remisji/wyzdrowienia), 

poprawy funkcji poznawczych oraz codziennego funkcjonowania, nawiązywania i utrzy-

mywania relacji, podjęcie lub utrzymanie nauki bądź pracy i zmniejszenie liczby na-

wrotów choroby. W związku z tym właściwe postępowanie z chorymi powinno polegać 

zarówno na leczeniu objawów psychopatologicznych, jak i deficytów kognitywnych. 

Wyniki badań wskazują, że prowadzenie u chorych systematycznej rehabilitacji poznaw-

czej połączonej z farmakoterapią może usprawnić pamięć, koncentrację, uwagi, logiczne 

myślenie oraz umożliwić rozwój inteligencji. Zatem niezależnie od farmakoterapii 

dodatkowo powinny być prowadzone u tych chorych treningi funkcji poznawczych, 

z uwzględnieniem poszczególnych deficytów neurokognitywnych.  
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Czy stres oksydacyjny może wpływać na deteriorację funkcji poznawczych 
u chorych na schizofrenię?  

Streszczenie 
Schizofrenia jest chorobą o nieustalonej etiopatogenezie, w której ważnym elementem obrazu klinicznego 
są zaburzenia funkcji poznawczych. Istotną rolę w tej chorobie odgrywają zaburzenia pamięci operacyjnej 
i funkcji wykonawczych związane z nieprawidłową czynnością kory przedczołowej mózgu. Występowanie 
zaburzeń pamięci operacyjnej opisano w stanach wysokiego ryzyka zachorowania na schizofrenię oraz 
u krewnych pierwszego stopnia osób chorych na schizofrenię, wskazując na możliwość uznania tego defi-
cytu za endofenotypowy marker tej choroby. U chorych na schizofrenię udowodniono występowanie zaburzeń 
równowagi pro- i antyoksydacyjnej, które mogą mieć wpływ na deteriorację funkcji poznawczych wystę-
pującą w przebiegu tej choroby. Dotychczas nie opracowano skutecznych metod leczenia deficytów po-
znawczych u chorych na schizofrenię, nie ma też wprowadzonych do leczenia preparatów selektywnie 
poprawiających poszczególne funkcje poznawcze. Opisano, że leczenie lekami przeciwpsychotycznymi 
drugiej generacji może wpływać na poprawę pamięci operacyjnej, pamięci i uczenia słownego, fluencji 
słownej, procesów przetwarzania informacji wzrokowo-przestrzennej oraz niektórych aspektów funkcji 
wykonawczych. Autorzy innych publikacji uważają, że leczenie lekami przeciwpsychotycznymi, zwłaszcza 
pierwszej generacji, nie ma istotnego wpływu na poprawę funkcji poznawczych. Występowanie zaburzeń 
funkcji poznawczych u chorych na schizofrenię oraz brak skutecznych metod zapobiegania ich deterioracji 
stanowi obecnie ważny problem badawczy i kliniczny. Celem pracy jest omówienie występowania u cho-
rych na schizofrenię zmian w funkcjonowaniu poznawczym w odniesieniu do stosowanego leczenia lekami 
przeciwpsychotycznymi, jak i wyników badań dotyczących zaburzeń równowagi pro-i antyoksydacyjnej. 
Słowa kluczowe: schizopfrenia, stres oksydacyjny, funkcje poznawcze 

Can oxidative stress impact on the deterioration of cognitive functions in patients 
with schizophrenia?  

Abstract 
Schizophrenia is a disease of unknown aetiopathogenesis, where cognitive impairment is a major part of its 
clinical picture. An important role in this disease is played by the disturbances in working memory and 
executive functions associated with abnormal activity of the prefrontal cortex. The occurrence of working 
memory disorders was described in states of high risk of developing schizophrenia and in first-degree 
relatives of people with schizophrenia, indicating that this deficit may be considered as an endophenotypic 
marker of this disease. It has been proven that in schizophrenic patients, a pro-oxidative and antioxidant 
imbalance can be observed, which may have an impact on the deterioration of cognitive functions. No 
effective methods of treating cognitive deficits in patients with schizophrenia have been developed so far 
and there are no formulations selectively improving individual cognitive functions. It has been described 
that treatment with second-generation antipsychotics may improve working memory, memory and verbal 
learning, verbal fluency, visual-spatial information processing and some aspects of executive functions. 
The authors of other publications reckon that treatment with antipsychotics, especially the first generation, 
does not significantly improve cognitive functions. The occurrence of cognitive dysfunctions in patients 
with schizophrenia and the lack of effective methods of preventing their deterioration are currently an 
important research and clinical problem. The aim of this study is to discuss the occurrence of changes in 
cognitive functioning in patients with schizophrenia with regard to the treatment with antipsychotic drugs 
and the results of research on pro-and antioxidant imbalance. 
Keywords: schizophrenia, oxidative stress, cognitive functions 



 

205 

 

Sandra Frycz1 

Wykorzystanie elektroencefalografii w diagnostyce 

długotrwałych zaburzeń świadomości 

1. Wprowadzenie  

Diagnostyka długotrwałych zaburzeń świadomości (pDoC, ang. prolonged disorders 

of consciousness) takich jak stan nieresponsywnego czuwania (UWS, ang. unrespon-

sive wakefulness syndrome), stan minimalnej świadomości (MCS, ang. minimally 

conscious state) oraz wyjście ze stanu minimalnej świadomości (eMCS, ang. emer-

gence from minimally conscious state) stanowi poważny problem współczesnej medy-

cyny [1, 2]. Obecnie nawet 40% diagnoz jest błędnych, co sprawia, że ciężko jest rze-

telnie ocenić szanse pacjenta na wyzdrowienie oraz zastosować odpowiednie metody 

leczenia [3]. Najczęściej diagnostyki dokonuje się przy użyciu skal behawioralnych 

takich jak Skala Wychodzenia ze Śpiączki (CRS-R, ang. Coma Recovery Scale – 

Revised), z wykorzystaniem której można ocenić funkcje słuchowe, wzrokowe, moto-

ryczne, oromotoryczne oraz zdolność pacjenta do komunikacji i utrzymania pobu-

dzenia [4, 5]. Czasami jednak posługiwanie się jedynie skalami behawioralnymi może 

być niewystarczające, ze względu na często występujące ograniczenia ruchowe pacjen-

tów, jak ma to miejsce w przypadku osób w stanie minimalnej świadomości gwiazdka 

(MCS*, ang. minimally conscious state star) [6]. Z tego względu współczesne badania 

skupiają się na wynalezieniu metody, która stanowiłaby wsparcie dla oceny behawio-

ralnej. Szczególna uwaga skierowana jest na elektroencefalografię (EEG, ang. electro-

encephalography), ze względu na łatwość wykorzystania tej metody w warunkach 

szpitalnych, a także z racji niskiego kosztu przeprowadzonego badania. Najwcześniejsze 

badania wykorzystujące EEG skupiały się na ocenie aktywność neuronalnej w stanie 

spoczynku (rsEEG, ang. resting state EEG) [7]. Z czasem zaczęto również oce-

niać odpowiedź mózgowia na specyficznie zastosowany bodziec, który indukował po-

wstanie potencjałów wywołanych (ERP, ang. event-related potentials) lub wywoła-

nych potencjałów słuchowych stanu ustalonego (ASSR, ang. auditory steady-state 

response) [8,9]. W ostatnich latach, zważywszy na rozwój przezczaszkowej stymulacji 

magnetycznej (TMS, ang. transcranial magnetic stimulation), postanowiono zbadać, 

w jaki sposób indukcja aktywności neuronalnej z wykorzystaniem TMS wpłynie na 

sygnał EEG [10]. 

Celem niniejszej pracy jest analiza i przedstawienie metod opartych na pomiarze 

EEG wykorzystywanych w badaniach z udziałem pacjentów z pDoC. Szczególna uwaga 

zostanie poświęcona ich możliwemu użyciu w praktyce klinicznej w celu dopełnienia 

diagnostyki behawioralnej. Ponad to przeanalizowano, w jaki sposób otrzymane pomiary 

mogą dostarczyć diagnostom informacji na temat możliwego rokowania pacjentów.  
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2. Czym są długotrwałe zaburzenia świadomości? 

Długotrwałe zaburzenia świadomości charakteryzują się zaburzeniem pomiędzy 
ilościowym i jakościowym aspektem świadomości, stanowiących odpowiednio poziom 
przytomności oraz treść świadomych doświadczeń, trwającym powyżej 28 dni [1]. 
Najczęściej są wynikiem traumatycznego urazu mózgu bądź anoksji [11]. W zależności 
od lokalizacji uszkodzonego obszaru oraz rozległości obrażenia dochodzi do zaburzeń 
świadomości oraz funkcji układu nerwowego, które różnią się pomiędzy poszczegól-
nymi klasami pDoC. W UWS urazy obejmują istotę białą, rozległe obszary kory 
mózgowej, wzgórze oraz system wzgórzowo-korowy [12]. Względnie nienaruszony 
pozostaje pień mózgu, warunkując możliwość samodzielnego oddychania oraz obec-
ność odruchów bezwarunkowych [1]. W MCS dochodzi do obrażeń kory mózgu, nato-
miast połączenia wzgórzowo-korowe oraz pień mózgu pozostają przynajmniej częściowo 
sprawne. Charakterystyczna dla MCS jest fluktuacja poziomu przytomności oraz jako-
ściowego aspektu świadomości, co może utrudniać postawienie odpowiedniej diagnozy. 
Na podstawie przejawianego przez pacjenta behawioru MCS dzieli się na MCS- oraz 
MCS+ [13, 14]. Pacjentów, u których nie obserwuje się behawioralnych przejawów 
świadomości, a których aktywność mózgowa jest charakterystyczna dla osób w MCS 
zalicza się do grupy MCS* (nazywany też niebehawioralnym MCS (ang. non-beha-
vioural minimally conscious state) [6]. Stanem pośrednim między fluktuującą świado-
mością, a pełną funkcjonalnością jest eMCS, czyli wyjście ze stanu minimalnej świa-
domości (ang. emergence from minimally conscious state) [2]. Często w kontekście 
pDoC mówi się o zespole zamknięcia (LIS, ang. locked-in syndrome), niebędącym 
jednak zaburzeniem świadomości. Osoby w LIS mają zachowaną świadomość na po-
ziomie osób zdrowych, jednak ze względu na przerwanie dróg zstępujących w obrębie 
brzusznej części pnia mózgu nie są w stanie wykonywać ruchów innych niż werty-
kalne ruchy oczu [15]. Z tego względu powyższa jednostka chorobowa bywa wielo-
krotnie mylona z pDoC.  

3. Skale behawioralne nie zawsze są wystarczające 

Wystandaryzowaną skalą do przyłóżkowej oceny neurokognitywnego stanu pacjenta 
jest skala wychodzenia ze śpiączki, która w 2018 roku została przetłumaczona na język 
polski [5]. CRS-R podzielona jest na sześć podskal pozwalających na ocenę funkcji 
słuchowych, wzrokowych, ruchowych, werbalnych, zdolności do komunikacji oraz do 
utrzymania pobudzenia przez pacjenta [4, 5]. Według przeprowadzonych badań ocena 
behawioralna z użyciem CRS-R charakteryzuje się największą dokładnością i naj-
mniejszym ryzykiem postawienia błędnej diagnozy [16]. Należy jednak wziąć pod 
uwagę, że obecność niektórych stanów długotrwale zaburzonej świadomości pociąga za 
sobą także upośledzenia behawioralne. Jednym z najpowszechniej występujących 
objawów wynikających z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego jest spastycz-
ność [17]. Spastyczność objawia się nadmiernym napięciem mięśni, najczęściej kończyn 
górnych i dolnych. Próba rozciągnięcia mięśni zostaje uniemożliwiona przez pojawia-
jący się opór [18]. U pacjentów z pDoC dochodzi także do zaniku mięśni, wynikają-
cego z długiego okresu przebywania w pozycji leżącej i ograniczenia możliwości 
poruszania się [17]. Do paraliżu mięśni może dojść również w wyniku urazu, który 
spowodował także zaburzenia świadomości. Ponadto fluktuacje świadomości pacjen-
tów w MCS, mogą doprowadzić do sytuacji, kiedy przeprowadzenie diagnostyki 
w okresie obniżonej responsywności może skutkować błędną diagnozą.  
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Wyodrębniono także jednostkę pDoC – MCS*, w której pacjenci w ocenie przyłóż-
kowej nie prezentują zachowań pozwalających na wnioskowanie o zachowanej świa-
domości. Z tego względu mogą mylnie zostać sklasyfikowani jako w UWS. Co ważne 
zastosowanie metod neuroobrazowania ujawnia aktywność mózgową porównywalną 
z aktywnością rejestrowaną w grupie pacjentów w MCS [6].  

Zakres uszkodzeń zstępujących dróg nerwowych obecny u chorych w LIS, powo-
duje, że pacjent jest w stanie wykonywać jedynie wertykalne ruchy oczu. LIS nie jest 
zaburzeniem świadomości, jednak ze względu na fenotyp pacjenta może zostać błędnie 
do nich zaliczony. U takiej grupy pacjentów diagnoza nie powinna zostać oparta wy-
łącznie na pomiarze ich motoryki oraz behawioru [15]. W związku z tym oprócz oceny 
wykorzystującej CRS-R zaleca się stosowanie neuroobrazowania umożliwiającego 
analizę stanu fizjologicznego i anatomicznego mózgowia.  

4. Elektroencefalografia (EEG) 

Komórki nerwowe (neurony) przenoszą informację w postaci sygnału elektrycznego. 
Procesowi temu towarzyszy depolaryzacja. Natomiast hamowaniu przekazywania in-
formacji towarzyszy hiperpolaryzacją. Potencjały postsynaptyczne pobudzające i poten-
cjały postsynaptyczne hamujące sumują się wpływając ostatecznie na aktywność neuronu 
(pobudzając go lub hamując) [19]. W zależności od rodzaju doświadczanego bodźca 
lub warunków środowiska zewnętrznego i wewnętrznego aktywność neuronów może 
ulec zmianie. U ludzi pomiaru elektrycznej aktywności neuronów najczęściej dokonuje 
się z wykorzystaniem EEG, pozwalającej na ocenę dynamicznych zmian zachodzących 
w mózgu. Uważa się, że sygnał EEG generowany jest głównie przez korowe neurony 
piramidowe, które są zorientowane prostopadle do powierzchni czaszki. EEG wykrywa 
aktywność komórek nerwowych powstałą w wyniku sumowania się pobudzających 
i hamujących potencjałów postsynaptycznych grup neuronów, które pracują w sposób 
synchroniczny. Technika ta działa na zasadzie rejestracji różnic napięcia pomiędzy 
sąsiadującymi elektrodami bądź pomiędzy elektrodą aktywną a elektrodą odniesienia 
(umiejscowioną w obszarze elektrycznie nieaktywnym). Różnice te są mierzone w wielu 
miejscach na powierzchni głowy i są reprezentowane w formie wielośladowych wykre-
sów w domenie czasu. W spontanicznym zapisie EEG można zaobserwować sponta-
niczne oscylacje o różnej częstotliwości [20]. Nazywa się je falami (lub rytmami) 
mózgowymi, z czego najczęściej wyróżnia się fale delta, theta, alfa, beta i gamma. 
Zapis EEG różni się w zależności od fizjologicznego i anatomicznego stanu mózgowia, 
stanu pobudzenia pacjenta, czy też obecności niektórych chorób neurologicznych. 
Przyjmuje się, że każdy z tych rytmów jest powiązany z odmiennymi procesami 
neuronalnymi w obrębie mózgowia i innym znaczeniem funkcjonalnym [21].  

Paradygmaty badań EEG obejmują pomiary w stanie spoczynku, przy otwartych 
oczach, bez zaangażowania pacjenta w wykonywanie zadań mentalnych (rsEEG), ale 
oprócz tego wykorzystywane są paradygmaty pasywne, w których pacjentowi prezen-
towane są bodźce o różnej modalności. Wyróżnia się także podejścia aktywne, 
w których osoba badana wykonuje zadania mentalne [22]. W zależności od protokołu 
doświadczenia używana jest odmienna liczba elektrod. Ponadto pomiarów można 
dokonywać ze wszystkich elektrod pokrywających powierzchnię głowy (pomiary 
globalne) lub z jednej bądź kilku elektrod z konkretnego obszaru (pomiar lokalny).  
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5. Resting-state EEG 

Badania rsEEG używane są do oceny aktywności neuronalnej, która nie jest 

zaburzona przez wykonywanie mentalnego zadania. Analizie sygnału rsEEG podlega 

między innymi obecność konkretnych fal mózgowych, koherencja, entropia, synchro-

nizacja faz czy też łączność funkcjonalna [7].  

Analiza mocy sygnału EEG w zakresie konkretnych oscylacji neuronalnych może 

pozwolić na rozróżnienie stanu UWS i MCS. Moc sygnału mierzy siłę oscylacji neuro-

nalnych zależnych od spontanicznej aktywności konkretnych grup neuronów [23]. 

Zarówno pacjenci w UWS (n = 6) i MCS (n = 6) wykazywali zmniejszoną moc sygnału 

w zakresie częstotliwości fal alfa w porównaniu do kontroli, (jednak w przypadku 

chorych w UWS moc ta była znacząco niższa niż u osób w MCS) [24]. Obecność fal 

alfa związana jest z przetwarzaniem informacji oraz odpowiada za utrzymanie funkcji 

kognitywnych. Ich występowanie rośnie w stanie odprężenia lub przy zamkniętych 

oczach, natomiast obecne są także w widmie sygnału EEG przy otwartych oczach [25].  

Ponadto osoby w stanie UWS (n = 8) przejawiały wyższą moc sygnału w zakresie 

fal delta i theta [26] w porównaniu do zdrowej kontroli. Takiej zależności nie zauwa-

żono w grupie MCS (n = 9). Wcześniejsze badania wskazują, że wysoka aktywność 

w zakresie delta i theta może być związana z gorszymi rokowaniami dotyczącymi 

stanu pacjenta [27].  

Wzrost mocy sygnału fal delta wiązany jest z brakiem świadomości u pacjentów 

z pDoC [28]. Dystrybucja fal w korze mózgowej osób w UWS (n = 6) i MCS (n = 7) 

różni się w porównaniu do grupy kontrolnej. Fale delta częściej pojawiały w obszarze 

czołowym, fale theta w obszarze czołowym i ciemieniowym, fale alfa i beta w centrum 

skalpu, a fale gamma w obszarze ciemieniowym [29]  

Cytowani wcześniej Lechinger i in. zaobserwowali ponadto, że występuje kore-

lacja pomiędzy całkowitą liczbą punktów w skali CRS-R a stosunkiem fal o wyższej 

częstotliwości (alfa i beta) do fal charakteryzujących się niższą częstotliwością (delta 

i teta) – im wyższa wartość stosunku, tym wyższa punktacja w CRS-R [26]. 

W porównaniu do osób zdrowych, moc sygnału fal alfa w obszarze potylicznym 

była progresywnie niższa u osób, które wyszły z pDoC, a najniższa u pacjentów, którzy 

nie wyzdrowieli [30]. Sądzi się, że pomiar mocy sygnału EEG w zakresie fal alfa może 

pomóc w ocenie rokowania pacjentów, ponieważ wykazano, że wzrost mocy tego 

sygnału, korelował z powrotem do zdrowia u osób w UWS (n = 50) [30]. 

W niektórych badaniach mierzona jest także amplituda tła sygnału EEG (ang. 

background amplitude). Większość badań skupia się na wąskim paśmie oscylacji, tj. 

delta, theta, alfa, beta i gamma. Natomiast w mózgowiu istnieje szerokie spektrum 

arytmicznej aktywności tła sygnału EEG, która nie zawiera dominującej oscylacji i jest 

złożona z mieszających się częstotliwości spektralnych [31, 32]. U pacjentów w UWS 

(n = 59) amplituda tła sygnału EEG wynosiła poniżej 20 μV. Osoby, u których 

zaobserwowano redukcję tego parametru przejawiały mniejsze prawdopodobieństwo 

poprawy zdrowia w stosunku do osób, u których amplituda była wyższa [33].  

Entropia spektralna mierzy jednorodność rozkładu energii w danym zakresie często-

tliwości [34]. Wartość entropii u pacjentów w MCS (n = 26) była wyższa niż u osób 

w stanie UWS (n = 24). Ponadto wartości te korelowały z całkowitą liczbą punktów 

CRS-R [35]. Analiza entropii spektralnej pozwoliła na odróżnienie UWS od MCS 

z czułością na poziomie 89% i specyficznością wynoszącą 90% [35]. Ponadto parametr 
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ten zmienia się w czasie, a okresowość tych zmian u osób w stanie MCS przypomina 

te u osób świadomych [24]. Uważa się, że są one związane z fluktuacją poziomu przy-

tomności i uwagi, dlatego też zmiany periodyczne entropii spektralnej mogą być pod-

stawą do różnicowania MCS od UWS [24, 36]. Zwrócono także uwagę na możli-

wość wykorzystania indeksu bispektralnego (BIS, ang. bispectral index) do oceny po-

ziomu świadomości pacjentów. BIS jest parametrem wykorzystywanym w anestezjologii 

do pomiaru głębności znieczulenia ogólnego. Parametr BIS powstaje poprzez konwersję 

zapisu sygnału rsEEG na pojedynczy parametr, którego wartości zawierają się w zakresie 

od 0 do 100, gdzie 0 oznacza całkowity brak aktywności mózgu, a 100 pełnię świa-

domości. Według przeprowadzonego badania, wartość BIS była najniższa u pacjentów 

w śpiączce (n = 16), a najwyższa u osób w eMCS (n = 13). Istotną statystycznie 

różnicę wykazano również pomiędzy grupą UWS (n = 13) a grupą MCS (n = 30), co 

wskazuje, że wykorzystanie BIS może pozwolić na skuteczne odróżnienie powyższych 

zaburzeń [37]. 

Sztandarową metodą do określania poziomu świadomości jest także określanie 

łączności funkcjonalnej i koherencji [38]. Badania wskazują, że ocena koherencji połą-

czeń obszarów czołowych z lewym obszarem skroniowym i obszarem ciemieniowo- 

-potylicznym może posłużyć do odróżnienia MCS (n = 7) od ciężkich zaburzeń 

neurokognitywnych (n = 9) [39]. Zwłaszcza wartościowe może okazać się określenie 

koherencji pomiędzy czołowymi a ciemieniowymi obszarami mózgowia, ponieważ 

wykazano, że może to nieść za sobą wartość prognostyczną [40]. Wynika to z faktu, że 

sieć czołowo-ciemieniowa dzieli się na dwie podsieci – wewnętrzną oraz zewnętrzną 

[41]. Pierwsza z nich zdaje się odpowiadać za samoświadomość, natomiast druga z nich, 

za świadomość świata zewnętrznego [42]. Uszkodzenie struktur lub połączeń należą-

cych do powyższych sieci może stanowić podłoże obniżenia świadomości u pacjentów 

z pDoC [43]. Podczas badań porównujących wartość diagnostyczną oceny koherencji, 

urojonego składnika koherencji oraz indeksu przesunięcia fazowego (PLI, ang. phase 

lag index) wykazano statystycznie niższą łączność w zakresie fal theta i alfa u osób 

w UWS (n = 10) w porównaniu do osób w MCS (n = 21). Jednak zależność tę udało 

się wykryć jedynie przy pomiarze urojonego składnika koherencji i PLI [44].  

Innym podejściem do badania łączności funkcjonalnej jest określenie ważonej 

symbolicznej informacji wzajemnej (sWMI, ang. weighted symbolic mutual infor-

mation), która ocenia stopień, w jakim dwa sygnały EEG wykazują nielosowe wspólne 

fluktuacje, co sugeruje, że dzielą one między sobą informacje [45]. wSMI wzrastała 

wraz z poziomem świadomości i pozwalała na odróżnienie UWS (n = 75) od MCS  

(n = 68). Pacjenci w UWS charakteryzowali się zmniejszoną wartością wSMI w po-

równaniu do MCS i grupy kontrolnej, co sugeruje, że u nieświadomych pacjentów 

dochodzi do zaburzenia globalnego przesyłania informacji [45].  

Podobne wnioski uzyskano mierząc zmodyfikowany ważony wskaźnik opóźnienia 

fazowego (dwPLI, ang. the debiased weighted phase lag index) pozwalający na mie-

rzenie łączności pomiędzy dwoma sygnałami, ograniczając wpływ różnic fazowych 

bliskich zeru [46]. Wartości dwPLI w paśmie alfa wykazywały tendencję wzrostową, 

zaczynając od UWS (n = 23) przez MCS- (n = 17), MCS+ (n = 49), eMCS (n = 11) 

i LIS (n = 4) aż do osób stanowiących kontrolę. Ponadto wartość dwPLI korelowała 

z diagnozą behawioralną wyznaczoną na podstawie CRS-R. W porównaniu do pacjen-

tów nieresponsywnych osoby w MCS charakteryzowały się obecnością ogniska najsil-
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niejszych połączeń w obszarze czołowo-ciemieniowym. Wzorzec ten był jeszcze 

bardziej wzmocniony u pacjentów w LIS i osób z grupy kontrolnej [47]. Kolejne 

wyniki badań potwierdziły tezę, jakoby określenie parametru dwPLI w pasmach delta 

i alfa dostarczało wartościowych informacji o możliwości określenia różnych poziomów 

świadomości u pacjentów z pDoC [48].  

6. Potencjały wywołane 

Potencjały wywołane to powtarzalne zmiany napięcia generowane w mózgu w od-

powiedzi na konkretne zdarzenie lub działanie określonych bodźców [49]. ERP 

mogą powstawać w odpowiedzi na bodźce wzrokowe, słuchowe czy dotykowe. Uważa 

się, że odzwierciedlają one zsumowaną aktywność potencjałów postsynaptycznych 

powstających, kiedy duża liczba neuronów aktywuje się synchronicznie podczas prze-

twarzania danej informacji. ERP u ludzi można podzielić na fale wczesne, pojawiające 

się w ciągu 100 ms po zadziałaniu bodźca (zależne od jego fizycznych parametrów) 

oraz fale późne, określane jako poznawcze, odpowiedzialne za przetwarzanie infor-

macji [50]. Fale ERP składają się z kilku różnych komponentów, które mogą różnić 

się w zależności od stanu neurokognitywnego badanej osoby.  

Według przeprowadzonych badań komponenty odpowiedzi ERP, powstałe w od-

powiedzi na bierne słuchanie własnego imienia pacjenta (SON, ang. subject own name), 

takie jak N100, MMN (ang. mis-match negativity) i nP3 (ang. novelty P300) występo-

wały zarówno u osób w stanie UWS (n = 8) jak i MCS (n = 3). Latencja komponentu 

N100 była opóźniona u osób w UWS, w porównaniu do osób w MCS, co może 

wynikać z uszkodzenia płatów czołowych odpowiedzialnych za modulację zasobów 

uwagi wobec prezentowanego bodźca [51, 52]. Ponadto u dwóch z czterech  

pacjentów, u których ponownie wykonano badanie, wraz z przejściem z UWS do  

MCS składowa nP3 wywołana biernym słuchaniem bodźców SON wykazała istotny 

przyrost amplitudy [52]. W innym badaniu naukowcy udowodnili, że u niektórych pa-

cjentów w odpowiedzi na pasywne słuchanie własnego imienia wykazywano obec-

ność komponentu N100 i MMN. Po ponownym badaniu, 3 miesiące później, u czte-

rech z sześciu pacjentów, u których wykazano obecność powyższych komponentów 

zaobserwowano poprawę stanu klinicznego (przejście z UWS do MCS). U chorych, 

u których nie wykazano obecności komponentu N100 i MMN, nie zaobserwowano 

poprawy stanu klinicznego. W związku z tym, obecność MMN była istotnie skore-

lowana z przejściem z UWS do MCS [53]. Sądzi się, że wzrost amplitudy i skrócenie 

latencji MMN może stanowić podstawę do prognozowania o poprawie stanu świado-

mości pacjentów [54].  

Wykorzystuje się także bodźce akustyczne kongruentne (np. ciąg słów: brzo-

skwinia, jabłko, gruszka, winogrona) oraz niekongruentne (np. ciąg słów: brzoskwinia, 

jabłko, gruszka, stół). Po prezentacji dwóch zestawów bodźców zauważono, że w grupie 

pacjentów z pDoC (n = 18) stwierdzono istotnie statystycznie zwiększoną amplitudę 

w odpowiedzi na bodźce niekongruentne w porównaniu do bodźców kongruentnych 

zwłaszcza w okolicy czołowej. Ponadto badacze zauważyli większą latencję odpo-

wiedzi EEG w stosunku do osób zdrowych (n = 20). Z kolei nie wykazano zbieżności 

aktywności mózgowia z żadnym obszarem korowym po zastosowaniu bodźców 

kongruentnych [55]. Jednak użycie powyższego paradygmatu do analizy N100, MMN 

i nP3 nie pozwoliło na rozgraniczenie pacjentów w UWS i MCS. Komponentem 
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odpowiedzi ERP pozwalającej na diagnostykę osób w stanie UWS (n = 15) i MCS (n = 15) 

był późny komponent pozytywny (ang. late positive component). W odpowiedzi na 

pasywne słuchanie par słów zbieżnych i rozbieżnych stwierdzono, że LPC występował 

jedynie u osób w MCS oraz w grupie kontrolnej (n = 20). Ponadto topografia i latencja 

LPC w grupie MCS była zbliżona do tej obserwowanej u osób zdrowych. Co ważne, 

LPC nie występuje u pacjentów w UWS. Wynik ten może wspierać hipotezę, że LPC 

może stanowić specyficzny marker pozwalający na ocenę poziomu świadomej analizy 

atrybutów semantycznych [56].  

Warto jednak zaznaczyć, że według niektórych badaczy wyniki badań wykorzy-

stujących paradygmaty ERP w grupie pacjentów z pDoC nie są całkowicie rzetelne, 

między innymi ze względu na niezgodności pomiędzy badaniami oraz z uwagi na zbyt 

małe grupy badawcze w poszczególnych badaniach [57].  

Mimo to nowatorskie podejście wykorzystujące wywołane potencjały słuchowe 

stanu ustalonego do diagnostyki osób z pDoC zdaje się przynosić obiecujące wyniki, 

pozwalając również na pośrednią ocenę stanu anatomicznego mózgowia. ASSR po-

wstają w odpowiedzi na cyklicznie powtarzalny bodziec dźwiękowy [58]. W celu 

zbadania ASSR u pacjentów z pDoC zastosowano bodziec z modulacją chirp (modulo-

wany pod względem amplitudy i częstotliwości). Zauważono, że w odpowiedzi na 

zastosowany bodziec akustyczny aktywność mózgu występowała jedynie w grupie 

pacjentów w MCS (n = 6), natomiast pacjenci w UWS (n = 9) nie przejawiali takiej 

odpowiedzi. Ponadto badacze odkryli, że wartość indeksu blokowania faz (PLI, ang. 

phase locking-index) w zakresie fal gamma (38-42 Hz) określająca stabilność synchro-

nizacji sygnału EEG pozytywnie korelowała z punktacją uzyskaną podczas oceny 

skalą CRS-R. Co więcej, obecność ASSR zaobserwowanych w grupie MCS może wska-

zywać na zachowanie integralności połączeń wzgórzowo-korowych w zakresie modal-

ności słuchowej [9].  

7. TMS-EEG 

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna to nieinwazyjna metoda pozwalająca na 

aktywację określonej grupy komórek nerwowych. TMS przy wykorzystaniu indukcji 

elektromagnetycznej wywołuje słabe napięcie elektryczne indukujące potencjały wywo-

łane przezczaszkową stymulacją magnetyczną, czyli TEPs (ang. transcranial magnetic 

stimulation-evoked potentials). Połączenie TMS z EEG (TMS-EEG) pozwala na bez-

pośrednie badanie zarówno lokalnych, jak i globalnych zmian neurofizjologii mózgu, 

poprzez rejestrację potencjałów wywołanych bezpośrednim działaniem TMS [59]. 

Przy użyciu TMS-EEG Rosanova i współpracownicy wykazali, że zastosowanie 

TMS u osób w UWS (n = 5) wywołuje jedynie lokalną odpowiedź sygnału EEG, co 

może sygnalizować zaburzenia łączności funkcjonalnej. Przeciwnie, u osób w MCS  

(n = 5) zastosowanie TMS zawsze indukowało rozległą, złożoną odpowiedź sygnału 

EEG (jednak wciąż niższą niż w grupie kontrolnej). Na podstawie powyższych wyni-

ków stwierdzono, że TMS-EEG może stanowić skuteczną metodę rozróżniania odmien-

nych stanów świadomości [60]. Badania wykazały także, że amplituda ipsi- i kontr-

lateralnych TEPs była zmniejszona u 4 z 5 pacjentów w MCS (n = 5). U pacjentów 

w UWS (n = 8), TMS wywoływał tylko odpowiedzi ipsilateralne lub nie wywoływał ich 

wcale. Oprócz tego amplituda ipsilateralnych TEPs u chorych w UWS była obniżona. 

Wyniki wskazują, że reaktywność mózgowa i łączność korowa były poważnie upośle-
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dzone u pacjentów w UWS, w przeciwieństwie do osób w MCS, u których TEPs były 

obecne w obydwu półkulach. Należy jednak zwrócić uwagę, że w porównaniu do 

kontroli TEPs chorych w MCS posiadały nieprawidłową charakterystykę sygnału [61]. 

Badania innego zespołu potwierdziły wcześniejsze wyniki wskazując, że TEPs powstałe 

w wyniku wielokrotnego stosowania TMS korelowało z całkowitą punktacją uzyskaną 

w CRS-R [62].  

W celu ilościowej oceny TEPs stworzono perturbacyjny wskaźnik złożoności (PCI, 

ang. perturbation complexity index), opisujący złożoność aktywności mózgu wywołanej 

TMS i pozwalający na stratyfikację poziomu świadomości [63]. Badania na pacjentach 

z pDoC wykazały, że wartość PCI wynosząca 0,31 jest efektywnym punktem odcięcia 

pozwalającym na odróżnienie osób w UWS (n = 42) od osób w MCS- (n = 20) 

i MCS+ (n = 17). Dalsze badania z wykorzystaniem FDG – PET, przeprowadzone 

przez zespół Casarotto, potwierdziły istotność wykorzystania powyższej wartości PCI 

do diagnostyki pacjentów [64]. 

W kolejnych badaniach oceny PCI dokonano w celu diagnozy pacjentów z pDoC 

i w LIS. Kolejno wyniki porównano z całkowitą punktacją uzyskaną w CRS-R oraz 

z oceną metabolizmu mózgowego wyznaczonego przy użyciu FDG-PET [65]. U pa-

cjentów, którzy byli zdolni do komunikacji (LIS, n = 2, eMCS, n = 4) PCI sięgał 

powyżej 0,31, natomiast u osób w UWS (n = 9) PCI wynosił mniej niż 0,31. Można 

więc sądzić, że pacjenci z PCI powyżej 0,31 mieli zachowaną świadomość, a u pacjen-

tów z PCI poniżej 0,31 doszło do istotnego uszkodzenia działania świadomości. Co 

istotne, czterech pacjentów z rozpoznaniem UWS wykazywało poziom PCI powyżej 

0,31, co sugeruje, że pacjenci ci byli w stanie MCS*, co pokazuje, że TMS-EEG może 

posłużyć do wykrywania ukrytej, a jednak obecnej świadomości [65].  

TMS-EEG może być także wykorzystywana do śledzenia efektów leczenia chorych 

z pDoC. TEPs u pacjenta w MCS uległy istotnej zmianie w trakcie 20-dniowego 

leczenia – wraz z rehabilitacją fluktuacje TEPs stopniowo upodobniały się do fluk-

tuacji u osób zdrowych [62]. W celu scharakteryzowania szybkich modyfikacji oscyla-

cyjnych rytmów EEG wywołanych przez TMS u pacjentów z DoC (UWS, n = 4, MCS, 

n = 1) Formaggio z zespołem przeprowadził analizę czasowo-częstotliwościowa opartą 

na transformacji falkowej. Wzorzec zmian EEG u pacjentów różnił się od wzorca 

zmian u zdrowych osób z grupy kontrolnej. W grupie kontrolnej występowała wczesna 

synchronizacja fal wolnych, po której następowała desynchronizacja pasm w często-

tliwości alfa i beta nad elektrodami czołowymi i środkowo-ciemieniowymi. Natomiast 

u chorych z pDoC obserwowano wczesną synchronizację, szczególnie w obszarach 

ruchowych dla pasma alfa i beta oraz pod elektrodami czołowymi i ciemieniowymi dla 

pasma beta [66]. 

Analiza widmowej i fazowej domeny odpowiedzi EEG na TMS ujawnia występo-

wanie okresów OFF w korze mózgowej pacjentów z UWS (n = 16), które w warun-

kach fizjologicznych obecne są podczas snu, natomiast zdarzenia te nigdy nie występują 

u zdrowych osób w stanie czuwania. Co istotne, okresy OFF występjące u osób w UWS 

upośledzają działanie lokalnych sieci skutkowo-przyczynowych i zapobiegają powstaniu 

globalnej złożoności, odpowiadającej za rozproszenie przekazywanych informacji po 

całym mózgowiu i nieograniczanie ich jedynie do konkretnych obszarów [67].  

Wielokrotne zastosowanie rTMS (ang. repetitive TMS) może być narzędziem wy-

korzystanym w celu określenia zachowanej łączności funkcjonalnej, co może ułatwiać 
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postawienie rzetelnej diagnozy. W badaniu z 2015 roku postanowiono określić aktywność 

wolnofalową mózgowia, która zależna jest od funkcjonalności pętli wzgórzowo-korowych, 

często uszkodzonych u pacjentów z pDoC. Badacze zastosowali stymulację 5 Hz rTMS 

nad lewą pierwotną korą ruchową powtarzaną pięciokrotnie co 30 minut. Następnie 

wykonano polisomnografię, w której zawiera się badanie EEG. Otrzymane wyniki 

polisomnograficzne porównali z wynikami sprzed stymulacji. Aktywność wolnofalową 

indukowaną rTMS stwierdzono w szczególności u pacjentów z MCS (n = 4), co może 

wskazywać na zachodzące procesy plastyczności korowej w tej grupie pacjentów. Tego 

rodzaju aktywności nie stwierdzono u chorych w UWS (n = 6) [68]. Powyższe wyniki 

pokazują, że zastosowanie rTMS może pomóc w postawieniu diagnozy różnicowej 

pacjentów z pDoC. 

8. Podsumowanie  

W ostatnich latach doszło do gwałtownego rozwoju technik umożliwiających diagno-

stykę osób z pDoC. Skupienie się na wynalezieniu metody pozwalającej na przeprowadze-

nie rzetelnej oceny stanu pacjenta wynika z wysokiego odsetka błędnych diagnoz [3].  

Spośród rozwijających się metod szczególną uwagę zwraca się na EEG ze względu 

na nieinwazyjność, niski koszt przeprowadzenia badania oraz stosunkowo krótki czas 

przeprowadzania pomiaru. Powszechnie stosowane paradygmaty obejmują rsEEG oraz 

paradygmaty pasywne, w których wykorzystywane są metody ERP oraz ASSR [8,9]. 

Oprócz tego, rozwijają się techniki łączone wykorzystujące między innymi TMS, wy-

wołujący specyficzną odpowiedź mózgu, która sczytywana jest przy użyciu EEG [10].  

Badania wyraźnie dowodzą, że zastosowanie rsEEG daje pozytywne rezultaty 

w przeprowadzaniu diagnozy pacjentów, ale także umożliwia wysnuwanie wniosków 

co do rokowania. Niektóre z metod odznaczają się wysoką specyficznością i czułością 

wynoszącą odpowiednio 90% i 89% [35]. Zastosowanie w praktyce klinicznej znajduje 

także analiza potencjałów wywołanych, ponieważ ich topografia zmienia się wraz 

z powrotem świadomości u pacjenta [56]. Czasami stosuje się także specyficzne bodźce 

akustyczne pozwalające na ocenę ASSR, których wykrycie pozwala na różnicowanie 

stanu pacjenta pomiędzy UWS a MCS. Co więcej paradygmat ten pozwala na pośred-

nią ocenę integralności połączeń wzgórzowo-korowych w zakresie modalności słu-

chowej [9].  

Zwraca się uwagę, że stosowanie TMS-EEG może przynieść obiecujące wyniki 

zwłaszcza w grupie pacjentów, którzy nie są w stanie prezentować behawioralnych 

przejawów świadomości. Wykorzystanie TMS-EEG może przydać się do diagnostyki, 

prognostyki oraz sprawdzenia efektów przeprowadzonego leczenia [10].  

Podsumowując, metody, które opierają się na pomiarze elektrycznej aktywności 

neuronów mogą z powodzeniem zostać wprowadzone do praktyki klinicznej, co zostało 

udowodnione szeregiem badań. Zastosowanie przedstawionych paradygmatów może 

sprawić, że wysoka liczba błędnych diagnoz ulegnie zmniejszeniu. 

Podziękowania  
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„Odpowiedzi EEG stanu ustalonego na stymulację słuchową z zakresu oscylacji 

gamma: wpływ pobudzenia mózgu”, nr rej. 2018/31/B/HS6/03920. Chciałabym ser-

decznie podziękować Profesorowi Markowi Binderowi za pomoc w sporządzeniu powyż-
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szej pracy, opiekę merytoryczną oraz za ogół okazanego wsparcia. Szczere podzięko-

wania kieruję również do mojej Mamy Grażyny Skowroń, która wspiera mnie w dążeniu 

do wyznaczonych przeze mnie celów. 
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Wykorzystanie elektroencefalografii w diagnostyce długotrwałych 

zaburzeń świadomości 

Streszczenie 

Długotrwałe zaburzenia świadomości to pojęcie, które obejmuje stan nieresponsywnego czuwania, stan 

minimalnej świadomości oraz wyjście ze stanu minimalnej świadomości. Wystandaryzowaną skalą do 

przyłóżkowej oceny neurokognitywnego stanu pacjenta jest Skala Wychodzenia ze Śpiączki, rekomen-

dowana przez towarzystwa zajmujące się osobami w stanach śpiączkowych. Jej zastosowanie pozwala na 

ocenę funkcji słuchowych, wzrokowych, motorycznych, oromotorycznych, zdolności do komunikacji oraz 

do utrzymania pobudzenia. Ze względu na indywidualne problemy pacjentów związane z zaburzeniem 

funkcji ruchowych, wynikające ze spastyczności bądź uszkodzenia mózgowia, zastosowanie oceny opartej 

jedynie na analizie behawioru może uniemożliwić postawienie rzetelnej diagnozy, co między innymi 

wpływa na wysoki procent błędnych diagnoz, stanowiących nawet 40%. Z tego względu celem niniejszej 

pracy jest skupienie się na wykorzystaniu techniki obrazowania aktywności mózgu, jaką jest elektroence-

falografia oraz na ocenie jej potencjału jako narzędzia służącemu diagnostyce pacjentów z długotrwałymi 

zaburzeniami świadomości. Elektroencefalografia służy do badania bioelektrycznej aktywności komórek 

nerwowych. Na tle innych dostępnych technik odznacza się nieinwazyjnością, niskim kosztem badania, 

względnie krótkim czasem trwania pomiaru oraz możliwością zastosowania szeregu odmiennych paradyg-

matów, badanie aktywności mózgowia w odmiennych warunkach, dostarczając diagnoście wartościowych 

informacji o stanie neurologicznym pacjenta. Oprócz analizy sygnału elektroencefalografii w stanie spoczynku 

stosuje się także protokoły pasywne, w których pacjent nie jest zaangażowany w wykonanie żadnego 

mentalnego zadania. Zaliczamy do nich paradygmaty rejestrujące potencjały wywołane opierające się na 

prezentacji pacjentowi bodźców słuchowych, wzrokowych lub dotykowych, których percepcja objawia 

się charakterystycznym zapisem potencjału elektroencefalografii. Specyficznym bodźcem akustycznym 

stosowanym w badaniu osób z długotrwałymi zaburzeniami świadomości jest dźwięk z modulacją chirp 

generujący potencjały słuchowe stanu ustalonego pozwalający na ocenę integralności połączeń wzgórzowo- 

-korowych w zakresie modalności słuchowej. Obiecujące wyniki dają także metody łączące przezczasz-

kową stymulację magnetyczną i elektroencefalografię pozwalającą na jednoczesny pomiar lokalnych 

i globalnych zmian neurofizjologicznych. 

Słowa kluczowe: długotrwałe zaburzenia świadomości, elektroencefalografia, potencjały wywołane, wy-

wołane potencjały słuchowe stanu ustalonego, przezczaszkowa stymulacja magnetyczna 
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Use of electroencephalography in the diagnosis of prolonged disorders 

of consciousness 

Abstarct 

Prolonged disorders of consciousness include unresponsive wakefulness syndrome, minimally conscious 

state, and emergence from minimally conscious state. A standardized scale for bedside assessment of 

patients’ neurocognitive state is the Coma Recovery Scale. Due to the individual problems of patients with 

impaired motor functions, resulting from spasticity or brain damage, the use of assessment based only on 

behavioral analysis may not be enough for a reliable diagnosis, which can be the reason behind the 

percentage of misdiagnosis leading up to 40%. Therefore, the aim of this study is to focus on the use of 

electroencephalography, and to evaluate its potential as a tool for diagnosing patients with prolonged 

disorders of consciousness. Electroencephalography is used to study the bioelectrical activity of neurons. 

Compared to other available techniques, it is distinguished by its non-invasiveness, low cost of testing, 

relatively short duration of measurement and the possibility of using several different paradigms, exami-

ning brain activity under different conditions, providing the diagnostician with valuable information about 

the patient's neurological status. In addition to resting state electroencephalography signal analysis, passive 

protocols are used, in which the patient is not engaged in any mental task. These include evoked-related 

potentials which arise when auditory, visual, or tactile stimuli are presented to the patient. A specific 

acoustic stimulus used in the studies is a chirp-modulated sound, which generates auditory steady-state 

responses, allowing for an assessment of the integrity of thalamocortical connections in terms of auditory 

modality. Promising results have also been obtained with methods combining transcranial magnetic stimu-

lation and electroencephalography to simultaneously measure local and global neurophysiological changes. 

Keywords: prolonged disorders of consciousness, electroencephalography, event-related potentials, auditory 

steady-state response, transcranial magnetic stimulation 
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Patryk Bober1, Anna Kowalska2 

Stan zdrowia jamy ustnej (status periodontologiczny 

i zębowy) jako czynnik ryzyka wystąpienia udaru 

niedokrwiennego mózgu oraz wskaźnik prognostyczny 

przebiegu choroby 

1. Wprowadzenie 

1.1.  Biomarkery wystąpienia udaru 

 Udar mózgu to nagłe, ogniskowe, naczyniopochodne uszkodzenie ośrodkowego 

układu nerwowego (mózgu, siatkówki oka lub rdzenia kręgowego), którego warun-

kiem rozpoznania jest potwierdzenie obecności ogniska udarowego w badaniach neuro-

obrazowych lub utrzymywanie się objawów ogniskowych ponad 24 godziny przy 

wykluczeniu innych przyczyn zaburzeń neurologicznych [1]. Udary można podzielić na: 

udary niedokrwienne (≤ 80%), krwotoczne (≤ 20%) i inne (< 1%). W udarze mózgu 

występuje ostra niewydolność krążenia mózgowego o różnej etiologii, która powoduje 

zmniejszoną perfuzję mózgowia w przebiegu niedokrwienia lub krwotoku [1]. Udary 

niedokrwienne mózgu powstają wskutek znacznego zwężenia lub zamknięcia światła 

naczynia doprowadzającego krew do mózgu. Zator tętnicy (może być sercopochodny) 

jest wywołany powstaniem zakrzepu w dużej lub średniej tętnicy, najczęściej z powodu 

miażdżycy naczyń krwionośnych [2] (rys. 1). 

 
Rysunek 1. Patomechanizm tworzenia się płytki miażdżycowej w naczyniach krwionośnych  

(opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania BioRender.com)  
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Miażdżyca naczyń to wieloogniskowa, wolnopostępująca, immunozapalna choroba 
związana z odkładaniem się lipidów w ścianach średnich i dużych tętnic. Główną rolę 
w rozwoju choroby odgrywają: komórki śródbłonka, komórki mięśniowe gładkie 
wewnętrznej ściany naczyń oraz leukocyty. Przez dłuższy czas miażdżyca pozostaje 
bezobjawowa, do chwili pęknięcia blaszki miażdżycowej, które może inicjować 
procesy prowadzące do wystąpienia zakrzepicy naczyniowej lub zatoru mniejszej 
tętniczki [3].  

Udar mózgu jest chorobą uwarunkowaną wieloczynnikowo. Do niemodyfikowal-
nych czynników ryzyka zalicza się m.in. wiek (wraz z wiekiem ryzyko udaru wzrasta), 
płeć (częściej u mężczyzn), rasę/grupę etniczną (podwyższone dla rasy czarnej i Laty-
nosów) oraz predyspozycje genetyczne (liczne polimorfizmy DNA w wielu genach 
chorego). Udar mózgu u rodziców podwyższa prawdopodobieństwo wystąpienia udaru 
u ich potomstwa. Mutacje patogenne odpowiedzialne za wystąpienie udaru mózgu są 
bardzo rzadkie, leżą u podstaw zaledwie 1-5% przypadków udaru uwarunkowanych 
jednogenowo [4]. Najczęstszym typem udaru mózgu o podłożu genetycznym jest móz-
gowa autosomalna dominująca arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefa-
lopatią (ang. Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and 
Leucoencephalopathy), tzw. CADASIL (typ udaru małych naczyń) uwarunkowana 
mutacjami w genie NOTCH3. Inne typy udarów dziedziczące się autosomalnie domi-
nująco to m.in.: waskulopatia siatkówkowa z leukocefalopatią mózgową (typ udaru 
małych naczyń), tzw. RVCL-S (ang. Retinal vasculopathy with cerebral leukoencepha-
lopathy and systemic manifestations) z mutacjami w genie TREX1 i mózgowa amylo-
idowa angiopatia – CAA (ang. Cerebral amyloid angiopathy), czyli typ udaru krwo-
tocznego wywołanego zmianami w genach APP i CST3. Wśród genetycznie uwarun-
kowanych form udaru mózgu występują także te dziedziczące się autosomalnie rece-
sywnie, np. CARASIL (ang. Cerebral autosomal recessive arteriopathy with subcortical 
infarcts and leukoencephalopathy) – udar małych naczyń wywołany mutacjami 
w genie TREX1, czy w sposób sprzężony z chromosomem X, np. choroba Fabry’ego 
będąca udarem typu małych naczyń wywołana mutacjami w genie GLA. Znane są również 
choroby uwarunkowane genetycznie, które wiążą się z podwyższonym ryzykiem 
wystąpienia udaru mózgu: anemia sierpowata (mutacje w genie HBB), dysplazja włók-
nisto-mięśniowa (zmiany w genie COL3A1), homocystynuria (zmiany w genie CBS).  

Do modyfikowalnych czynników ryzyka udaru mózgu należą m.in.: nadciśnienie 
tętnicze (4-krotny wzrost ryzyka udaru mózgu), choroba niedokrwienna serca, przebyty 
zawał serca, miażdżyca tętnic obwodowych, cukrzyca (2-krotny wzrost ryzyka udaru), 
niektóre zaburzenia hematologiczne, palenie tytoniu (2-krotny wzrost ryzyka udaru), 
dieta wysokotłuszczowa, niska aktywność fizyczna oraz częsta konsumpcja alkoholu [5].  

Zgodnie z definicją Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH: ang. National Institute of 
Health) z 2001 r., biomarker to obiektywnie mierzalny i możliwy do oceny wskaźnik 
prawidłowych i patologicznych procesów biologicznych oraz farmakologicznych od-
powiedzi na określone działania lecznicze [6]. Identyfikacja biomarkerów specyficz-
nych dla określonych chorób stwarza możliwość zarówno wczesnej diagnostyki chorób, 
zastosowania skuteczniejszych terapii, jak i prognozowania wystąpienia i przebiegu 
choroby [7]. Identyfikacja biomarkerów umożliwiacych przewidywanie wystąpienia 
udaru mózgu stanowi wyzwanie dla świata nauki. Istotnym aspektem poszukiwań 
nowych biomarkerów jest szczegółowe poznanie jak największej liczby czynników 
ryzyka (rys. 2).  
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 Rysunek 2. Kategorie dotąd zidentyfikowanych/ proponowanych biomarkerów w udarze mózgu 

(opracowanie własne – P. Bober) 

1.2. Wykładniki homeostazy jamy ustnej 

Homeostaza to zdolność utrzymywania dynamicznej równowagi procesów 

biologicznych organizmu w zmiennych warunkach środowiska [90]. Jej istotnym 

elementem jest odpowiedź gospodarza na obecność drobnoustrojów zasiedlających 

jego organizm, tzw. mikrobioty obejmującej zarówno mikroorganizmy komensalne, 

symbiotyczne, jak i chorobotwórcze. Mikrobiom to zbiór genów wszystkich drobno-

ustrojów bytujących w organizmie: bakterii, archeonów, bakteriofagów i fagów, grzy-

bów i wirusów [8]. W stanie eubiozy, komensale i symbionty wspomagają prawidłowy 

metabolizm organizmu gospodarza [9]. Zaburzenie równowagi pomiędzy gatunkami 

„przyjaznymi” i patogennymi jest połączone ze zmianami profilu mikrobiomu (jego 

składu i liczebności) i prowadzi do dysbiozy – stanu, w którym homeostaza zostaje na-

ruszona. W dysbiozie nadmierna ekspansja drobnoustrojów patogennych może inicjo-

wać rozwój wielu chorób [10-12].  

Homeostaza jamy ustnej jest regulowana głównie przez produkty metabolizmu 

bytujących w niej mikroorganizmów, także składniki śliny i płynu szczeliny dziąsłowej 

oraz odpowiedź immunologiczną gospodarza (rys. 3). Jama ustna człowieka, ze względu 

na swoją złożoną budowę anatomiczną jest miejscem, w którym znajduje się wiele 

mikronisz ekologicznych, t.j.: powierzchnia zębów, języka, błony śluzowej policzków, 

dna jamy ustnej, podniebienia twardego i miękkiego, zasiedlanych przez zróżnicowaną 

mikrobiotę. W jamie ustnej człowieka może bytować ponad 750 gatunków mikroorga-

nizmów, w tym ok. 100 rodzajów bakterii w ilości ponad 20 mld (tab. 1) [13]. Prze-

ważają bakterie beztlenowe (ok. 98%). Prawidłowa mikroflora jamy ustnej składa się 

przede wszystkim z bakterii mających zdolność adhezji do powierzchni dziąseł i zębów. 

Kolonizacji bakteryjnej w jamie ustnej sprzyjają łatwy dostęp do składników odżyw-

czych i wody, odpowiednia temperatura (ok. 37°C) oraz pH 6-7 [12-13]. Bakterie 
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uczestniczą w rozkładaniu składników odżywczych i produkcji energii, tworzą biofilm 

nad- i poddziąsłowy [11]. Mikroorganizmy żyjące w formie planktonowej są usuwane 

z jamy ustnej w wyniku połykania w trakcie żucia czy mówienia. Drobnoustroje obecne 

w biofilmie tworzą uporządkowaną i aktywną strukturę, w której współpracują ze sobą, 

uczestnicząc w rozkładzie substancji organicznych. W płytce naddziąsłowej występują 

głównie bakterie Gram-dodatnie (S.mutants, S.salivarus, S.motis, Lactobacillus spp.) 

a w podziąsłowej płytce Gram-ujemne (Actinobacillus spp., Campylobacter spp., 

Fusobacterium nucleatum i Porphyromonas gingivalis). W jamie ustnej występują 

także bakteriofagi, które mogą być zarówno komensalami jak i czynnikami chorobo-

twórczymi oraz fagi. W ekosystemie jamy ustnej bytują liczne wirusy (HSV, EBV) 

i grzyby (Candida spp., Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp.) [11].  

Tabela 1. Główne bakterie kolonizujące wybrane miejsca w jamie ustnej człowieka [20] 

Lokalizacja Rodzaj lub gatunek bakterii 

Błona śluzowa 

 jamy ustnej 

Atopobium, Bacilli, Catonella, Pasteurellaceae Prevotellaceae, 

Streptococcus, Acidobacteriaceae, Xylanibacter, Phocoenobacter, 

Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, Actinobacteria 

Język 

Actinomycetales, Bacilli, Fusobacterium, Lactobacillales, 

Prevotella, Pasteurellaceae, Peptostreptococcus, Streptococcus, 

Veillonella, Treponema, Synergistes, Clostridiales, Firmicutes, 

Proteobacteria, Bacteroidetes, Actinobacteria, Chlorobi, T. 

denticola, T. forsythia, P. endodontalis 

Podniebienie twarde Mogibacterium, Catonella, Gemella, Prevotella, Streptococcus 

Płytka 

nadpoddziąsłowa 

Betaproteobacteria, Corynebacterium, Capnocytophaga, 

Corynebacterium, Firmicutes, Fusobacterium, Neisseriaceae, 

Pasteurellacea, Prevotella, Streptococcus, Granulicatella, 

Porphyromonas, Actinomyces, Neisseria, Treponema, Denticola, 

Tannerella forsythia, E. faecium 

Migdałki 
Firmicutes, Fusobacterium, Mogibacterium, Pasteurellaceae, 

Prevotella, Streptococcus 

Ślina zawiera ogromną ilość bakterii usuwanych z powierzchni jamy ustnej, głów-

nie z grzbietowej powierzchni języka. Do głównych składników śliny warunkujących 

homeostazę jamy ustnej należą: immunglobuliny (największe stężenie IgA), mucyny, 

białka i enzymy o działaniu bakteriostatycznym i bakteriobójczym (histatyny, cystatyny, 

lizozym, laktoferryna, sialoperoksydaza), składniki buforujące warunkujące utrzymanie 

odpowieniego pH (głównie wodorowęglanowe i fosforanowe), składniki mineralne [14]. 

Ślina bierze udział w kontroli liczebności populacji flory bakteryjnej, m.in. poprzez 

dostarczanie składników odżywczych niezbędnych do wzrostu bakterii, jak i hamo-

waniu ich wzrostu dzięki zawartym w niej czynnikom przeciwbakteryjnym. Kluczową 

rolę odgrywają peptydy przeciwdrobnoustrojowe (AMP, AntiMicrobial Peptides). 

W jamie ustnej zidentyfikowano dotąd kilkanaście AMP, szczególnie ważne wydają się 

być β-defensyna 1 (hBD-1) i β-defensyna 2 (hBD-2). Poziom konstytutywnej ekspresji 

genu DEFB-1 i syntezy hBD-1 w warstwie nadpodstawnej uwarstwionego nabłonka 

jamy ustnej jest modulowany m.in. przez zmienność genomu gospodarza typu SNP 

(ang. Single Nucleotide Polymorphism). Natomiast polimorfizm zmiennej liczby kopii 

sekwencji DNA w genie DEFB-4 (CNV, ang. Copy Numer Variation) reguluje poziom 

syntezy hBD-2 w komórkach nabłonka dziąsłowego [15]. 
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Płyn dziąsłowy (GCF: ang. Gingival Crevicular Fluid (GCF) jest przesiękiem wy-

dobywającym się z naczyń krwionośnych dziąseł, w skład którego wchodzą elektrolity 

krwi, albuminy, globuliny, fibrynogen oraz elementy komórkowe (głównie leukocyty). 

Pełni on ogromną rolę w utrzymaniu homeostazy przyzębia jamy ustnej ze względu na 

znajdujące się w nim liczne komórki układu odpornościowego (głównie leukocyty 

z przewagą neutrofili) [16]. Dodatkowo homeostazę jamy ustnej regulują inne czynniki, 

m.in. higiena jamy ustnej, dieta, nałogi (palenie tytoniu, spożywanie alkoholu), stoso-

wanie leków (antybiotyków), choroby współwystępujące (np. cukrzyca, udar mózgu 

i in.) [13, 17].  

 

 Rysnek 3: Czynniki wpływające na utrzymanie homeostazy jamy ustnej (opracowanie własne – P. Bober) 

Status zębowy stanowi kolejny istotny czynnik homeostazy jamy ustnej. Bezzębie 

(ang. edentulism) przyczynia się do trudności w mówieniu, spożywaniu pokarmów, 

powoduje powstanie zmian w układzie stomatognatycznym, zmienia rysy twarzy, co 

pośrednio może prowadzić do depresji i izolacji społecznej. 

 Zaburzona homeostaza w jamie ustnej spowodowana dysbiozą, zmianami w skła-

dzie i ilości śliny, pogorszeniem statusu zębowego i wielu innych czynników odpo-

wiada za spadek poziomu bakterii symbiotycznych połączony ze wzrostem mikroorga-

nizmów chorobotwórczych [11]. Dysbioza w jamie ustnej stanowi przyczynę nie tylko 

powstawania miejscowych zmian chorobowych, np. w zapaleniu dziąseł/przyzębia, ale 

także rozwoju chorób ogólnoustrojowych związanych z podwyższoną intensywnością 

procesów zapalnych (miażdżyca naczyń krwionośnych, choroba niedokrwienna serca, 

cukrzyca, otyłość/ zespół metaboliczny, reumatoidalne zapalenie stawów, udar mózgu 

czy choroba Alzheimera) [12, 18, 19]. 

1.3. Zapalenie przyzębia i bezzębność 

Zapalenie przyzębia (periodontitis) to przewlekła wieloczynnikowa choroba zapalna 

związana z dysbiotycznym biofilmem płytki nazębnej charakteryzująca się postępującą 

destrukcją aparatu zawieszeniowego zęba. Główne objawy kliniczne periodontitis to: 
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utrata podparcia tkanek przyzębia objawiająca się utratą przyczepu łącznotkankowego 

(CAL – ang. Clinical Attachment Level), utrata kości wyrostka zębodołowego widoczna 

na radiogramach, występowanie pogłębionych kieszonek (PD – ang. Periodontal 

Pocket) oraz krwawienie dziąseł (rys. 4).  

 

Rysunek 4. Zaawansowane stadium periodontitis (widoczny zanik części zębodołowej żuchwy, liczne recesje 

dziąsłowe połączone z zanikiem brodawek międzyzębowych oraz odsłonięty cement korzeniowy zębów) 

(Dzięki uprzejmości Dr. Anny Kurhańskiej-Flisykowskiej, z archiwum Kliniki Stomatologii Zachowawczej 

i Peridodontologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) 

W populacji osób dorosłych rozpowszechnienie zapalenia przyzębia szacuje się na 

ok. 30%, a częstość zapalenia dziąseł (ginigivitis), które nieleczone może rozwinąć się 

w periodontitis, aż na 50% [20]. Zapalenie przyzębia jest najczęstszą postacią chorób 

przyzębia i stanowi 80% wszystkich periodontopatii. Periodontopatie połączone z prze-

wlekłym stanem zapalnym wywołanym odpowiedzią organizmu na dysbiozę w jamie 

ustnej, stanowią czynnik ryzyka w rozwoju miażdżycy naczyń krwionośnych oraz 

zakrzepicy. Ryzyko rozwoju zapalenia przyzębia wzrasta wraz z wiekiem. Badania 

epidemiologiczne przeprowadzone w Polsce w 2019 r. w ramach programu polityki 

zdrowotnej pt. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 

2016-2020” sfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia wykazały, że w grupie ba-

danych w wieku 65-74 lat, kieszonki przyzębne powyżej 4 mm (umiarkowane stadium 

zapalenia przyzębia) występują u 44,5% osób [21]. 

Uwarunkowany wieloczynnikowo fenotyp kliniczny zapalenia przyzębia jest efektem 

współdziałania czynników środowiskowych (obecność periopatogenów w jamie ustnej, 

ekspozycja na dym tytoniowy, zła dieta, nawyki związane z higieną) z czynnikami 

genetycznymi: polimorfizmami pojedynczych nukleotydów (SNP), czy zmiennością 

liczby kopii (CNV) wybranych fragmentów genomu. W modelu zaproponowanym przez 

Page’a i Kornmanna w 1997 r., centralną rolę w rozwoju zapalenia przyzębia pełni 

odpowiedź immunologiczno-zapalna chorego modulowana przez zmiany w genomie 

chorego [22].  

Główną rolę w patogenezie periodontitis odgrywa dysbiotyczna flora bakteryjna 

w jamie ustnej. Bakterie w sprzyjających warunkach tworzą na powierzchniach zębów, 

błony śluzowej oraz powierzchniach sztucznych (uzupełnieniach protetycznych) biofilm, 

inaczej zwany płytką nazębna (ang. dental plaque). Wraz z dojrzewaniem płytki na-

zębnej dochodzi do powstania mikrokolonii bakteryjnych, a w późniejszym etapie do 

krystalizacji soli mineralnych i tworzenia się złogów kamienia naddziąsłowego. W przy-

padku jeśli kamień nie zostanie usunięty, nastąpi kolonizacja obszaru poddziąsłowego, 

wraz z nią reakcja zapalna dziąsła, a w późniejszym czasie całego przyzębia [22]. 
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Rysunek 5. Periopatogeny z podziałem na kompleksy wg Socransky’ego (kompleks niebieski, fioletowy, 

żółty, zielony, pomarańczowy, czerwony). Strzałka pokazuje kierunek rozwoju kompleksów bakteryjnych 

w płytce poddziąsłowej (opracowanie własne na podstawie: Wolf H.F., Rateitschak E.M., Rateischak K.H., 

Periodontologia, red. Z. Jańczuk, Wyd. Czelej 2012, rozdz. Mikrobiologia, s. 37) 

W początkowym stadium choroby dochodzi do powstania zapalenia dziąseł (gin-
givitis). Na tym etapie choroba jest jeszcze odwracalna. W przypadku braku wdrożenia 
leczenia, choroba dalej postępuje, skutkując utratą przyczepu łącznotkankowego wokół 
tkanek zęba, tym samym tworząc kieszonki przyzębne, które z czasem ulegają pogłę-
bianiu. Stan ten określamy mianem zapalenia przyzębia (periodontitis). Obecność kie-
szonek przyzębnych jest ściśle związana z występowaniem w nich periopatogenów, 
z których najważniejsze to: należące do kompleksu czerwonego według Socransky’ego 
Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis), Tannerella forsythia (T. forsythia), Treponema 
denticola oraz z kompleksu ciemnozielonego Aggregatibacter actinomyctemcomitans 
(rys. 5) [23]. 

1.4. Związek zapalenia przyzębia z udarem mózgu – dane kliniczne  

Zapalenie przyzębia w połączeniu z przewlekłym stanem zapalnym wywołanym 
odpowiedzią organizmu na dysbiozę w jamie ustnej stanowi czynnik ryzyka w rozwoju 
miażdżycy naczyń krwionośnych oraz zakrzepicy [24]. Związek pomiędzy zapaleniem 
przyzębia a chorobami układu krążenia został opisany po raz pierwszy przez McKenziego 
i Milarda w 1963 r., którzy zwrócili uwagę na to, że infekcyjne tło zapalenia przyzębia 
może stanowić czynnik ryzyka w rozwoju miażdżycy naczyń krwionośnych i powikłań 
zatorowo-zakrzepowych [25, 26]. Później, w wielu badaniach obserwacyjnych typu 
kliniczno-kontrolnych (case-control study), przekrojowych (cross-sectional study) 
i kohortowych, potwierdzono występowanie zależności zapalenia przyzębia zarówno 
z chorobami sercowo-naczyniowymi, w tym zawałem serca [27-30], jak i chorobami 
mózgowo-naczyniowymi, głównie udarem mózgu [31-37].  

W kohortach chorych z udarem mózgu z różnych populacji etnicznych przeprowa-
dzono szczegółową analizę wielu wykładników zdrowia jamy ustnej związanych zarówno 
z uzębieniem (liczba zębów, liczba zębów z próchnicą, liczba zębów usuniętych, 
wskaźnik PUWz), jak i stanem przyzębia: wskaźnik zapalenia dziąseł według Silnessa 
i Loe – GI, krwawienie na zgłębnikowanie według Ainamo i Baya – BOP, głębokość 
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kieszonek przyzębnych – PD, utratę przyczepu klinicznego – CAL, poziomem ubytku 
kości wyrostka zębodołowego oceniany na ortopantomogramie, periodontologicznym 
wskaźnikiem indywidualnych potrzeb leczniczych według WHO – CPITN oraz stanem 
higieny jamy ustnej: wskaźnik płytki nazębnej według Silnessa i Loe (PI, ang. Plaque 
Index), wskaźnik higieny jamy ustnej według Greena i Vermilliona (ang. Oral Hygiene 
Index, OHI), aproksymalny wskaźnik płytki nazębnej według Langego (API, ang. 
Approximal Plaque Index) (tab. 2).  

Mechanizmy molekularne zależności między zapaleniem przyzębia a udarem mózgu 
nadal nie są w pełni zrozumiałe, dlatego wciąż nie ma pewności, czy to zapalenie 
przyzębia stanowi przyczynę wystąpienia udaru. Wyniki niedawno przeprowadzonego 
badania metodą mendlowskiej randomizacji (ang. a mendelian randomization study) 
z wykorzystaniem pięciu polimorfizmów DNA wcześniej wyłonionych w analizie 
GWAS (ang. Genome Wide Association Analysis) jako genetyczne czynniki ryzyka 
w zapaleniu przyzębia, nie potwierdziły jednoznacznie związku z udarem mózgu [25]. 
Nieznane pozostają także szczegóły dotyczące zależności zapalenia przyzębia z po-
szczególnymi subtypami klinicznymi niedokrwiennego (udar dużych i małych naczyń, 
sercowo-zatorowy) i krwotocznego udaru mózgu [26].  

Tabela 2. Zestawienie wybranych badań stomatologicznych przeprowadzonych w kohortach chorych 
z udarem mózgu z różnych populacji etnicznych  

Badania kohortowe 

Badanie Nazwa projektu/ badania 
Liczebność 

kohorty 
Analizowane parametry 

stomatologiczne 

Joshipura 
K.J.  

i wsp., 2004 
[38] 

Health Professionals’ 
Follow-Up Study (HPFS) 

41 380 
Liczba zębów, obecność lub 

brak periodontitis 

Wu T.  
i wsp., 2000 

[2] 

First National Health and 
Nutrition Examination 
Survey (NHANES I) 

9 962 
Liczba zębów, obecność lub 

brak gingivitis 
i periodontitis 

Jimenez M. 
i wsp., 2009 

[39] 

The Veterans Affairs (VA) 
Normative Aging Study 

(NAS) 
1 137 

PI, GI, liczba zębów, PD, 
utrata kości wyrostka 

zębodołowego na RTG 

Lee H.J.  
i wsp., 2006 

[40] 

Third National Health and 
Nutrition Examination 
Survey (NHANES III) 

5 123 

Periodontal Health Status 
(PHS) Index: obecność 

zębów w łukach zębowych 
+ CAL 

Badania typu „case – control study” 

Badanie Populacja 
Liczebność Analizowane 

parametry 
stomatologiczne 

Chorzy Kontrola 

Karolyhazy K. 
i wsp., 2018 [27] 

Węgry 102 98 
OHI-S, DMFT, CAL, 

CPI 

Diouf M. 
i wsp., 2015 [28] 

Senegal 120 120 
PI, PBI, PD, CAL, 

CPI 

Lafon A. 
i wsp, 2014 [29] 

Francja 48 47 

PI, BOP, PD, utrata 
kości wyrostka 

zębodołowego na 
RTG 
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Hashemipour M.A. 

i wsp., 2013 [30] 
Iran 100 100 GI, PD 

Abolfazli N. 

i wsp., 2011 [31] 
Iran 100 100 CAL 

Pradeep. A.R. 

i wsp., 2010 [32] 
Indie 100 100 PI, GI, PD, CAL 

Kim H-D. 

i wsp., 2010 [33] 

Korea 

Południowa 
165 214 CAL 

Sim A-J. 

i wsp., 2008 [32] 

Korea 

Południowa 
265 214 CAL, PD 

Pow E.H. 

i wsp., 2005 [35] 
Chiny 43 43 DMFT, CPI 

Shirotani T. 

i wsp., 2005 [36] 
Japonia 444 164 Liczba zębów 

Dörfer C.E. 

i wsp., 2004 [37] 
Niemcy 303 300 

CAL, utrata kości na 

RTG 

BOP (ang. Bleeding on Probing Index) – wskaźnik krwawienia na zgłębnikowanie wg Ainamo i Baya 

CAL (ang. Clinical Attachment Loss) – utrata przyczepu łącznotkankowego  

CPI (ang. Community Periodontal Index) – wskaźnik periodontologicznych potrzeb leczniczych wg Ainamo 

DMFT (ang. Decayed, Missing, Filled Tooth Index) – wskaźnik intensywności próchnicy zębowy 

GI (ang. Gingival Index) – wskaźnik dziąsłowy wg Löe i Silness 

OHI-S (ang. Oral Hygiene Index – simplified) – uproszczony wskaźnik higieny jamy ustnej wg Greena 

i Vermilliona 

PBI (ang. Papillary Bleeding Index) – wskaźnik krwawienia z brodawek międzyzębowych wg Loesche 

PD (ang. Periodontal Pocket Depth) – głębokość kieszonki przyzębnej 

PI (ang. Plaque Index) – wskaźnik płytki nazębnej wg Lange 

1.5. Podłoże molekularne „asocjacji” zapalenia przyzębia z udarem mózgu  

Periopatogeny mogą wywoływać przejściową bakteriemię w organizmie gospo-
darza. Do krwiobiegu przedostają się podczas procesów fizjologicznych, tj.: mówienie 
czy żucie pokarmów, zabiegi higienizacyjne jamy ustnej (szczotkowanie zębów, nitko-
wanie przestrzeni międzyzębowych), zabiegi stomatologiczne [41-43]. Częstość wystę-
powania oraz intensywność bakteriemii zwiększają się wraz ze stadium zaawansowania 
zapalenia przyzębia [44]. W materiale klinicznym zebranym po zabiegach endarte-
rektomii tętnicy szyjnej wykazano metodami analizy molekularnej (PCR, hybrydyzacji 
DNA-DNA in situ, FISH) obecność periopatogenów zarówno w blaszkach miażdży-
cowych, jak i w beztlenowych hodowlach komórek uzyskanych z pobranych skrawków 
tkanki [45-52]. Obecne we krwi periopatogeny powodują dysfunkcję komórek 
śródbłonka naczyń krwionośnych (ECs, ang. Endothelial Cells), m.in. poprzez  
1) bezpośrednie oddziaływanie na warstwę wewnętrzną naczyń krwionośnych lub po-
średnio poprzez czynniki ich wirulencji, 2) modulowanie odpowiedzi prozapalnej orga-
nizmu gospodarza i intensyfikację procesów zapalnych w śródbłonku, 3) odpowiedź 
autoimmunologiczną organizmu związaną ze zjawiskiem mimikry molekularnej czyn-
ników wirulencji periopatogenów. Za aktywność proteolityczną P. gingivalis odpowia-
dają gingipainy – cysteinowe proteazy arginino- (RgpA i RgpB) oraz lizyno-specyficzne 
(Kgp), które biorą udział w degradacji białek układu immunologicznego gospodarza: 
przeciwciał, cytokin (IL-4, -6, -8, -12, INF-γ, TNF-α) oraz białek układu dopełniacza, 
uniemożliwiając jego aktywację.  
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Ważnym czynnikiem potęgującym stan zapalny w naczyniach krwionośnych i zwięk-
szającym tym samym ryzyko wystąpienia udaru mózgu jest wzmożony stres oksyda-
cyjny. Cząsteczki LPS (lipopolisacharydu, ang. Lipopolysaccharide) produkowane 
przez P.gingivalis i inne periopatogeny indukują produkcję reaktywnych form tlenu 
(ROS, ang. Reactive Oxygen Species). Ekumi i wsp. wykazali występowanie podwyż-
szonych poziomów ROS i wzmożoną ekspresję genów związanych ze stresem oksyda-
cyjnym w aortach szczurów z zapaleniem przyzębia [53]. 

Periopatogeny i produkty ich metabolizmu mają także prozakrzepowy i prokoagu-
lacyjny wpływ na metabolizm płytek krwi. Blair i wsp. potwierdzili, że P. gingivalis 
inicjuje (w modelu mysim) proces agregacji trombocytów zależny od receptorów TLR2 
[54]. Roth i wsp. zaobserwowali prozakrzepowy charakter oddziaływania P. gingivalis 
na komórki śródbłonka naczyniowego. Zakażenie periopatogenem skutkowało zwięk-
szoną ekspresją i aktywnością trombokinazy oraz obniżeniem poziomu jej inhibitora. 
Dodatkowo zaobserwowano spadek poziomu i aktywności tkankowego aktywatora 
plazminogenu [55]. 

Pęknięta i odsłonięta blaszka miażdżycowa może spowodować zator naczyń krwio-
nośnych doprowadzających krew do mózgu (lub serca). Proces oderwania się płytki 
przebiega albo poprzez degradację włóknistej czapeczki płytki miażdżycowej z udziałem 
metaloproteinaz (w szczególności MMP-1, MMP-2, MMP-8), których synteza w makro-
fagach i komórkach śródbłonka jest indukowana m. in. przez periopatogeny (głównie 
przez P. gingivalis i P. intermedia) albo w wyniku erozji płytki miażdżycowej na 
skutek apoptozy komórek endotelium (rys. 1). 

2. Cel badań 

Celem pracy było scharakteryzowanie stanu przyzębia i uzębienia w populacji 
chorych z udarem niedokrwiennym mózgu i osób kontrolnych w wieku między 45. 
a 85. rokiem życia oraz próba identyfikacji (weryfikacji) wskaźników stomatologicznych 
(w tym periodontologicznych) związanych z podwyższonym ryzykiem wystąpienia 
udaru mózgu.  

3. Materiał i metody 

Grupę badaną stanowiło 150 chorych z udarem niedokrwiennym mózgu (68 kobiet, 
82 mężczyzn; średnia wieku 67,52 ±10,22 lat) przebadanych w ciągu 72 h od 
wystąpienia udaru mózgu oraz 150 osób kontrolnych bez udaru mózgu (66 kobiet, 84 
mężczyzn; średnia wieku 65,69 ±9,24 lat) wyłonionych z populacji ogólnej. Chorzy 
byli hospitalizowani w dwóch placówkach medycznych: Klinice Neurologii i Chorób 
Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (SP ZOZ MSWiA) im. prof. 
Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu (N = 100, w tym 48 kobiet i 52 mężczyzn) oraz 
Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu (N = 50, w tym w tym 20 kobiet i 30 mężczyzn). Grupę 
kontrolną stanowili pacjenci Kliniki Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uni-
wersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Głównymi kryteriami 
wykluczającymi dla grupy kontrolnej były: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroba 
niedokrwienna serca, migotanie przedsionków, infekcyjne zapalenie wsierdzia, choroby 
reumatyczne, choroby nerek, przebyty udar mózgu (w tym udar u osób do II stopnia 
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pokrewieństwa) oraz nowotwory okolicy szyjno-twarzowej. Podstawowe dane demo-
graficzne i kliniczne charakteryzujące badane grupy chorych i osób kontrolnych zesta-
wiono w tabelach 3-4. Badania wykonano w ramach zgody Komisji Bioetycznej Uniwer-
sytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Uchwała nr 183/19). 

Badanie stomatologiczne obejmowało ocenę statusu zębowego (liczba zębów, 
liczba PUWz, liczba osób z bezzębiem) z użyciem podstawowego stomatologicznego 
zestawu diagnostycznego oraz oznaczenie podstawowych wskaźników periodontolo-
gicznych (BOP, PD oraz CAL) za pomocą sondy periodontologicznej WHO 621. 
W grupie chorych oceniono deficyty neurologiczne na podstawie skal klinimetrycznych 
NIHSS oraz mRS, a w surowicy krwi oznaczono poziom cholesterolu całkowitego 

(TC), HDL, LDL, triglicerydów, białko ostrej fazy CRP, glukozy i fibrynogenu.  
W grupie chorych średnie wartości oceny neurologicznej w skali klinimetrycznej 

NIHSS wynosiły 15,35 ±5,08 w trakcie przyjmowania na oddział szpitalny oraz 8,25 
±11,27 w trakcie wypisu ze szpitala. Liczba zgonów w ciągu 2 pierwszych tygodni po-
bytu w szpitalu wyniosła 14, co stanowiło 9,3% całej badanej grupy chorych (z czego 
największy odsetek stanowili mężczyźni – 71,4%) Średnia wartość wskaźnika niepełno-
sprawności mRS ocenianego przy wypisie ze szpitala wynosiła 2,03 ±1,58 (tab. 4). 

 Tabela 3. Ogólna charakterystyka badanych grup: chorych z udarem i osób kontrolnych 

Parametry 
Badane grupy 

Chorzy Osoby kontrolne 

Ogółem: N 
 Kobiety 

 Mężczyźni 

150 (100%) 
 68 (45%) 
 82 (55%) 

150 (100%) 
 66 (44%) 
 84 (56%) 

Średnia wieku ogólna:  
 Kobiety 

 Mężczyźni 

67,52 ±10,22 
69,63 ±8,14 
65,77 ±12,26 

65,69 ±9,24 
65,23 ±10,04 
66,06 ±8,16 

Mediana wieku: 
 Kobiety 

 Mężczyźni 

68,5 
65,0 
65,0 

65,0 
70,5 
67,0 

Miasto 100 (66,7%) 100 (66,7%) 

Wieś  (33,3%)  50 (33,3%) 

Nadciśnienie tętnicze 129 (86,0%)  5 (3,3%) * 

Cukrzyca  55 (36,7%)   0 (0%) 

Choroba niedokrwienna serca  52 (34,7%)  0 (0%) 

Migotanie przedsionków  18 (12,0%)  0 (0%) 

Hipercholesterolemia  72 (48,0%)  0 (0%) 

Choroby reumatyczne  14 (9,3%)  0 (0%) 

Choroby płuc  44 (29,3%)  3 (2,0%) 

Choroby nerek  19 (12,7%)  0 (0%) 

Inne  83 (55,3%)  48 (32,0%) 

Palenie tytoniu  52 (34,7%)  20 (20,0%) 

Alkohol  9 (6,0%)  (3,3%) 

*Nadciśnienie tętnicze jest rozpowszechnioną chorobą cywilizacyjną, w szczególności wśród pacjentów  

> 45. r.ż. Ostatecznie do grupy kontrolnej zakwalifikowano 5 osób z nadciśnieniem I stopnia, 

zdiagnozowanym nie wcześniej niż 1 rok przed badaniem.  
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Tabela 4. Szczegółowa charakterystyka kliniczna grupy chorych z udarem mózgu z podziałem na płeć 

Parametr 

Chorzy 

Ogółem  

N = 150 

Kobiety  

N = 68 

Mężczyźni 

N = 82 

Dane na podstawie skal klinimetrycznych udaru mózgu 

NIHSS w trakcie przyjęcia (średnia ±SD) 15,35 ±5,08 14,85 ±4,53 15,76 ±5,32 

NIHSS w trakcie wypisu (średnia ±SD)  8,25 ±11,27  7,00 ±10,87  9,29 ±11,64 

mRS (zmodyfikowana skala Rankin)  

(średnia ±SD) 
 2,03 ±1,58  1,85 ±1,65  2,18 ±1,48 

Liczba zgonów  14 (9,3%)  4 (2,7%)  10 (6,6%) 

Podtypy udaru niedokrwiennego 

Udar dużych naczyń (LAAS)  29 (19,3%)  13 ( 8,7%)  16 (10,6%) 

Udar małych naczyń (LAC)  27 (18,0%)  15 (10,0%)  12 (8,0%) 

Udar sercowo-zatorowy (CEI)  27 (18,0%)  10 (6,7%)  17 (11,3%) 

 Udar o nieznanej etiologii (UDE)  67 (44,7%)  30 (20,0%)  37 (24,7%) 

W grupie chorych, na podstawie kryteriów klasyfikacji TOAST wyodrębniono 

i określono częstość występowania następujących podtypów niedokrwiennego udaru 

mózgu: UDE – udar o nieokreślonej etiologii (44,7%), LAAS – udar dużych naczyń 

(19,3%), LAC – udar małych naczyń (18%) i CEI – udar sercowo-zatorowy (18%). 

Wszystkie podtypy udaru niedokrwiennego mózgu występowały najczęściej w grupie 

wiekowej 65.-74. r.ż., a udar sercowo-zatorowy dodatkowo w przedziale 55.-64. r.ż. 

(tab. 5). 

Tabela 5. Rozkład częstości występowania poszczególnych podtypów udaru niedokrwiennego mózgu 

w różnych przedziałach wiekowych badanej grupy chorych: LAAS – udar dużych naczyń, LAC – udar 

małych naczyń, CEI – udar sercowo-zatorowy, UDE – udar o nieznanej etiologii 

Podtyp 

niedokrwiennego 

udaru mózgu 

Liczba chorych (%) 

Przedział wieku 

(lata) 
45-54 55-64 65-74 74-84 > 84 

LAAS  1 (1,4%)  8 (5,3%) 10 ( 6,7%)  9 ( 6,0%)  1 (0,6%) 

LAC  3 (2,0%)  4 (2,7%)  9 ( 6,0%) 11 ( 7,3%)  0 (0,0%) 

CEI  7 (4,7%)  8 (5,3%)  8 ( 5,3%)  3 ( 2,0%)  1 (0,6%) 

UDE 10 (6,7%) 13 (8,7%) 26 (17,3%) 16 (10,2%) 2 (1,2%) 

4. Wyniki 

 W tabeli 6 przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy periodontologicznej 

w grupie chorych z udarem mózgu i osób kontrolnych. W analizie wskaźników zapa-

lenia przyzębia BOP, PD oraz CAL wykluczono osoby bezzębne: 56 (37,30%) osób 

w grupie chorych oraz 12 (8,00%) osób w grupie kontrolnej. Na podstawie wartości BOP 

wyodrębniono trzy następujące podgrupy: 1. osoby z BOP mniejszym lub równym 

10%, 2. osoby z BOP większym niż 10%, ale mniejszym lub równym 30% oraz 

3. osoby z BOP większym niż 30%. Wśród chorych tylko u jednej osoby wartość BOP 

była ≤ 10% i tylko u jednej mieściła się w przedziale > 10-30%, u reszty osób (N = 92) 

BOP był > 30%. W grupie kontrolnej znacznie więcej osób mieściło się w niższych 
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przedziałach BOP: ≤ 10% – 25 osób, > 10-30% – 57 osób, a > 30% – 26 osób. 

W porównaniu obu grup, chorych i osób kontrolnych, różnice w wartościach BOP we 

wszystkich przedziałach były statystycznie istotne. 

Średnia wartość PD u chorych wynosiła 2,17 ±1,83 mm, a u osób kontrolnych 2,57 

±1,06 mm i nie była istotna statystycznie (p = 0,73). 

Średnia wartość CAL u chorych wynosiła 5,21 ±1,24 mm, a u osób kontrolnych 

3,85 ±1,05. Wartość CAL u osób z udarem mózgu była istotnie wyższa (p < 0,0001). 

Na podstawie uzyskanych wyników analizy CAL przeprowadzono stratyfikację wszyst-

kich badanych osób ze względu na stadium zaawansowania zapalenia przyzębia: 

początkowe (CAL > 0 i ≤ 2 mm), umiarkowane (> 2 i < 5 mm) oraz ciężkie (CAL  

≥ 5 mm). W grupie chorych nie było osób z początkowym zapalaniem przyzębia, 

podczas gdy w grupie kontrolnej odsetek osób wynosił 12,30%. Umiarkowane za-

palenie przyzębia występowało u 41,50% chorych oraz 76,60% osób kontrolnych, 

a ciężkie u 58,50% w grupie chorych i 10,9% w grupie kontrolnej. 

Tabela 6. Wyniki analizy periodontologicznej – zestawienie wartości BOP, średnich wartości PD i CAL oraz 

rozkładu stadium zapalenia przyzębia: początkowe (S1), umiarkowane (S2), ciężkie (S3) w grupach chorych 

z udarem mózgu i osób kontrolnych 

Parametr 
Chorzy 

N = 150 

Osoby kontrolne 

N = 150 
Wartość p 

Średnia wieku 

Ogółem, N 67,52 ±10,22 65,69 ±9,24 0,061 

Kobiety  69,63 ±10,49 65,22 ±9,37 0,0071 

Mężczyźni 65,77 ±9,70 66,06 ±9,19 0,842 

Liczba osób w określonych przedziałach wartości BoP 

≤ 10%  1 (1,06%) 55 (39,85%) 

< 0,0013 >10% ≤ 30%  1 (1,06%) 57 (41,30%) 

> 30% 92 (97,88%) 26 (18,85%) 

Średnie wartości PD i CAL [mm] 

PD 2,17 ±1,83 2,57 ±1,06  0,731 

CAL 5,21 ±1,24 3,85 ±1,05 <0,00013 

Rozkład stadium zaawansowania zapalenia przyzębia 

Początkowe (S1) 

CAL > 0 i ≤ 2 mm 
 0 ( 0%)  17 (12,30%) 

< 0,00013 Umiarkowane (S2) 

CAL > 2 i < 5 mm 
39 (41,50%) 106 (76,80%) 

Ciężkie (S3) 

CAL ≥ 5 mm 
55 (58,50%)  15 (10,90%) 

BoP – wskaźnik krwawienia na zgłębnikowanie wg Ainamo i Baya 

PD – głębokość kieszonki dziąsłowej 

CAL – przyczep kliniczny nabłonka łączącego 

1 – test U Manna–Whitneya 

2 – test t-studenta 

3 – test Chi2 Pearsona 
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Następnie przeprowadzono analizę porównawczą wybranych danych klinicznych 

po stratyfikacji grupy chorych z udarem mózgu według stadium zapalenia przyzębia 

oraz ze względu na płeć (tab. 7). Za pomocą wybranych skal klinimetrycznych udaru 

mózgu oceniano m.in.: wartości NIHSS w trakcie przyjęcia pacjenta na oddział szpi-

talny oraz w trakcie wypisu ze szpitala oraz mRS przy wypisie pacjenta. Średnie wartości 

NIHSS w trakcie przyjęcia i w trakcie wypisu oraz średnie wartości mRS były wyższe 

u chorych z ciężkim zapaleniem przyzębia w porównaniu z chorymi z umiarkowanym 

zapaleniem przyzębia. Obserwowane wartości NIHSS były wyższe u mężczyzn niż 

u kobiet, z wyjątkiem wartości mRS u chorych z ciężkim periodontitis (wyższe wśród 

kobiet, kobiety vs. mężczyźni = 2,75 ±1,75 vs. 2,42 ±1,77). Ogólnie średnia wartość 

NIHSS w trakcie przyjęcia chorych oszacowano na 12,54 ±4,10 dla osób z umiarkowa-

nym zapaleniem przyzębia i 15,67±5,96 u chorych z ciężkim zapaleniem przyzębia. 

Średnia wartość NIHSS przy wypisie kolejno: 3,34 ±2,11 i 5,61 ±3,35, a średnie mRS: 

1,26 ±1,19 oraz 2,56 ±1,75. Z obliczeń średnich wartości NIHSS przy wypisie wyklu-

czono pacjentów, którzy zmarli w trakcie hospitalizacji w szpitalu (z wartościami  

mRS = 6). W grupie z umiarkowanym zapaleniem przyzębia zmarła 1 osoba, a w grupie 

z ciężkim zapaleniem przyzębia zmarło 9 osób (tab. 7). 

Tabela 7. Porównanie wybranych danych klinicznych w grupie chorych z udarem mózgu po stratyfikacji 

według stadium zapalenia przyzębia i płci (K – kobiety, M – mężczyźni) 
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Analiza porównawcza statusu zębowego pomiędzy grupą chorych z udarem mózgu 

a grupą osób kontrolnych wykazała, że średnia liczba zębów wśród chorych jest prawie 

o 6 zębów mniejsza w porównaniu z osobami kontrolnymi: 8,35 ±8,5 vs. 14,29 ±7,02. 

Średnia liczba zębów z próchnicą u chorych z udarem wynosiła 1,98 ±2,99, a u osób 

kontrolnych 1,03 ±1,5. Średnia liczba wypełnień była niższa od tej w grupie kontrol-

nej: 2,72 ±3,57 i 4,17 ±3,41. Oznacza to, że chorzy z udarem mózgu mieli więcej 

zębów z próchnicą i mniej zębów z wypełnieniami, co wskazuje na niższy wskaźnik 

leczenia (0,58 vs. 0,80). Średnia liczba zębów usuniętych była również wyższa w grupie 

chorych z udarem mózgu (19,65 ±8,5) w porównaniu z osobami kontrolnymi (13,71 

±7,03), podobnie jak średnia liczba PUWz: (24,35 ±4,18 oraz 18,91 ±4,55). Wszystkie 

obserwowane różnice były istotne statystycznie (p < 0,05) (tab. 8). 
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Tabela 8. Ocena statusu zębowego w badanych grupach: chorych z udarem mózgu i osób kontrolnych  

Parametr 
Chorzy 

 N = 150 

Osoby 

kontrolne 

N = 150 

Wartość p 

Średnia liczba  

wszystkich zębów  
 8,35 ±8,50  14,29 ±7,02 < 0,00011 

 

Średnia liczba wszystkich zębów 

z próchnicą 
 1,98 ±2,99  1,03 ±1,50 0,01001 

 

Średnia liczba wszystkich zębów 

z wypełnieniami 
 2,72 ±3,57  4,17 ±3,41 < 0,00011 

 

Średnia liczba wszystkich zębów 

usuniętych 
 19,65 ±8,50  13,71 ±7,03 < 0,00011 

 

Średnia liczba PUWz  24,35 ±4,18  18,91 ±4,55 < 0,00011 

PUWz – wskaźnik intensywności próchnicy zębów 
1 – test U Manna–Whitney 

Obie badane grupy porównano po wprowadzeniu podziału na kilka następujących 

przedziałów: 1-4 (lub 2-4), 4-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-28 zębów. Po wykluczeniu 

osób bezzębnych wśród chorych z udarem mózgu, najwięcej osób (61,7%) mieściło się 

w przedziałach: 5-9, 10-14 oraz 20-24 zębów, najmniej (5%) w przedziale 25-28 

zębów, 11 osób (11,7%) w przedziale 1-4 zęby. W grupie kontrolnej tylko 2 osoby (1,5%) 

mieściły się w przedziale 1-4 zęby. Zaobserwowane różnice były statystycznie istotne 

(p = 0,018). 

Po stratyfikacji grupy chorych według stadium zapalenia przyzębia oraz zróżnico-

wania fenotypu klinicznego udaru mózgu przeprowadzono analizę korelacji pomiędzy 

liczbą zębów a podtypem niedokrwiennego udaru mózgu. Zaobserwowano zależność 

między liczbą zębów a stadium zapalenia przyzębia dla chorych z udarem małych 

naczyń (p = 0,03). Chorzy z ciężkim zapaleniem przyzębia mieli więcej zębów 

(w przedziałach: 15-19 i 20-24) w porównaniu z chorymi z umiarkowanym zapaleniem 

przyzębia (więcej osób w przedziałach: 5-9, 10-14). 

Porównano także częstość występowania poszczególnych wartości liczby PUWz 

w grupie chorych po udarze mózgu oraz osób kontrolnych z uwzględnieniem następu-

jących przedziałów wartości liczby PUWz: 1-4, 4-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-28. 

Wykazano istotność statystyczną dla liczby PUWz (p = 0,0001). 

Analizowano, od jakiej liczby zębów w jamie ustnej wzrasta ryzyko wystąpienia 

niedokrwiennego udaru mózgu. W oparciu o analizę regresji (ROC) ustalono, że 

ryzyko to istotnie wzrasta u osób z liczbą zębów równą lub mniejszą od 10 (≤ 10)  

(OR = 3,46; 95%CI: 2,15-5,56). 

Porównano liczbę osób bezzębnych w obu badanych grupach (tab. 9). W grupie 

chorych było 56 bezzębnych co stanowiło 37,33% wszystkich badanych osób w tej grupie. 

W grupie kontrolnej, osób bezzębnych było znacznie mniej, tylko 12 (8% całej grupy). 
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Analiza statystyczna wykazała istotne różnice pomiędzy tymi grupami (p < 0,0001), 

wskazując na bezzębie jako czynnik zwiększający ryzyko wystąpienia udaru mózgu. 

Wartość ilorazu szans dla bezzębia wyniosła OR = 6,85 w przedziale ufności (95%CI) 

3,48-13,47. 

Tabela 9. Ocena występowania bezzębia w badanych grupach: chorych z podziałem na podtypy 

niedokrwiennego udaru mózgu i osób kontrolnych  

Badane grupy 

Liczba osób 

z bezzębiem 

N (% dla całej grupy)  

Wartość p 

chorzy vs. kontrola  

Chorzy ogółem 56 (37,33%) 

< 0,00011 

LAAS 13 (8,67%) 

LAC 11 (7,33%) 

CEI  7 (4,67%) 

UDE 25 (16,67%) 

Osoby kontrolne 12 (8,00%) 

 1 – test Chi2 Pearsona 

Dokonano także analizy porównawczej wybranych parametrów biochemicznych 

(białko CRP, poziom glukozy, profil lipidowy oraz poziom fibrynogenu) pomiędzy 

podgrupą chorych z umiarkowanym zapaleniem przyzębia a podgrupą z ciężkim 

zapaleniem przyzębia. Wszystkie parametry były wyższe u chorych z ciężkim perio-

dontitis, jednakże różnice istotnie statystyczne zaobserwowano tylko dla białka CRP  

(p < 0,0001) oraz fibrynogenu (p = 0,0003). Na podstawie analizy korelacji rang 

Spearmana wybranych wskaźników badania stomatologicznego z parametrami bio-

chemicznymi w grupie chorych z udarem mózgu, wykazano zależność pomiędzy: CAL 

a CRP (p < 0,0001), CAL a fibrynogenem (p-0,0028), PD a CRP (p = 0,02), liczbą 

zębów a TG (p = 0,049) oraz liczbą PUWz a TG (p = 0,047). 

5. Podsumowanie wyników 

Stan zdrowia jamy ustnej, w tym stan tkanek przyzębia był istotnie gorszy u cho-
rych po udarze niedokrwiennym mózgu niż u osób z grupy kontrolnej. Wykazano, że 
umiarkowane i ciężkie stadia zapalenia przyzębia są czynnikiem ryzyka wystąpienia 
udaru mózgu. Ryzyko to wzrasta wraz ze wzrostem wartości CAL (OR = 2,64, 95%CI: 
1,49-4,67) i wskaźnika BOP według Ainamo i Baya (OR = 1,15; 95%CI: 1,1-1,2) 
określającymi stadium zaawansowania zapalenia przyzębia oraz wraz z liczbą usuniętych 
zębów, szczególnie u osób z 18 lub więcej usuniętymi zębami (OR = 3,46, 95%CI: 
2,15-5,56). Wzrost liczby braków zębowych był związany z większym ryzykiem udaru 
mózgu, najbardziej narażone były osoby z liczbą zębów ≤ 10 (OR = 3,46; 95%CI: 
2,15-5,56) oraz osoby bezzębne (OR = 6,85; 95%CI: 3,48-13,47). U osób bezzębnych, 
ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu było siedmiokrotnie wyższe (OR = 6,85, 
95%CI: 3,48-13,47). Istotność statystyczną wykazano także dla liczby PUWz (p < 0,0001). 

Na podstawie uzyskanych w wyników następujące wskaźniki stomatologiczne „stanu 
zdrowia jamy ustnej” wydają się być istotne (jako biomarkery) w prognozowaniu 
ryzyka/przewidywaniu wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu: BOP, CAL, liczba 
zębów ≤ 10 i bezzębie (tab. 10). 
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Tabela 10. Wskaźniki stomatologiczne „stanu zdrowia jamy ustnej” istotnie zwiększające ryzyko wystąpienia 

udaru niedokrwiennego mózgu 

Wskaźnik OR 95%CI 

BOP 1,15 1,10- 1,20 

CAL 2,64 1,49- 4,67 

Liczba zębów ≤ 10 3,46 2,15- 5,56 

Bezzębie 6,85 3,48-13,47 

Wyższe wartości CAL i BOP korelowały z gorszym statusem neurologicznym 
chorych z udarem mózgu (NIHSS, mRS). Im bardziej zaawansowane stadium 
zapalenia przyzębia tym większe deficyty neurologiczne występowały u chorych po 
udarze mózgu. U chorych z ciężkim zapaleniem przyzębia zaobserwowano także 
wyższą śmiertelność w okresie hospitalizacji szpitalnej.  

Badania periodontologiczne w polskiej populacji chorych z udarem mózgu były 
przeprowadzone przez Słowik i wsp. w 2010 r. [56]. Zaobserwowano wtedy wpływ 
stadium zaawansowania zapalenia przyzębia na intensywność niedoborów neurolo-
gicznych w początkowej fazie choroby. Po stratyfikacji grupy 169 chorych z udarem 
niedokrwiennym mózgu na podgrupy: z umiarkowanym (N = 54) i zaawansowanym 
zapaleniem przyzębia lub bezzębiem (N = 115), wyniki badań neurologicznych przy 
przyjmowaniu chorego do szpitala (dla NIHSS: 8,9 ±8,8 vs 57 ±5,3, p = 0,01) oraz 
stopień niepełnosprawności po terapii (dla mRS: 2,2 ±1,8 vs 1,4 ±1,5; p = 0,009) były 
istotnie statystycznie gorsze dla chorych z zaawansowanym zapaleniem przyzębia lub 
bezzębiem. Natomiast przy wypisie chorego ze szpitala wyniki terapii zależały głównie 
od stopnia ciężkości przebiegu udaru, mniej od stadium choroby przyzębia. Po stra-
tyfikacji całej grupy chorych według poszczególnych subtypów udaru niedokrwien-
nego mózgu (udar dużych naczyń, udar małych naczyń, udar sercowo-zatorowy, udar 
o nieznanej etiologii), autorzy nie znaleźli istotnych różnic w ich rozkładzie w grupach 
chorych: z zaawansowanym i umiarkowanym stadium zapalenia przyzębia.  

Uzyskane w niniejszym badaniu wyniki potwierdzają dane z 2010 r. Jednak w prze-

ciwieństwie do wcześniejszych badań, wykonana przez nas analiza regresji logistycznej 
wskazała na zależność nie tylko między zaawansowanym stadium zapalenia przyzębia 
lub bezzębiem a stopniem nasilenia objawów neurologicznych (NIHSS) i niepełno-
sprawności (mRS) po terapii przy wypisie chorego ze szpitala ale dodatkowo także 
niedokrwiennym udarem małych naczyń.  
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Stan zdrowia jamy ustnej (status periodontologiczny i zębowy) jako czynnik 

ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu oraz wskaźnik prognostyczny 

przebiegu choroby 

Streszczenie 

Udar mózgu dotyka co roku na świecie ok. 25 mln osób, z tego w Polsce prawie 50 000, ok. 40% chorych 

umiera. Jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny, obok zrozumienia etiopatogenezy 

choroby, opracowania metod precyzyjnej diagnostyki i terapii, jest także identyfikacja biomarkerów, które 

pozwolą przewidywać wystąpienie udaru mózgu.  

Jamę ustną kolonizuje ponad 700 gatunków bakterii, niektóre z nich w stanie dysbiozy powodują próch-

nicę oraz choroby przyzębia. Zapalenie przyzębia (periodontitis) jest najbardziej rozpowszechnioną postacią 

chorób przyzębia, stanowi 80% wszystkich periodontopatii. W populacji osób dorosłych, częstość perio-

dontitis szacuje się na ok. 30-50%. Periodontopatie stanowią czynnik ryzyka rozwoju wielu chorób syste-

mowych, głównie chorób układu krążenia oraz OUN, w tym udaru mózgu i chorób neurodegeneracyjnych, 

tj. choroba Alzheimera i choroba Parkinsona. Periopatogeny stosunkowo łatwo przedostają się do 

krwiobiegu gospodarza, a ich czynniki wirulencji (FimA, gingipainy) o właściwościach prozapalnych 

i aterogennych mogą stymulować rozwój miażdżycy naczyń krwionośnych, proliferację komórek mięśni 

gładkich w ścianie naczyń krwionośnych i aktywację płytek krwi, przyczyniając się do wzrostu poziomu 

czynników prokoagulacyjnych zwiększających ryzyko wytworzenia zakrzepu. Zakrzep lub oderwana 

płytka miażdżycowa stanowią najczęstszą przyczynę powstania zatoru tętnicy doprowadzającej krew do 

mózgu. Periopatogeny (szczególnie P. gingivalis i T. forsythia) modulują metabolizm neutrofili, mogą 

aktywować mieloperoksydazę i stymulować proces tworzenia się pozakomórkowych pułapek neutrofilo-

wych (NETs, ang. Neutrophil Extracellular Traps).  

W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy stanu zdrowia jamy ustnej obejmującej wybrane 

wskaźniki stomatologiczne (zębowe i periodontologiczne) pod kątem ich przydatności w ocenie ryzyka 

wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu.  

Słowa kluczowe: udar niedokrwienny mózgu, biomarkery, czynniki ryzyka, choroby przyzębia, jama ustna  

 

Oral health (periodontal and dental status) as a risk factor for ischaemic stroke 

and prognostic indicator of the caourse of disease 
Abstract 

Every year, stroke affects approximately 25 million people worldwide, of which almost 50,000 in Poland, 

approximately 40% of patients, die. One of the greatest challenges of modern medicine, along with 

understanding the etiopathogenesis of the disease, developing methods of precise diagnosis and therapy, is 

also to identify biomarkers that will predict the occurrence of stroke.  

The oral cavity is colonized by over 700 species, some of them in a state of dysbiosis cause caries and 

periodontal disease. Periodontitis is the most appropriate form of periodontopathies, accounting for 80% of 

all periodonthopaties. The incidence of periodontitis in adults is about 30-50%. Periodontopathies are the 

risk factors for the development of systemic diseases, mainly the cardiovascular system diseases and the 

central nerve system diseases including stroke and neurodegenerative diseases, i.e. Alzheimer's disease and 

Parkinson's disease. Periopathogens easily enter the bloodstream of the host, and their virulence factors 

(FimA, gingipains) with pro-inflammatory and atherogenic properties can increase the developement of 

atherosclerosis and cause proliferation of smooth muscle cells in media layer of blood vessels and 

activation of platelets increasing the level of procoagulation factors which can lead to thrombus formation. 

A clot or detached atherosclerotic plaque is the most common cause of arterial embolism. Periopathogens 

(especially P. gingivalis and T. forsythia) can affect neutrophil metabolism, activate myeloperoxidase and 

stimulate the process of Neutrophil Extracellular Traps (NETs) formation. 

In the chapter, results of the oral health analysis covering selected dental and periodontal indicators are 

presented and checked for their usefulness in assessment of the risk of the ischemic stroke occurrence.  

Keywords: ischemic stroke, biomarkers, risk factors, periodontal diseases, oral cavity  
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