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Diagnostyka i nadzór epidemiologiczny 
kleszczowego zapalenia mózgu w praktyce 
klinicznej – wyniki badania jakościowego
Diagnostic process and epidemiological surveillance of tick-borne 

encephalitis in the clinical practice – a qualitative study

S t r e s z c z e n i e
Wprowadzenie. Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) jest jedną z  najczęstszych neuroinfekcji 
ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Choroba przenosi się głównie przez ukłucie zakażonego 
kleszcza, ale możliwe jest również zakażenie drogą pokarmową, szczególnie na terenach ende-
micznych. W Polsce zgłaszalność KZM wynosi 0,69/100 000 osób w populacji i jest wyraźnie niższa 
niż w  krajach sąsiadujących. Choroba zgłaszana jest najczęściej w  północno-wschodniej części 
Polski, natomiast w pozostałych regionach zgłaszane są pojedyncze przypadki. Jednak poprzednie 
badania wskazują, że zapadalność na KZM jest niedoszacowana.

Cel. Celem badania było zebranie od specjalistów chorób zakaźnych opinii dotyczących 
diagnostyki i raportowania KZM w praktyce klinicznej.

Materiał i metody. Przeprowadzono 16 wywiadów pogłębionych ze specjalistami chorób zakaź-
nych z co najmniej 10-letnią praktyką w zawodzie, z endemicznych i nieendemicznych obszarów 
występowania KZM.

Wyniki. Badanie ujawniło różnorodność praktyk w zakresie rozpoznawania wirusowych neuro-
infekcji. Pokazało również wiele ograniczeń związanych z  procesem diagnostycznym i  rapor-
towaniem do systemu nadzoru, wiążących się przede wszystkim z  brakiem wpływu rozpozna-
nia na dalsze leczenie, stosunkowo łagodnym przebiegiem i  szybkim powrotem do zdrowia, 
a także względami organizacyjnymi i logistycznymi.

Wnioski. Działania edukacyjne kierowane do lekarzy zajmujących się pacjentami hospitalizo-
wanymi z powodu neuroinfekcji i wdrożenie wytycznych ujednolicających proces diagnostyczny 
mogłyby poprawić wykrywalność KZM w Polsce. Dane pochodzące z systemu nadzoru epidemio-
logicznego są kluczowe we  właściwym planowaniu i  realizacji działań profilaktycznych, w  tym 
także mających postać szczepień przeciw KZM na obszarach szczególnie dotkniętych chorobą.

Słowa kluczowe:  zapalenie mózgu, 

kleszczowe zapalenie mózgu, profilaktyka, 

nadzór epidemiologiczny

Keywords:  encephalitis, tick-borne encephalitis, 

prevention, surveillance
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POSTĘPY NEUROLOGII PRAKTYCZNEJ

WSTĘP

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) jest chorobą 
zakaźną ośrodkowego układu nerwowego (OUN) 
wywoływaną przez wirus kleszczowego zapale-
nia mózgu (tick-borne encephalitis virus – TBEV). 
Zakażenie następuje najczęściej na skutek ukłu-

cia przez zakażonego kleszcza, rzadziej drogą 
pokarmową. W  przebiegu choroby najczęściej 
występują dwie fazy [1, 2]. W  pierwszej domi-
nują objawy grypopodobne, z kolei druga faza 
neuro logiczna może przebiegać pod postacią 
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapale-
nia mózgu lub zapalenia mózgu i rdzenia kręgo-
wego [1, 2].
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Diagnostyka kleszczowego zapalenia 
mózgu

Metodą z  wyboru wykorzystywaną w  diagno-
styce KZM jest badanie serologiczne za pomocą 
testu immunoenzymatycznego, wykonywanego 
w drugiej, neurologicznej fazie choroby [1]. Prze-
prowadzenia diagnostyki różnicowej w kierunku 
KZM wymaga każdy chory z  objawami neuro-
infekcji wirusowej, zwłaszcza jeśli w ciągu ostat-
nich 28 dni mógł być narażony na pokłucie przez 
kleszcze lub spożywał niepasteryzowane pro-
dukty mleczne [1, 2]. Nie zawsze jest możliwe 
wykazanie, że nastąpiło pokłucie przez klesz-
cze – jest ono bezbolesne i w wielu przypadkach 
pozostaje niezauważone [3]. Kleszcze zaka żone 
wirusem KZM występują licznie w  Polsce nie 
tylko w lasach i na terenach wiejskich, lecz także 
w parkach miejskich i na skwerach [4].

Zgodnie z  obowiązującymi definicjami przy-
padków chorób zakaźnych określonymi przez 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicz nego – 
Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) [5] labo-
ratoryjne kryteria potwierdzonego przypad-
ku KZM wymagają wykazania obecności prze-

ciwciał swoistych dla KZM klasy IgG i  IgM 
we krwi lub przeciwciał IgM w płynie mózgowo- 
-rdzeniowym (PMR). Przypadek prawdopodo-
bny stwierdzany jest wtedy, gdy wykryto obec-
ność przeciwciał klasy IgM w surowicy lub w wy-
wiadzie stwierdzono narażenie na zakażenie 
przez kontakt z tym samym źródłem, które u in-
nej osoby wywołało KZM (spożycie niepaste-
ryzowanych produktów mlecznych). Zarówno 
w przypadku potwierdzonego, jak i prawdopo-
dobnego zakażenia konieczne jest wystąpienie 
objawów klinicznych zapalenia układu nerwo-
wego.

Występowanie kleszczowego zapalenia 
mózgu

KZM występuje endemicznie w  27 krajach 
Europy [6]. Największą zapadalność obser wuje 
się w  krajach nadbałtyckich i  Europie Środ-
kowej [7]. Liczba przypadków KZM raporto-
wanych w  krajach sąsiadujących z  Polską zna-
cząco odbiega od liczby przypadków stwier-
dzanych w  naszym kraju. W  2017 r. na Litwie 
odnoto wano 16,6 zachorowań na 100 000 osób, 
a w Czechach i na Słowacji odpowiednio 6,4 i 1,4 
na 100  000 osób [7]. KZM jest jedną z  najczę-
ściej występujących neuroinfekcji wirusowych 
w  Polsce. Rocznie raportowanych jest od 200 
do 350 przypadków (około 0,5/100  000). Liczba 
ta może być jednak istotnie niedoszacowana [8]. 
Najwięcej zachorowań na KZM odnotowywa-
nych jest w  województwach podlaskim i  war-
mińsko-mazurskim [8, 9].

CEL PRACY

Celem pracy było poznanie przyczyn i  czynni-
ków wpływających na prawdopodobne niedo-
szacowanie zapadalności na KZM w Polsce. Jako 
hipotezę roboczą przyjęto obecność ograniczeń 
związanych z  diagnostyką KZM i  z  raportowa-
niem neuroinfekcji wirusowych. Badanie zleciła 
i sfinansowała firma Pfizer Polska Sp. z o.o. Pro-
jekt badawczy opracowała i  zrealizowała Pra-
cownia Badawcza BSM.

METODY

Uczestnicy badania

Badanie zrealizowano metodą indywidualnych 
wywiadów pogłębionych (in-depth interview – 
IDI). Wywiady przeprowadzono w  październiku 
i  listopadzie 2019 r. w 4 województwach ende-

A b s t ra c t
Introduction. Tick-borne encephalitis (TBE) is one of the most 
common viral infections of the central nervous system. A tick bite 
is the main route of disease transmission, however, food-borne  
infections are also common in endemic areas. In Poland, TBE notification 
rate is 0.69 per 100 000 inhabitants, and tends to be lower than in the  
neighboring countries. TBE incidence is the highest in the North-Eastern 
part of Poland, whereas only single cases of the disease are reported in 
the remaining regions. Previous studies suggest that the prevalence of 
TBE in Poland might be underestimated.

Aim. The aim of the study was to collect insights from the infectious 
diseases specialists on the diagnostics and reporting of TBE in clinical 
practice.

Material and methods. We conducted qualitative interviews with 
16 infectious diseases specialists from endemic and non-endemic areas 
for TBE, with at least 10 years of clinical practice.

Results. Our study showed that diagnostic procedures for viral  
neuroinfections in the hospitals throughout Poland are diverse. We  
identified several limitations in the process of TBE diagnostics and  
reporting within the surveillance system, mostly associated with the 
lack of specific treatment options, as well as organizational and logistic 
aspects.

Conclusions. Educational programs directed to physicians  
taking care of patients with neuroinfections, along with introduction of  
guidelines to uniform the diagnostic algorithm could improve the  
detection rate of TBE in Poland. The knowledge on the actual TBE inci-
dence is crucial to implement proper prophylaxis, including vaccination 
against TBE in endemic areas.
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micznych i 4 województwach nieendemicznych. 
Uczestniczyło w  nich 16 lekarzy specjalistów 
chorób zakaźnych (po 2 w każdym wojewódz-
twie; 5 było również specjali stami w  dziedzinie 
pediatrii) spełniających łącznie następujące kry-
teria:

 specjalizacja w  dziedzinie chorób zakaźnych 
i co najmniej 10-letni staż pracy;

 praca głównie (tj. w  wymiarze co najmniej 
50% czasu pracy) w  lecznictwie zamkniętym 
na oddziale chorób zakaźnych leczącym cho-
rych na infekcje OUN i/lub na wyspecjalizo-
wanym oddziale neuroinfekcji;

 na oddziale będącym głównym miejscem 
pracy lekarza w  2018 r. leczono co najmniej 
10  chorych z  neuroinfekcjami o  różnej etio-
logii (wirusowej, bakteryjnej i/lub grzybiczej).

Rekrutację uczestników badania przeprowa-
dzono drogą telefoniczną, mailową i  kontaktu 
bezpośredniego. Do udziału zaproszono leka-
rzy pracujących w  8 województwach uznawa-
nych za endemiczne lub nieendemiczne. W każ-
dym województwie przeprowadzono po dwa  
wywiady.

Ze względu na prawdopodobne niedoszaco-
wanie liczby przypadków KZM w Polsce, zmien-
ność w  epidemiologii choroby i  brak lokalnej 
definicji „obszaru endemicznego” lub „obszaru 
ryzyka” regiony sklasyfikowano na podstawie 
danych epidemiologicznych z poprzednich 2 lat 
(tab. I) [8, 9].

Wszyscy lekarze zaproszeni do udziału w pro-
jekcie badawczym wyrazili zgodę na udziele-
nie wywiadu i zapoznali się z jego celem. Opinie  
wyrażali anonimowo, zgodnie z zasadą obowią-
zującą w badaniach społecznych.

Struktura wywiadu

Wywiad składał się z  czterech części. Pierw-
szą poświęcono infekcjom OUN ogółem.  
Drugą część rozmowy poświęcono neuro-
infekcjom wirusowym. Trzecia część wywiadu 
dotyczyła KZM i  postrzegania tej choroby, uży-
teczności diagnostyki i  ograniczeń w  jej wyko-
rzystywaniu w  praktyce klinicznej. W  czwar-
tej części rozmowy przedyskutowano możliwe 
rozwiązania mające na celu zoptymalizowanie  
diagnostyki w kierunku KZM.

Sposób gromadzenia i analizowania danych

Wywiady z  lekarzami specjalistami chorób 
zakaźnych przeprowadzono w  formie roz-
mów bezpośrednich. W  spotkaniu uczestni-
czyli wyłącznie lekarz i  badacz. Każdy wywiad 
trwał około 60 min. Przebieg zapisywano w for-
mie cyfrowego nagrania dźwiękowego. Raport 
zbiorczy z badania przygotowano na podstawie 
analizy materiału w postaci transkrypcji z nagrań 
i notatek badaczy.

Wywiady przeprowadzili trzej moderatorzy 
z  Pracowni Badawczej BSM, specjalizujący 
się w  realizowaniu badań jakościowych 
(magistrowie psychologii z  ponad 10-letnim 
doświadczeniem w  prowadzeniu wywiadów 
z  lekarzami), przeszkoleni w zakresie problema-
tyki przedmiotu badania. Moderatorzy prowa-
dzący wywiady nie pozostawali w  jakiejkolwiek 
relacji ze  swoimi rozmówcami przed rozpoczę-
ciem badania ani po jego zakończeniu.

WYNIKI

Udział neuroinfekcji w praktyce klinicznej 
lekarzy chorób zakaźnych

W  szpitalach o  wysokim stopniu referencyjno-
ści leczonych jest rocznie do 100 chorych na 
neuro infekcje (30-40% wszystkich leczonych 
na  oddziałach zakaźnych). Z  kolei w  szpitalach 
powiatowych i  miejskich takich chorych jest 
rocznie do 20 i stanowią oni 10-15% wszystkich 
leczonych pacjentów. Najczęściej hospitalizo-
wani są pacjenci z  neuroinfekcjami o  etiologii 
wirusowej (40-80%).

Diagnostyka neuroinfekcji i neuroinfekcji 
wirusowych

We wstępnej diagnostyce chorych z  podejrze-
niem neuroinfekcji:

Tabela I. Klasyfikacja województw według liczby przypadków 

kleszczowego zapalenia mózgu odnotowanych w latach 2018 

i 2019 [8, 9]

Table I. Classification of voivodships according to number of reported 

tick-borne encephalitis cases in 2018 and 2019 [8, 9]

Województwo 2018 2019 Region

Podlaskie 73 108 Endemiczny

Dolnośląskie 18 27

Mazowieckie 25 17

Małopolskie 17 13

Śląskie 2 4 Nieendemiczny

Kujawsko-pomorskie 0 3

Wielkopolskie 1 1

Pomorskie 0 1
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 wyklucza się przyczyny neurologiczne (udar 
mózgu) na podstawie badań obrazowych;

 ustala się charakter neuroinfekcji (bakteryjny, 
wirusowy lub grzybiczy) na podstawie bada-
nia PMR.

Diagnostyka w kierunku kleszczowego 
zapalenia mózgu

Częstotliwość wykonywania badań serologicz-
nych nie zależy od położenia geograficznego 
ośrodka ani częstości występowania KZM w da-
nym regionie. Na konieczność uwzględnienia 
KZM w  diagnostyce różnicowej wskazują dane 
z  wywiadu. W  kontekście działań profilaktycz-
nych, w  tym szczepień ochronnych przeciw 
KZM, wiedza o rzeczywistej epidemiologii KZM 
na danym terenie jest istotnym i  cennym argu-
mentem z  punktu widzenia edukacji chorych 
i zachęcania do profilaktyki.

Lekarze z ośrodków o wyższym stopniu refe-
rencyjności wskazują na to, że stwierdzenie KZM 
jest istotne, aby przekazać pacjentowi informa-
cje o  przyczynie jego choroby i  jej możliwych 
powikłaniach. Rozpoznanie KZM może mieć 
również wpływ na objęcie pacjenta, zwłaszcza 
pediatrycznego, opieką w dalszej perspektywie, 
ze względu na możliwe zaburzenia poznawczo-
-behawioralne lub uszkodzenie słuchu.

Opinie zebrane podczas wywiadów z  leka-
rzami chorób zakaźnych pozwoliły na zidenty-
fikowanie trzech kategorii barier związanych 
z  diagnostyką KZM: 1) wynikających ze  specy-
fiki choroby; 2) wynikających z  uwarunkowań 
organizacyjnych; 3) wynikających ze  względów 
logistycznych (ryc. 1).

Przypadki pacjentów z kleszczowym 
zapaleniem mózgu

Lekarze uczestniczący w  badaniu, na podsta-
wie własnego doświadczenia klinicznego, zwra-
cają uwagę na występowanie poważnych po-
wikłań, jak porażenia, bóle głowy, zaburzenia 
koncentracji, nastroju, które dotyczą 10-20% 
ich pacjentów. Zajmując się pacjentem z  KZM, 
lekarz obawia się przede wszystkim możliwo-
ści wystąpienia u  pacjenta ubytków neurolo-
gicznych i  porażeń. Biorąc pod uwagę dłuż-
szą perspe ktywę czasową po przejściu KZM, 
lekarze wskazują na zaburzenia poznawczo- 
-behawioralne u dzieci.

DYSKUSJA

Przeprowadzone badanie pozwoliło na okre-
ślenie specyfiki i  zidentyfikowanie ograniczeń 
w  procesach diagnostyki i  raportowania KZM, 

Ryc. 1. Bariery w diagnostyce kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) z perspektywy lekarzy specjalistów chorób 

zakaźnych (opracowanie własne).

Fig. 1. Barriers in tick-borne encephalitis (TBE) diagnostic process according to infectious disease specialists (own study).

Natura KZM

 Brak dostępnego leczenia przyczynowego – rozpoznanie nie wpływa na proces terapeutyczny
 Wyniki przeważającej części testów w kierunku KZM są ujemne – lekarz może uznać to za niepowodzenie 

wstępnej diagnostyki
 Wątpliwości lekarza co do konieczności wykonania badań diagnostycznych w kierunku KZM na odpowiednim 

etapie choroby

Organizacyjne

 Brak udziału lekarza chorób zakaźnych we wstępnej diagnostyce chorego na neuroinfekcję, gdy jest ona 
prowadzona na szpitalnym oddziale ratunkowym/izbie przyjęć

 Diagnostyka pogłębiona – dodatkowy wydatek z budżetu szpitala przy znikomej użyteczności w procesie 
terapeutycznym

 W niektórych ośrodkach wymagana zgoda dyrekcji na zlecenie badania

Logistyczne
 Badania wykonywane poza ośrodkiem
 Próbki dostarczane do laboratorium tylko w określonych dniach
 Długi czas oczekiwania na wynik (przychodzi on po wypisaniu chorego ze szpitala)
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które mogą skutkować niedoszacowaniem 
zapadalności na KZM w  Polsce. Niektóre czyn-
niki, w tym brak leczenia przyczynowego, znie-
chęcają lekarzy do podejmowania pogłębionej 
diagnostyki. Wskazano też istotne ograniczenia 
natury organizacyjnej i  logistycznej oraz pro-
blem braku ujednoliconego standardu diagno-
stycznego. Przyczyny niedoszacowania liczby 
przypadków KZM można upatrywać w  każdym 
wymienionym powyżej aspekcie.

Dane NIZP-PZH dotyczące zapadalności na 
KZM w Polsce wskazują na to, że występowanie 
choroby jest ograniczone do wybranych tere-
nów wschodniej i południowo-zachodniej Polski 
[8, 9]. Istnieją jednak przesłanki naukowe prze-
mawiające za tym, że różnice w zapadalności na 
KZM w  poszczególnych województwach mogą 
nie odzwierciedlać stanu faktycznego.

W  biuletynach „Informacje o  zachorowa-
niach na choroby zakaźne i zatruciach w Polsce” 
uwagę zwraca fakt, że znaczący odsetek przy-
padków neuroinfekcji wirusowych ujmowany 
jest w zbiorczej kategorii „inne, nieokreślone”, co 
dotyczy w  szczególności województw raportu-
jących nieliczne przypadki KZM [8, 9]. W 2019 r. 
264 przypadki zapalenia mózgu stanowiło KZM, 
kolejne 63 wirusowe zapalenie mózgu o  nie-
określonej etiologii (A84). Natomiast spośród 
wszystkich 950 przypadków wiruso wego zapa-
lenia opon mózgowo-rdzeniowych 807  (85%) 
znalazło  się w  kategorii „inne, określone 
i  nieokreślone” (A87.1-A87.9; B02.1)  [8]. Tymcza-
sem według szacunków opublikowanych w lipcu 
2020 r. przez badaczy z  Kliniki Obserwacyjno- 
-Zakaźnej Dzieci Uniwersytetu Medycznego 
w  Białymstoku (wskazywanej przez uczestni-
ków badania jako autorytet w  kwestii leczenia 
KZM) w  samej populacji pediatrycznej w  Pol-
sce należałoby się spodziewać 282 przypadków 
rocznie [95% przedział ufności (confidence inte-

rval – CI) = 143-553)]. W analizowanej przez tych 
badaczy próbie obejmującej 374  dzieci z  neu-
roinfekcjami (w  tym bakteryjnymi), hospitali-
zowanych w  latach 2015-2019, KZM było tak-
że drugą najczęściej rozpoznawaną przyczyną 
neuro infekcji (11%), częstszą niż neuroborelioza 
(7%)  [10]. Istnieje też rozbieżność między liczbą 
przypadków KZM w raportach NIZP-PZH a liczbą 
hospitali zacji z  powodu neuro infekcji – w  skali  
całego kraju w  latach 2004-2008 do NIZP-PZH 
zgło szono jedynie 48% (zakres: 30-91%) neuro-
infekcji wirusowych [11].

Również dane z  badań seroprewalencji KZM 
w Polsce sugerują, że całkowita liczba przypad-
ków może być znacznie większa, niż jest od-
notowywana, ponieważ częstość występowa-
nia przeciwciał przeciw wirusowi KZM była zbli-
żona na obszarach uznawanych za ende miczne 

oraz nieendemiczne i wyniosła do 4,3% [12, 13]. 
Badania częstości występowania kleszczy zaka-
żonych wirusem KZM wykazały, że występowa-
nie wirusa KZM obejmuje miejsca uznawane za 
nieendemiczne [14, 15]. Analiza Steffanofa i wsp., 
którzy opracowali model epidemiologiczny sza-
cujący ryzyko zakażenia wirusem KZM w Polsce, 
dostarcza zbliżonych wniosków [13, 15]. Zgod-
nie z  tym modelem obszary ryzyka występują  
w całym kraju i obejmują województwa, w któ-
rych choroba nie była w ostatnich latach rapor-
towana lub odnotowywano pojedyncze przy-
padki, m.in. województwo lubuskie i  pomor-
skie [9, 13].

Z  punktu widzenia praktyki klinicznej istot-
nych spostrzeżeń na temat KZM, które mogą 
wskazywać na potrzebę wykonywania badań 
serologicznych również w wątpliwych przypad-
kach, np. u  pacjentów z  ujemnym wywiadem 
chorobowym, dostarcza publikacja Krawczuk 
i wsp. [3]. W zebranym materiale z lat 2005-2015, 
obejmującym dokumentację 669 pacjen-
tów (w  tym 68 dzieci z  KZM), autorzy wska-
zują, że jedynie 45,5% dzieci i  70,5% dorosłych  
pamięta moment pokłucia przez kleszcza. Na-
tomiast dwufazowy przebieg choroby, uznawa-
ny za charakterystyczny dla KZM, odnotowano  
jedynie u około 1/3 chorych (36,7% dzieci i 32,9% 
dorosłych). Najczęściej w przebiegu KZM obser-
wowano gorączkę (92,64% dzieci i  90,2% doro-
słych) i ból głowy (97% dzieci i 94,5% dorosłych). 
Sztywność karku – najczęściej występujący ob-
jaw oponowy w badanej grupie – występowała 
u 86,76% dzieci i 78,2% dorosłych [3].

Ważnym argumentem dla lekarzy na rzecz 
prowadzenia diagnostyki w  kierunku KZM jest 
możliwość wystąpienia powikłań. Mimo że  
zakażenia wywołane przez europejski typ  
wirusa charakteryzują się łagodniejszym prze-
biegiem i  niższą śmiertelnością (około 2% 
w  porównaniu z nawet 30% w  przypadku 
typu syberyj skiego i  dalekowschodniego), to  
zarówno zagraniczne, jak i  krajowe publikacje 
wskazują brak korelacji między ciężkością prze-
biegu samej choroby a  wystąpieniem odle-
głych powikłań [2, 3, 16]. Najczęstsze u  pacjen-
tów po przebytym KZM, występujące u  więcej 
niż połowy z  nich, są powikłania neuropsychia-
tryczne w  postaci zespołu postencefalityczne-
go. Ta jednostka chorobowa obejmuje uczucie 
zmęczenia, zaburzenia pamięci, koncentracji  
i  nastroju [1-3, 16, 17]. U  dzieci powikłania 
po przebyciu KZM częściej przyjmują postać  
behawioralno-poznawczą (m.in. zaburzenia 
uwagi, pamięci operacyjnej) i  mogą być trud-
niej uchwytne bez dłuższej obserwacji [2, 3, 16]. 
Powikłania te mogą znacząco wpływać na dal-
sze życie i sprawność osób, które przechoro wały 
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KZM. Wiedząc, że neuroinfekcję spowodowało 
zakażenie wirusem KZM, można podjąć odpo-
wiednie działania, m.in. poinformować pacjenta 
o  konieczności obserwacji, zaplanować konsul-
tacje ukierunkowane na wykrywanie powikłań 
swoistych dla KZM [16, 18].

Lekarze uczestniczący w  badaniu wskazy-
wali także na istotność poznania sytuacji epi-
demiologicznej KZM ze  względu na działa-
nia profilaktyczne. W  Polsce dostępne są dwie 
szczepionki zarejestrowane dla osób dorosłych 
i  dzieci powyżej 1. roku życia: FSME-IMMUN  
(Pfizer) i  Encepur  (GSK) [2]. Obie zawierają  
inaktywowaną formę wirusa KZM podtypu 
europej skiego. Standardowy schemat szcze-
pienia polega na podaniu trzech dawek szcze-
pionki [2]. Szacowana skuteczność rzeczywi-
sta szczepionki u  osób immunizowanych zgod-
nie z  zalece niami wynosi około 99% [2, 19].  
W  Austrii, w  której poziom wyszczepialności 
wynosi 82% populacji, liczba przypadków 
KZM zmniejszyła się z  700  do 50-75 rocznie 
[18]. W  2021 r. w  polskim programie szczepień 
ochronnych (PSO) rozszerzono grupy ryzyka 
o  osoby szczególnie często podejmujące ak-
tywność fizyczną poza pomieszczeniami (np. 
biegacze, spacerowicze, grzybiarze, właściciele 
psów, myśliwi, rodziny z małymi dziećmi) i  inne 
osoby podejmujące aktywność na świeżym  
powietrzu [20].

Zalety i ograniczenia badania

Badanie metodą pogłębionych wywiadów 
umożliwiło nie tylko prześledzenie ścieżki pa-
cjenta z  neuroinfekcją wirusową i  procesu 
diagnostycznego, zidentyfikowanie barier 
i  możliwych rozwiązań, które mogą popra-
wić wykrywalność KZM, lecz także pogłębio-
ne zrozumienie postaw lekarzy chorób zakaź-
nych podczas podejmowana decyzji klinicznych.  
Metoda badań jakościowych, choć pozwa-

la na zidentyfikowanie typowych postaw, nie 
daje jednak możliwości precyzyjnego oszaco-
wania frekwencji ich występowania w całej po-
pulacji. Przyjęta ograniczona liczba kryteriów  
doboru podgrup bada wczych mogła nie po-
zwolić na zidentyfikowanie wszystkich trudności 
pojawiających się w diagnostyce neuroinfekcji.

PODSUMOWANIE

Wyniki omawianego badania umożliwiły ziden-
tyfikowanie barier i  ograniczeń w  funkcjono-
waniu diagnostyki KZM w  praktyce klinicznej. 
Zasadnymi krokami zaradczymi wydają się:

 prowadzenie w środowisku lekarskim działań 
edukacyjnych zwiększających świadomość 
występowania KZM oraz wagi nadzoru epide-
miologicznego;

 wprowadzenie standardowych procedur, po-
zwalających na ujednolicenie w  całym kraju 
diagnostyki stosowanej u chorych z podejrze-
niem KZM;

 zwiększenie dostępności wystandaryzowa-
nych testów serologicznych w kierunku KZM.

W przypadku podejrzenia KZM wskazana jest  
konsultacja z ośrodkami referencyjnymi dyspo-
nującymi diagnostyką i doświadczeniem w le-
czeniu neuroinfekcji.

 Źródło finansowania
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WPROWADZENIE

Zaburzenia chodu, równowagi i postawy stano-
wią podstawowe objawy osiowe wszystkich ze-
społów parkinsonowskich. Prowadzą do utraty 
poczucia własnej skuteczności, znacznego ob-
niżenia jakości życia, upadków i  wynikających 
z  nich urazów. Każde badanie kliniczne prowa-
dzone u  pacjentów z  parkinsonizmem jest nie-
kompletne bez dokładnej oceny objawów osio-
wych. Jak zauważył już w  1817 r. James Par-
kinson, „obserwacja pacjentów zaczyna się 
podczas wchodzenia pacjenta do gabinetu” [1]. 
W  jednym z  ostatnich artykułów wyróżniono 

wiele cech klinicznych, które można zidentyfiko-
wać natychmiast, kiedy pacjenci wchodzą do ga-
binetu lekarza [2]. Dla przykładu ważne informa-
cje można uzyskać nawet podczas obserwacji, 
jak pacjenci wstają z  krzesła w  poczekalni, słu-
chania kadencji kroków lub szurania spowodo-
wanego zmniejszonym podnoszeniem stóp [2]. 
Badanie zaburzeń osiowych w rutynowej ocenie 
klinicznej jest jednak często niedoceniane, nie-
kompletne lub nieprawidłowo wykonane. Istnie-
je wiele powodów, w tym ograniczenia czasowe 
w dużych klinikach lub małe gabinety, w których 
dokładna ocena objawów osiowych jest niewy-
konalna. Na co dzień w praktyce klinicznej zanie-

Zaburzenia chodu i postawy 
w parkinsonizmie: podejście kliniczne
T ł u m a c z e n i e  a r t y k u ł u :

Gait and postural disorders in parkinsonism: a clinical approach

S t r e s z c z e n i e
Zaburzenia równowagi, chodu i  postawy są cechą charakterystyczną zespołów 
parkinsonowskich. Rozpoznanie tych objawów osiowych może dostarczyć ważnych 
i  często wczesnych wskazówek dotyczących leżącej u  podstaw choroby, a  zatem 
może pomóc w różnicowaniu choroby Parkinsona, chorób związanych z parkinsoni-
zmem naczyniowym i różnymi postaciami atypowego parkinsonizmu, w tym zaniku 
wieloukładowego, postępującego porażenia nadjądrowego i  zespołu korowo- 
-podstawnego. Dokładna ocena objawów osiowych niezbędna jest również do 
zainicjowania odpowiednich strategii leczenia i  dokumentowania wyników takich 
interwencji. W  tym artykule dokonano przeglądu nieprawidłowości dotyczących 
zakłócenia równowagi, chodu i  postawy ciała w  zaburzeniach parkinsonowskich, 
ze szczególnym uwzględnieniem różnicowych aspektów diagnostycznych.
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porażenie nadjądrowe, zespół korowo-podstawny
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corticobasal syndrome

Copyright wydania polskiego © 2021 by Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

Cecilia Raccagni1, Jorik Nonnekes3, 

Bastiaan R. Bloem2, Marina Peball1, 

Christian Boehme1, Klaus Seppi1, 

Gregor K. Wenning1

1 Department of Neurology, Medical University of 
Innsbruck, Anichstrasse 35, 6020 Innsbruck, Austria

2 Department of Neurology, Donders Institute for 
Brain, Cognition and Behavior, Radboud University 
Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, Holandia

3 Department of Rehabilitation, Donders Institute for 
Brain, Cognition and Behavior, Radboud University 
Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, Holandia

Adres do korespondencji:

Gregor K. Wenning

e-mail: gregor.wenning@i-med.ac.at

Journal of Neurology 2019; Title: Gait and postural disorders 

in parkinsonism: a clinical approach; 267(11); Pages 3169-3176; 

DOI: 10.1007/s00415-019-09382-1; Author: Cecilia Raccagni, Jorik 

Nonnekes, Bastiaan R Bloem, Marina Peball, Christian Boehme, Klaus 

Seppi, Gregor K Wenning; Publisher: Springer Nature

Copyright © 2019, The Author(s)
Licencjodawca nie odpowiada za kompletność i dokładność tłumaczenia
 

Jest to badanie wykonane w ramach działalności naukowej, a nie 

komercyjne. Pracę tę wykonano w Klinice Neurologii Uniwersytetu 

Medycznego w Innsbrucku w Austrii. Elektroniczne materiały 

uzupełniające: wersja online tego artykułu (https://doi.org/10.1007/

s00415-019-09382-1) zawiera dodatkowe materiały, dostępne dla 

upoważnionych użytkowników.

Niniejszy artykuł z otwartym dostępem rozpowszechniany 

jest w ramach odpowiedniej licencji pod warunkiem 

uznania autorstwa i charakteru niekomercyjnego 

(Creative Commons Attribution Non-Commercial License) 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0). Umożliwia ona 

nieograniczone niekomercyjne użytkowanie, rozpowszechnianie 

i reprodukcję na jakimkolwiek nośniku, pod warunkiem że oryginalna 

praca jest właściwie zacytowana.

Egzemplarz czasopisma do wykorzystania przez firmę       w wersji elektronicznej do dn. 15.08.2021 r.  
Nr materiału Biogen-110111



Neurologia Praktyczna • 1/2021
17

dbywanie oceny chodu i zaburzeń postawy jest 
straconą szansą, jaką oferują te objawy, dające 
ważne wskazówki co do natury choroby podsta-
wowej i ułatwiające diagnostykę różnicową.

Sugerowano wiele różnych klasyfikacji 
zaburzeń chodu, równowagi i  postawy, wska-
zując na znaczenie tych objawów w  bada-
niach klinicznych. Ostatnio [3] zaproponowano 
„podejście oparte na objawach”, w  którym 
zaburzenia chodu, równowagi i nieprawidłowo-
ści postawy stanowiły początkowy etap poszu-
kiwania leżących u podstaw zespołów neurolo-
gicznych, w tym choroby Parkinsona (Parkinson’s 

disease  – PD), parkinsonizmu naczyniowego 
(vascular parkinsonism – VP) i  atypowych zabu-
rzeń parkinsonowskich (atypical parkinsonian 

disorders – APD), takich jak zanik wieloukła dowy 
(multiple system atrophy – MSA), postępujące po-
rażenie nadjądrowe (progressive supranuclear 

palsy – PSP) lub zespół korowo- podstawny 
(corticobasal syndrome – CBS). Zgodnie z podej-
ściem opartym na objawach badanie kliniczne 
rozpoczyna się od obserwacji pacjentów w  po-
zycji siedzącej, potem podczas wstawania 
z krzesła, a następnie w pozycji stojącej i wresz-
cie podczas chodzenia [3]. W  tego typu oce-
nie lekarz zwraca szczególną uwagę na obec-
ność różnych objawów osiowych, które w wielu 
przypadkach są dość specyficzne i  mogą po-
móc w  przeprowadzeniu diagnostyki różnico-
wej. Ostateczne rozpoznanie może zostać usta-
lone tylko w  wyniku sekcji zwłok. Jednak do-
kładnie zebrany wywiad chorobowy i  pełne 
badanie kliniczne, poparte wnikliwą obserwa-
cją wzorców osiowych, może naprowadzić ba-
dającego na ustalenie właściwego rozpoznania 
u danego pacjenta. Co ważne, wczesne i wiary-
godne rozpoznanie zaburzeń parkinsonowskich 
jest kluczowe z punktu widzenia właściwego po-
radnictwa i postępowania leczniczego u pacjen-
tów. Na przykład pacjenci z PD w obliczu niepeł-
nosprawności osiowej zazwyczaj dostosowują 
wzorzec ruchu, starają się poruszać powoli i  jak 
najbezpieczniej, aby dzięki temu uniknąć upad-
ków i urazów. Z  kolei pacjenci z  PSP mogą ma-
nifestować zachowania lekkomyślne pomimo 
istnienia wyraźnej niepełnosprawności cho-
du lub niestabilności postawy. Rozpoznanie tej 
„ruchowej lekkomyślności” w odpowiednim cza-
sie może mieć istotny wpływ na wybór meto-
dy rehabilitacji, np. ograniczenia nienadzoro-
wanej mobilności pacjentów z  PSP. Celem tego 
arty kułu jest przegląd charakterystycznych ob-
jawów dotyczących chodu, równowagi i  zabu-
rzeń postawy w PD w porównaniu z VP i różnymi 
APD, na podstawie doświadczeń klinicznych 
autorów i  piśmiennictwa. W  zilustrowaniu spe-
cyficznych objawów osiowych w zespołach par-

kinsonowskich prześledzono opisane powyżej 
podejście oparte na objawach [3]. Reprezenta-
tywne filmy przedstawiające zaburzenia osiowe 
obserwo wane w  VP, MSA, PSP i  CBS są zawarte 
w materiale uzupełniającym.

CHOROBA PARKINSONA

Typowy profil zaburzeń osiowych oraz ich 
ewolucja w  przebiegu choroby są dobrze 
poznane u  pacjentów z  PD. W  tym miejscu 
pokrótce zilustrowane zostaną główne cechy 
charakterystyczne, jako podstawa porówna-
nia z pacjentami z APD i VP. Jednym z najwcze-
śniejszych objawów PD może być zmiana wzor-
ca chodu, objawiająca się nieznacznym osłabie-
niem balanso wania kończynami górnymi po 
jednej stronie lub subtelnym zwężeniem pod-
stawy podparcia [4]. Dla niewprawnego oka za-
burzenia osiowe we  wczesnych stadiach PD 
mogą nie być widoczne, oczywiste są dopiero 
w  średnio- późnych etapach choroby (Hoehn 
i  Yahr 3-4)  [5], ze  złożoną zależnością częstości 
upadków w kształcie litery U (ich częstość zwy-
kle osiąga maksimum w  umiarkowanym sta-
dium choroby, a następnie zmniejsza się w cięż-
szych stadiach choroby, gdy pacjenci stopniowo 
stają się unieruchomieni) [6].

Pacjenci z  PD w  pozycji siedzącej mogą wy-
kazywać nieprawidłowe zgięcie postawy do 
przodu w zakresie całej osi ciała, w tym tułowia, 
szyi i  kończyn [7]. Zgięcie boczne tułowia jest 
bardzo częste i występuje nawet u 80% pacjen-
tów [8, 9]. W późnych stadiach choroby lub u pa-
cjentów leczonych lekami przeciwparkinsonow-
skimi sztywność kończyn jest często mniej wy-
raźna niż sztywność osiowa [7].

Podczas wstawania z  krzesła pacjenci z  PD 
wykazują zwykle spowolnienie i  do wstania 
mogą potrzebować więcej niż jednej próby lub 
nawet pomocy rąk [3]. Ta trudność we wstawa-
niu z  pozycji siedzącej może wystąpić nawet 
we wczesnych stadiach choroby, co odzwiercie-
dlono w badaniu, w którym wykazano trudności 
we wstawaniu z pozycji siedzącej u 6 pacjentów 
z wczesną PD (średnia Hoehn i Yahr 1,75, zakres 
1,5-2) [10].

W pozycji stojącej (z otwartymi oczami) u pa-
cjentów z  PD zazwyczaj stwierdza się prawi-
dłową lub wąską podstawę podparcia, w przeci-
wieństwie do większości innych schorzeń neuro-
logicznych [3]. Wraz z postępem choroby wąska 
podstawa staje się jeszcze wyraźniejsza [11, 12].

Jednym z  najwcześniejszych objawów jest 
asymetryczne zmniejszenie balansowania koń-
czynami górnymi podczas chodzenia [13]. 
Typowy wzorzec chodu pacjentów z PD jest wą-
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ski. Pacjenci z  wczesną chorobą Parkinsona nie 
wykazują istotnej niestabilności w  płaszczyźnie 
przyśrodkowo-bocznej i  zazwyczaj mogą wy-
konać test chodu tandemowego bez wychy-
leń bocznych [14, 15]. Stwierdzenie nieprawidło-
wości w  teście chodu tandemowego (za nie-
prawidłowe uznawane jest wykonanie nawet 
jednego kroku w  bok przy 10 kolejnych kro-
kach wykonanych w tandemie) u pacjenta z PD 
we wczesnym stadium choroby może suge rować 
istnienie leżącego u  podstaw APD lub cza sami 
współwystępowanie zaburzeń naczyniowo- 
-mózgowych u  pacjentów z  typową PD. Wraz 
z dalszym postępem choroby może pojawić się 
niestabilność w  płaszczyźnie przyśrodkowo- 
bocznej, objawiająca się nieprawidłowościami 
w teście chodu tandemowego, ale wydaje się, że 
jest to głównie związane z  rozwojem współist-
niejącej choroby naczyniowo- mózgowej, a  nie 
samą PD [14]. Warto zauważyć, że pacjenci z PD 
nawet w późnych stadiach choroby nadal mogą 
jeździć na rowerze, co stwierdzono w  prospek-
tywnym badaniu obserwacyjnym z  udziałem 
156 pacjentów z  parkinsonizmem. W  badaniu 
tym wykazano, że u pacjentów, którzy na skutek 
poczucia niepewności spontanicznie przesta-
ją jeździć na rowerze, należy wziąć pod uwagę 
formę APD [16].

Zgodnie z  badaniem EMSA-PIGD (European 
Multiple System Atrophy-Postural Instability 
and Gait Disability – Europejska Grupa Zaniku 
Wieloukładowego-Niestabilność Postawy i Nie-
sprawność Chodu) (szczegóły pokazano po-
niżej) u  88% (n = 16) wszystkich pacjentów 
stwierdzono prawidłowy test chodu tandemo-
wego, podczas gdy tylko u 12% (n = 3) wykazano 
nieprawidłowości w teście „wstań i idź” (timed up 

and go – TUG). U zdecydowanej większości (83%) 
nie występowała niestabilność postawy w teście 
retropulsji [15].

W  zaawansowanych stadiach PD dochodzi 
do bardziej złożonych zaburzeń chodu, które 
zaczy nają stanowić główną determinantę nie-
pełnosprawności i  niskiej jakości życia [17, 18]. 
Zoptymalizowane leczenie farmakologiczne lub 
zasto  sowanie głębokiej stymulacji mózgu zwy-
kle nie wystarczają do odpowiedniego kontro-
lowania chodu i równowagi. Dodatkowo wystę-
puje pogorszenie funkcji poznawczych, co 
z  kolei może mieć negatywny wpływ na chód 
[19]. Zamrożenie chodu (freezing of gait – FoG) 
staje się wtedy częstym objawem. FoG defi-
niuje się jako „krótkie, epizodyczne zatrzyma-
nie lub  wyraźne zmniejszenie progresji chodu 
pomimo zamiaru chodzenia” [20], w  tym rów-
nież epi zody „zawahania przy starcie” lub szura-
nie stopami z kroczkami o  długości od milime-
trów do kilku centymetrów. Jest to jeden z naj-

bardziej wycieńczających objawów PD. FoG jest 
zwykle najczęstsze i  najwyraźniejsze w  fazach 
„wyłączenia” (off ) w  późnych stadiach choroby 
Parkinsona, chociaż może również występo-
wać z krótszymi epizodami w fazach „włączenia” 
(on)  [21]. Szacunkowo 25-60% pacjentów z  PD 
zgłasza epizody FoG [22-26], ale biorąc pod uwa-
gę trudności w wykrywaniu FoG w przychodni, 
rzeczywiste dane mogą być wyższe [27, 28].

Najczęściej FoG występuje wówczas, gdy pa-
cjenci zaczynają chodzić, skręcać, przechodzić 
przez wąskie przejścia lub zbliżać się do miej-
sca przeznaczenia [29]. Mniej powszechnie zja-
wisko to może również występować wówczas, 
gdy pacjenci idą prosto, czyli gdy występują 
sytuacje środowiskowe lub emocjonalne, takie 
jak nieoczekiwane zdarzenia, które wywołują 
pobudzenie [29]. Ze względu na epizodyczność 
jego natury FoG bardzo trudno sprowokować 
w  warunkach badania klinicznego. Poprosze-
nie pacjentów o szybkie, pełne obroty „w miej-
scu” (i w obu kierunkach) to najlepszy sposób na 
sprowokowanie FoG [28, 30]. Ten test powinien 
być stosowany zawsze, nawet gdy chód wygląda 
dobrze.

Dreptanie, festynacja (festination) jest jedną 
z  najbardziej charakterystycznych cech chodu 
w  PD. Klinicznie definiuje się je jako skłonność 
do ruchu naprzód coraz szybszymi i  mniejszy-
mi krokami w  celu utrzymania przesuwającego 
się do przodu środka ciężkości nad kroczącymi 
stopami [29]. Często u  tego samego pacjenta 
dreptaniu towarzyszy FoG i jest to również typo-
we dla późniejszych stadiów choroby. Ostatnio 
opisano kolejny fenotyp festynacji, wyróżnia-
jący się pochyleniem do przodu tułowia z  po-
wodu zaburzeń kontroli postawy ciała z  wyko-
nywaniem nieskutecznych kroków korygujących 
drobne wychylenia, będący wyrazem deficytu 
kontroli równowagi [31].

PARKINSONIZM NACZYNIOWY

VP, znany również jako parkinsonizm dolnych 
partii ciała, jest zdominowany przez niestabil-
ność postawy i  znacznego stopnia zaburze-
nia chodu spowodowane zmianami naczynio-
wymi istoty białej u pacjentów z profilem ryzyka 
chorób naczyniowych. VP stanowi 4,4-12% 
wszystkich przypadków parkinsonizmu [32]. 
Po raz pierwszy został opisany przez Critchleya 
i wsp. [33], który stworzył termin „parkinsonizm 
miażdżycowy”, a  około 60 lat później termin 
ten został przemianowany przez Thompsona 
i  Marsdena na „parkinsonizm dolnej połowy 
ciała” [34]. Ten drugi termin w znacznym stopniu 
podkreśla charakterystyczne objawy kliniczne 
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różniące VP od PD, takie jak względny brak aki-
nezji kończyn górnych i  dominacja niestabilno-
ści postawy oraz chód na szerokiej podstawie 
we wczesnym etapie choroby [35].

W  pozycji siedzącej pacjenci z  VP wykazują 
stosunkowo mniej objawów w porównaniu z pa-
cjentami z PD [35], u których objawy z kończyn 
górnych (drżenie, sztywność lub spowolnienie) 
są bardziej widoczne. Drżenie spoczynkowe 
obserwo wano tylko u 4% pacjentów z VP w po-
równaniu z  47% pacjentów z  PD [36]. Drżenie 
posturalne wydaje się bardziej powszechne 
w VP [37].

Podczas wstawania z  krzesła u  pacjentów 
z VP prawie zawsze jako wczesny objaw wystę-
puje chód na poszerzonej podstawie i niestabil-
ność postawy [35]. Niestabilność podczas stania 
na poszerzonej podstawie jest czułym, ale nie-
specyficznym objawem stwierdzanym w pozycji 
stojącej [3]. Cechą charakterystyczną typowych 
nieprawidłowości postawy w  VP jest postawa 
dość wyprostowana, bez pochylenia tułowia 
i  proste nogi z  wyprostem w  stawach kolano-
wych i biodrowych [34].

Zaburzenia chodu są przeważającym aspek-
tem klinicznym VP i  różnią się znacznie od za-
burzeń chodu obserwowanych w PD. W jednym 
badaniu u 90% pacjentów z VP w początkowych 
stadiach choroby stwierdzano nieproporcjonal-
nie duże zaburzenia chodu (czas trwania cho-
roby 2,6 ± 1,5 roku), w  przeciwieństwie do za-
ledwie 7% pacjentów z  PD dopasowanych pod 
względem czasu trwania choroby [38]. Chód jest 
chwiejny, na szerokiej podstawie i  często wy-
stępują wahania przy rozpoczynaniu chodze-
nia, kroki są szurające, z możliwym obustronnym 
zmniejszeniem balansowania kończynami gór-
nymi, co powoduje „sztywny, drewniany wygląd, 
z  utratą normalnej synergii, płynności i  dyna-
micznej gry ramion, tułowia i nóg”  [34] (zasoby 
internetowe 1). Niemniej jednak ilościowe bada-
nie analityczne chodu przeprowadzone u 12 pa-
cjentów z  VP, 12 pacjentów z  PD i  10  zdrowych 
osób z grupy kontrolnej wyka zało względnie za-
chowane balansowanie ramionami u pacjentów 
z VP [39], przez co uznano, że jest to cecha przy-
datna do diagnostyki różnicowej VP z innymi ze-
społami parkinsonowskimi. Typowym objawem 
VP jest również obracanie się i chodzenie en bloc 

(w całości), co odzwierciedla głównie unierucho-
mienie osiowe. Specyficznie u  pacjentów z  VP 
stwierdza się ograniczenie obracania głowy, szyi 
i  ramion na boki [35]. Subtelniejszym objawem 
jest zewnętrzna rotacja stóp podczas chodze-
nia, co sugeruje, że u  podłoża leżą zaburzenia 
równowagi. Szeroka podstawa podparcia wraz 
ze  zmienną długością kroku wygląda ataktycz-
nie, chociaż w  tym przypadku bardziej przypo-

mina to ataksję czołową niż ataksję móżdżkową 
[35] (patrz zasób online 1). W  całym przebiegu 
choroby niestabilność posturalna i  upadki sta-
ją się bardziej wyraźne, powodując stopniowe 
przejście od uzależnienia od wózka inwalidzkie-
go i bezruchu [34, 35]. FoG jest również częstym 
objawem u  pacjentów z  VP. Giladi i  wsp. [40] 
przeprowadzili oparte na bazie danych bada-
nie dotyczące występowania FoG u 347 pacjen-
tów z zespołem parkinsonowskim innym niż PD 
i stwierdzili występowanie FoG u 25 z 44 pacjen-
tów z  VP (57%). Nawet w  epizodach FoG u  pa-
cjentów z  VP obserwuje się tendencję do szer-
szej podstawy podparcia, natomiast u  pacjen-
tów z  PD epizody FoG występują przy wąskiej 
podstawie. U  pacjentów z  VP opisano również 
dreptanie (festynacja) [3].

ZANIK WIELOUKŁADOWY

MSA to szybko postępująca choroba neurode-
generacyjna charakteryzująca się różną kombi-
nacją objawów autonomicznych, parkinsonow-
skich, móżdżkowych i  piramidowych [41]. Roz-
poznawane są dwa fenotypy ruchowe: wariant 
parkinsonowski (MSA-P) i  wariant móżdżkowy 
(MSA-C); oba są często związane z objawami nie-
wydolności autonomicznej.

W  pozycji siedzącej pacjenci z  MSA mogą 
wykazywać skłonność do wychylania się na 
boki, z  powodu wyraźnego tonicznego bocz-
nego zgięcia tułowia określanego mianem ob-
jawu krzywej wieży w Pizie (Pisa syndrome)  [42]. 
Ponadto pacjenci z  MSA mogą wykazywać 
wyraźne zgięcie szyi do przodu (nieproporcjo-
nalny antecollis) (patrz źródło internetowe 2) [43], 
które jest nieproporcjonalne do stopnia zgię-
cia do przodu w innych okolicach ciała [44]. Po-
dobieństwa do takiego antecollis można zna-
leźć również w innych stanach neurologicznych 
(np.  miastenii, zapaleniu wielomięśniowym, 
stwardnieniu zanikowym bocznym), chociaż 
w  tych jednostkach chorobowych antecollis 
powstaje zazwyczaj na skutek osłabienia mięśni 
lub ich wiotkości, podczas gdy antecollis w MSA 
jest sztywny i często mało mobilny [3]. Obserwo-
wany u pacjentów z zespołem parkinsonowskim 
nieproporcjonalny antecollis sygnalizuje praw-
dopodobieństwo występowania MSA [45].

Ponadto u  pacjentów z  MSA po wstaniu 
z krzesła i podczas stania stwierdza się poszerze-
nie podstawy podparcia. Takie zmiany położenia 
ciała z  pozycji leżącej lub siedzącej do stojącej 
mogą powodować nasilenie hipotonii ortosta-
tycznej, kluczowego objawu MSA [46-48], któ-
ry prowadzi do występowania zawrotów głowy 
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lub omdleń, a tym samym odgrywa ważną rolę 
w zwiększeniu ryzyka upadków [48, 49].

U  pacjentów z  MSA obserwuje się chód na 
szerokiej podstawie, z występującą często atak-
sją móżdżkową w  linii pośrodkowej w  MSA-C, 
ale także w MSA-P [44]. Ten wzór chodu znacznie 
różni się od tego u pacjentów z PD, u których ob-
serwuje się chód na wąskiej podstawie. Chód na 
szerokiej podstawie w MSA stanowi konsekwen-
cję niestabilności w płaszczyźnie przyśrodkowo- 
-bocznej, co jest prawdopodobnie związane 
z  bardziej rozpowszechnionymi zmianami neu-
ropatologicznymi, wykraczającymi poza szlak 
nigrostriatalny i  obejmującymi także móżdżek, 
pień mózgu i  ich połączenia [3]. Tego typu nie-
stabilność może ujawnić próba chodu tandemo-
wego [14, 15], która okazała się nieprawidłowa 
u 85% z 21 pacjentów z MSA w badaniu EMSA-
-PIGD. W tym samym badaniu u 56% pacjentów 
występowała niestabilność postawy w  teście 
retropulsji, a  60% chorych wykonało patolo-
giczny test TUG [15]. Niestabilność w płaszczyź-
nie przyśrodkowo- bocznej znajduje również od-
zwierciedlenie w niezdolności pacjentów z MSA 
do jazdy na rowerze.

Początkowo podawano, że częstość wystę-
powania FoG była niska u  pacjentów z  MSA 
[50], ale w  jednej z  ostatnich prac wykazano, 
że u  wysokiego odsetka (75%, badana popu-
lacja 28 pacjentów) pacjentów ambulatoryj-
nych z  MSA ze  średnim czasem trwania cho-
roby 6,4 ± 4,0 roku stwierdzono FoG zarówno 
w  MSA-P (82%), jak i  MSA-C (50%). W  tym ba-
daniu FoG pojawiało się częściej w  zaawanso-
wanych stadiach MSA-C, ale nie wykazano ko-
relacji z  czasem trwania choroby w  MSA-P [50], 
co sugeruje związek tego objawu ze  zmianami 
w jądrach podstawy mózgu, a nie w pniu mózgu 
lub móżdżku. Dane te są zgodne z  analizą FoG 
w przypadkach MSA potwierdzonych pośmiert-
nie, w których również stwierdzano FoG w 40% 
przypadków na pierwszej wizycie (mediana 
36  miesięcy po wystąpieniu objawów) i  54% 
podczas ostatniej wizyty [50, 51]. Z tego powodu 
należy zawsze dokładnie ocenić występowa-
nie FoG w  MSA. W  odróżnieniu od PD reduk-
cja balansowania kończy nami górnymi w  MSA 
jest zwykle bardziej syme tryczna. Ponadto 
ze  względu na zajęcie autonomicznego układu 
nerwowego u pacjentów z MSA zwykle częściej 
występują upadki spowodowane omdleniami 
wynikającymi z  neurogennego niedociśnienia 
ortostatycznego [48].

POSTĘPUJĄCE PORAŻENIE NADJĄDROWE

Klasycznym fenotypem PSP jest zespół Richard-
sona (PSP-RS), który charakteryzuje się pio-
nowym nadjądrowym porażeniem spojrzenia 
(ostateczna cecha diagnostyczna) i  innymi ob-
jawami (np. spowolnienie ruchowe, subtelne 
zmiany osobowości, niewyjaśnione upadki, bra-
dyfrenia, dysfunkcja wykonawcza, apraksja 
powiek i dyzartria) [52]. Na podstawie dominu-
jących cech klinicznych opisano inne pod typy 
PSP  [52]. Wśród nich szczególnie interesujące 
jest pierwotnie postępujące zamrożenie chodu, 
objawiające się postępującymi zaburzeniami 
neurologicznymi, które obejmują głównie chód, 
rozpoczynają się od zamrożenia chodu, a  póź-
niej występują objawy w  postaci niestabilności 
postawy [53].

W pozycji siedzącej u pacjentów z PSP wystę-
puje charakterystyczna tendencja do opadania 
głowy do tyłu (retrocollis) [3, 54], chociaż objaw 
ten sporadycznie występuje u pacjentów z rece-
sywną PD. W  klasycznym fenotypie pacjenci 
mają oczy szeroko otwarte, a  częstotliwość 
mrugania jest zmniejszona [55]. Bardziej typo-
wym objawem u pacjentów z PSP jest zaburze-
nie patrzenia w  dół (źródło internetowe 3) [55]. 
Kolejny specyficzny objaw u  pacjentów z  PSP 
jest wynikiem zaburzeń ze  strony płata czoło-
wego, powodujących „objaw rakiety” [3], który 
jest widoczny, gdy pacjenci są proszeni o wsta-
wanie z krzesła. W tym przypadku podczas pró-
by wstawania pacjenci z PSP mogą się podnieść 
stosunkowo szybko, biorąc pod uwagę ich sto-
pień niestabilności postawy, tylko po to, by się 
przewrócić z powrotem na krzesło.

W pozycji stojącej zazwyczaj przyjęcie posta-
wy wyprostowanej jest zaburzone, co prowadzi 
do stopniowego znoszenia do tyłu [56]. Nawet 
małe zmiany spowodowane nagłymi zaburze-
niami wewnętrznymi lub zewnętrznymi mogą 
prowadzić do znacznej niestabilności [57]. Pod-
stawa podparcia jest zwykle szeroka.

Chód pacjentów z  PSP opisano jako 
podobny do chodu „pijanego marynarza” 
(„drunken-sailor”-like)  [55]. Typowymi objawami 
w pierwszych latach choroby są wyraźna niesta-
bilność postawy i częste upadki (źródło online 4) 
[58]. Co ciekawe, w danych badania EMSA-PIGD 
znalazło się również 25 pacjentów z PSP-RS, któ-
rzy wykazywali niestabilność postawy w  teście 
retropulsji w  72% przypadków, nieprawidłowy 
test TUG u 71% i test chodu tandemowego z wy-
konywaniem kroków na boki u  70% pacjentów 
z PSP [15].

Osobliwym zjawiskiem PSP jest „nieostrożne 
chodzenie” lub „nierozważność ruchowa”, któ-
re często prowadzą do „lekkomyślnych upad-
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ków”, spowodowanych niedostateczną oceną 
ryzyka i  brakiem uwagi. Pacjenci poruszają się 
zbyt szybko, wykonują gwałtowne zatrzyma-
nia i obroty, tak jakby ignorowali swoje wyraźne 
deficyty równowagi [20]. Potknięcia przy cho-
dzeniu są również powszechne i wynikają z nie-
zdolności skierowania wzroku w dół [55]. Podob-
nie jak u pacjentów z MSA u chorych z PSP ob-
serwuje się chód na szerokiej podstawie [59]. 
Ostatnie dane o  FoG wskazują na wysokie roz-
powszechnienie tego objawu w PSP. W szczegól-
ności w ostatnim badaniu obserwowano 401 pa-
cjentów (40 z PSP, średni czas trwania choroby – 
3 miesiące, oraz 361 chorych z  innymi zaburze-
niami neurodegeneracyjnymi) przez co najmniej 
1 rok i  przeanalizowano objawy oraz  oznaki 
w sposób wystandaryzowany, biorąc pod uwagę 
nadjądrowe zaburzenia pionowych ruchów 
gałek ocznych i zaburzenia ruchowe, w tym FoG, 
jako podstawowy objaw kliniczny. W  badaniu 
tym FoG było wczesnym objawem PSP, a nawet 
występo wało, zanim pojawiły się nadjądrowe 
zaburzenia pionowych ruchów gałek ocznych, 
przyczyniając  się w  ten sposób do szybkiego 
ustalenia rozpoznania klinicznego [60].

ZESPÓŁ KOROWO-PODSTAWNY

CBS i jego patologiczne podłoże – zwyrodnienie 
korowo-podstawne (corticobasal degeneration  – 
CBD) – to rzadkie choroby neurodegenera-
cyjne  [61]. Termin CBD odnosi się do odkła-
dania się nieprawidłowo hiperfosforylowa-
nego białka tau związanego z  mikrotubulami 
w  korze soma tosensorycznej, przedruchowej 
i  dodatkowej korze ruchowej, a  także w  pniu 
mózgu i  jądrach podstawy [62]. W  większo-
ści przypadków CBS jest tauopatią, ale choroba 
ta nie zawsze występuje z  powodu zwyrodnie-
nia korowo- podstawnego, co sugeruje wystę-
powanie pewnej heterogeniczności kliniczno- 
-patologicznej  [63]. Zespół kliniczny CBS jest 
złożony, charakteryzuje się niezdarnością koń-
czyn, zaznaczonym asymetrycznym zespołem 
parkinsonizm–dystonia, apraksją, deficytami ko-
rowymi, miokloniami i  otępieniem w  różnych 
kombinacjach [61]. Zwykle CBS objawia się jako 
asymetryczna postępująca apraksja ideomoto-
ryczna obejmująca kończyny górne i  związana 
jest ze sztywnością, miokloniami i dystonią [55]. 
We wczesnych stadiach choroby objawy wystę-
pują częściej w kończynach górnych. W dalszym 
przebiegu choroby objawy pojawiają się rów-
nież w kończynach dolnych.

W  pozycji siedzącej pacjenci z  CBS zwy-
kle wykazują oznaki asymetrii objawów ru-
chowych, takich jak dystonia, sztywność, mio-

klonie lub  drżenie [64]. Jednym z  najważniej-
szych objawów wydaje się „bezużyteczna ręka” 
(„useless arm”), ze  zjawiskiem obcej kończyny 
lub bez tego zjawiska (źródło internetowe 5) [64].

Jak donoszą Rinne i  wsp. [65], bardzo 
powszechnym zjawiskiem podczas wstawania 
z krzesła we  wczesnej fazie choroby wydają się 
zaburzenia równowagi i szeroka podstawa pod-
parcia. Badacze ci przeanalizowali objawy kli-
niczne 36 pacjentów z  potwierdzoną patologią 
lub prawdopodobnym klinicznie CBS. W  bada-
niu tym w  ciągu 3 lat 19 z  36 pacjentów wyka-
zało występowanie apraksji chodu, sztywność 
nóg utrudniającą chodzenie, a  później chód 
szurający, zmniejszoną długość kroku i  waha-
nie przy starcie lub skręcie, co sugeruje leżące 
u podstawy czołowe zaburzenia chodu [66]. Pię-
ciu pacjentów zgłosiło ogólną niestabilność i za-
burzenia postawy, z  powodu podkorowych za-
burzeń równowagi. Interesujące jest to, że u pa-
cjentów, u  których zaburzenia chodu wystąpiły 
jako wczesny objaw, przebieg choroby był gwał-
towny i  prowadził do konieczności korzystania 
z wózka inwalidzkiego po średnio 2 latach.

Badanie naturalnej historii choroby w CBS 
potwierdzonym patologicznie [67] poparło ob-
serwacje Rinne i  wsp. Zaburzenia chodu i  nie-
stabilność postawy występowały u 36% pacjen-
tów, a  upadki w  ciągu pierwszego roku od za-
chorowania występowały u 21% pacjentów. Za-
burzenia chodu były prawie zawsze związane 
z  niestabilnością postawy i  charakteryzo wały 
się chodem małymi krokami, chodem niestabil-
nym i  apraksyjnym, bradykinezją i  chodem na 
szerokiej podstawie. Podobnie jak w  przypad-
ku innych APD nieuniknionym skutkiem jest 
uzależnienie od wózka inwalidzkiego. FoG rów-
nież może występować w  CBS, ale wydaje się, 
że we wczesnych stadiach choroby jego rozpo-
wszechnienie jest niższe w  porównaniu z  MSA 
i PSP. Jak donoszą Mueller i wsp., którzy zbadali 
częstość występowania FoG u  13 potwierdzo-
nych badaniem neuropatologicznym przypad-
ków CBD, FoG na pierwszej wizycie stwierdzono 
u 8% pacjentów z CBD, a u 25% chorych stwier-
dzano ten objaw na ostatniej wizycie, 5 miesięcy 
przed śmiercią [21, 51].

BADANIE EMSA-PIGD: TESTY CHODU 
I RÓWNOWAGI W RÓŻNICOWANIU CHOROBY 
PARKINSONA I ATYPOWYCH ZABURZEŃ 
PARKINSONOWSKICH

W celu uzyskania informacji o chodzie i zaburze-
niach postawy można zastosować dodatkowe 
testy. Jak wskazano wcześniej, objawy niesta-
bilności postawy i  niepełnosprawności chodu 
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(postural instability and gait disability – PIGD) sta-
nowią podstawowy objaw u  pacjentów z  APD 
i  VP. Ocena kliniczna objawów PIGD nie jest 
standaryzowana i  często lekarze badają obja-
wy PIGD, korzystając z  różnych testów, które 
mogą być czasochłonne lub diagnostycznie 
zbędne [15]. Zajmując się tym aspektem, w wie-
loośrodkowym badaniu kohortowym, przepro-
wadzonym ostatnio w celu opracowania krótkiej 
oceny PIGD, oceniono wartość diagnostyczną 
baterii powszechnie stosowanych testów PIGD, 
które mogą pomóc w  uzyskaniu dodatkowych 
informacji na temat chodu i  zaburzeń postawy 
ciała, a zatem mogą być użyteczne w różnicowa-
niu PD i APD [15]. W 11 euro pejskich ośrodkach 
badań MSA (EMSA) włączono do badania 19 pa-
cjentów z PD, 21 z MSA-P i 25 z PSP-RS ze śred-
nim 4-letnim czasem trwania choroby; chorzy ci 
byli obserwowani prospektywnie przez 2  lata. 
Dane wykazały, że najlepszą moc dyskrymina-
cyjną dawała kombinacja testu TUG [AUC  (area 

under the curve – pole pod krzywą) 0,77; 
95% CI (confidence interval  – przedział ufności) 
0,64-0,9; p = 0,001), testu chodu tandemo-
wego (AUC 0,83; 95% CI 71-94; p < 0,001) i testu 
retropulsji (AUC 0,8; 95% CI 0,69-0,91; p < 0,001), 
zapewniając w  ten sposób standaryzowany 
„przyłóżkowy” zestaw testowy do oceny obja-
wów PIGD. Skład tej baterii jest oparty na fak-
cie, że każdy konkretny test ocenia różne funk-
cje: test TUG bada wstawanie z krzesła, chodze-
nie i  obracanie się, test chodu tandemowego 
ocenia stabilność w płaszczyźnie przyśrodkowo- 
bocznej, test retropulsji ocenia stabilność 
w  płaszczyźnie przednio-tylnej. W  przypadku 
testu TUG odcięcie 16 s uznano jako granicę mię-
dzy wynikiem patologicznym a  prawidłowym. 
Pomimo uzyskania mniejszego stopnia dyskry-
minacji niż chód tandemowy „objaw roweru” 
wskazano jako uzupełnienie testu chodu tande-
mowego, jako dostarczające informacji o niesta-
bilności w  płaszczyźnie przyśrodkowo-bocznej. 
Gdy pacjenci z wcześniejszym rozpoznaniem PD 
zgłaszają, że przestali jeździć na rowerze z  po-
wodu poczucia niestabilności, należy rozważyć 
weryfikację rozpoznania.

WNIOSKI

Na rycinie 1 podsumowano osiowe objawy cha-
rakterystyczne dla PD, MSA, PSP i  VP. Chociaż 
w  żadnym z  tych zaburzeń bez weryfikacji po-
śmiertnej nie można ustalić pewnego rozpo-
znania neurologicznego, to obecność objawów 
osiowych może znacząco wpłynąć na zróżnico-
wanie diagnostyczne. Objawy osiowe, takie jak 
szeroka podstawa podparcia, nieprawidłowo-

ści w  chodzie tandemowym lub niemożność 
jazdy na rowerze albo obecność nawracają-
cych upadków we wczesnych stadiach choroby, 
powinny zaalarmować neurologa i  prowadzić 
do diagnostyki różnicowej zaburzeń innych niż 
PD. Dodatkowe znaki ostrzegawcze (red flags) 
także mogą przyczynić się do ustalenia prawi-
dłowego rozpoznania klinicznego: parkinso-
nizm dolnej połowy ciała charakterystyczny dla 
VP; ciężka niewydolność autonomiczna o wcze-
snym początku, ataksja, nieproporcjonalny an-

tecollis, dystonia ustno-twarzowa i  stridor ty-
powe dla MSA; zaburzenia ze  strony płata czo-
łowego, nierozważność ruchowa, nawracające 
upadki i pionowe porażenie nadjądrowe w PSP; 
dystonia kończyn, apraksja i  wyraźna asyme-
tria w  CBS. Połączenie testu TUG, testu chodu 
tandemo wego i  test retropulsji jest najbardziej 
czułą baterią testów służącą do różnicowania PD 
i APD. W celu walidacji tej baterii testów potrzeb-
ne są dalsze badania.

Podziękowania. Finansowanie otwartego do-
stępu zostało zapewnione przez Uniwersytet 
w  Innsbrucku i  Uniwersytet Medyczny w  Inns-
brucku.

 Przestrzeganie norm etycznych

Konflikty interesów. Cecilia Raccagni zgła-
sza grant podróżny od koalicji MSA. Bastiaan 
Bloem jest zastępcą redaktora „Journal of Par-
kinson’s Disease”, pracuje w redakcji  „Practi-
cal Neurology” i  „Digital Biomarkers”, otrzy-
mał honoraria za udział w  naukowej radzie do-
radczej Abbvie, Biogen, UCB i  Walk with Path, 
otrzymywał opłaty za wykłady na konferen-
cjach od firmy AbbVie, Zambon i  Bial, otrzymał 
wsparcie badawcze z Netherlands Organization 
for Scientific Research, Fundacji Michaela 
J. Foxa, UCB, Abbvie, Stichting Parkinson Fonds, 
Hersenstichting Nederland, Fundacji Parkinsona, 
Verily Life Sciences, Horizon 2020, Topsector 
Life Sciences and Health i Parkinson Vereniging. 
Otrzymał stypendium od Netherlands Organiza-
tion for Scientific Research, Stichting Parkinson 
Fonds, Fundacji Michaela J. Foxa, Parkinson Ve-
reniging, Fundacji Parkinsona, Hersenstichting 
Nederland, Verily Life Sciences, Horizon 2020, 
Topsector Life Sciences and Health, UCB, Abbvie. 
Marina Peball zgłasza dotację na podróż z Move-
ment Disorder Society for MDS Congress Hong-
kong. Jorik Nonnekes informuje o  dotacjach 
od ZonMW i  Fundacji Michaela J. Foxa. Otrzy-
mał wynagrodzenie za konsultacje od Ipsen. 
Christian Boehme nie informuje o ujawnieniach 
finansowych związanych z przedstawioną pracą. 
Klaus Seppi zgłasza wynagrodzenia od Teva, 
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Ryc. 1. Cechy osiowe w zaburzeniach parkinsonowskich. CBS (corticobasal syndrome) – zespół korowo-podstawny; FoG (freezing of gait) – 

zamrażanie chodu; MSA (multiple system atrophy) – zanik wieloukładowy; NOH (neurogenic orthostatic hypotension) – neurogenne niedoci-

śnienie ortostatyczne; PD (Parkinson’s disease) – choroba Parkinsona; PSP (progressive supranuclear palsy) – postępujące porażenie nadjądrowe; 

VP (vascular parkinsonism) – parkinsonizm naczyniowy.

UCB, Lundbeck, AOP Orphan Pharmaceuticals 
AG, Roche, Grünenthal and Abbvie, honora-
ria od International Parkinson and Movement 
Disorders Society, granty na badania od FWF 
Austrian Science Fund, Fundacji Michaela 
J.  Foxa i  International Parkinson and  Move-
ment Disorder Society poza przesłaną pracą. 
Gregor K.  Wenning informuje o  wynagrodze-
niach od Biohaven, Theravance, UCB, Lundbeck 
i Ono, honoraria od Austrian Autonomic Society, 
granty badawcze od FWF Austrian Science Fund, 
International Parkinson and Movement Disorder 
Society, oraz amerykańskiej koalicji MSA.

Świadoma zgoda. Wszyscy pacjenci wyrazili 
wcześniej świadomą zgodę na włączenie do 
tego badania.

Otwarty dostęp. Ten artykuł jest rozpowszech-
niany na warunkach Międzynarodowej Licen-
cji Creative Commons Attribution 4.0 (http://cre-
ativecommons.org/licenses/by/4.0/), co pozwala 
na nieograniczone używanie, dystrybucję i  po-
wielanie na jakimkolwiek nośniku, pod warun-
kiem że podano odpowiednich autorów, źródła, 
link do Licencji Creative Commons i  wskazano, 
czy wprowadzono zmiany.

Tłumaczenie: dr n. med. Ewa Belniak
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Zaburzenia postawy, chodu i równowagi są częstymi objawami chorób neurozwyrodnie-
niowych. Ich charakterystyczne cechy mogą służyć jako wczesne znaki ostrzegawcze (red 

flags w piśmiennictwie anglojęzycznym) pojawiające się, zanim jeszcze chory spełnia for-
malne kryteria rozpoznania specyficznej choroby, lub stawiające pod znakiem zapyta-
nia wstępne rozpoznanie choroby Parkinsona (Parkinson’s disease – PD). Na przykład zabu-
rzenia funkcji postawnych i równowagi (niezależne od choroby oczu, zaburzonej proprio-
cepcji, uszkodzenia móżdżku czy narządu przedsionkowego), ujęte wprawdzie na równi 
z drżeniem i sztywnością, które towarzyszą koniecznej zawsze do rozpoznania bradykinezji 
w kryteriach rozpoznania PD z 1992 r., mogą być mylące [1]. Kryteria te były retrospektywne 
i analizowały obraz rozwiniętej PD w kontekście wyników z badań pośmiertnych mózgo-
wia. Dzisiaj wiemy, że zaburzenia równowagi nie należą do wczesnych objawów PD i nawet 
w  klasyfikacji Hoehn-Yahra pojawiają się jako stadium III [2]. W  nowych, pochodzących 
z 2015 r. kryteriach rozpoznania PD zalecanych przez MDS (Movement Disorders Society – 
Towarzystwo Zaburzeń Ruchowych) usunięto te zaburzenia ze  spektrum objawów wcze-
snych, koniecznych do rozpoznania (obecnie jest to tylko bradykinezja plus jeden z dwóch 
objawów: sztywność lub drżenie spoczynkowe) [3]. Zatem wczesne zaburzenia równo wagi 
i upadki zawsze powinny skłaniać nas do rewizji rozpoznania i poszukiwania innych przy-
czyn [np. postępujące porażenie nadjądrowe (progressive supranuclear palsy – PSP) czy zanik 
wieloukładowy (multiple system atrophy – MSA)].

Artykuł Raccagni i  wsp., przedstawiający kliniczne podejście do analizy tych objawów, 
zamieszczony w obecnym numerze „Neurologii Praktycznej”, jest niezwykle cenny dla kli-
nicysty, daje krytyczny przegląd tych zaburzeń, które na pozór podobne, mogą różnić się 
w szczegółach, co decyduje często o rozpoznaniu.

Dobrym przykładem tego jest chód chorego – w PD na wąskiej podstawie z dobrze zacho-
waną zdolnością (przynajmniej na początku) chodu tandemowego (w  Polsce tzw.  chód 
tip-top), a chód na szerokiej podstawie w niemal wszystkich omawianych w artykule atypo-
wych parkinsonizmach neurozwyrodnieniowych (PSP, MSA) lub objawowych (parkinsonizm 
naczyniowy, vascular parkinsonism – VP). Również chwiejność postawy w badaniu testem 
pociągania (w  artykule ten aspekt prawie pominięto) może różnicować te grupy chorych 
na wczesnym etapie (padanie „jak kłoda” w PSP, MSA, a prawidłowe we wczesnym stadium 
PD, z  wykrokiem – maksymalnie 1 lub 2 kroki do tyłu). Za czulszy uchodzi test push and 

release, polegający na tym, że chory opiera się całym ciężarem na rękach stojącego za nim 
badającego, który nagle zwalnia to podparcie. Należy tu pamiętać o prawidłowym wyko-
naniu (i bezpiecznym) tych testów, szczególnie w razie dysproporcji między badanym a ba-
dającym. Stajemy około pół metra za pacjentem. Najlepiej, żeby za badającym była ścia-
na, która uniemożliwi wspólny upadek w razie nasilonych zaburzeń równowagi. Pociągamy 
chorego raz lekko i drugi raz silniej. Należy mu wytłumaczyć, na czym ten test polega („Pro-
szę nie dać się przewrócić, kiedy pociągnę niespodziewanie za ramiona, jestem z tyłu i ase-
kuruję, proszę się nie bać”), aby uzyskany wynik był prawidłowy. Pewną modyfikacją (naśla-
dującą sytuacje z życia codziennego) jest test pociągania za jedno ramię czy lekkiego po-
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pchnięcia chorego, ale trzeba być tu ostrożnym. Testy pociągania, stania na jednej nodze 
(pytanie: „Jak pani/pan wkłada spodnie? Na stojąco czy na siedząco?”) są dobrymi predyk-
torami upadków, które bardzo często w PD są powodem złamań przezkrętarzowych kości 
udowej (5 razy częściej niż w ogólnej populacji w Wielkiej Brytanii) [4]. Dane te pokazują, 
jak ważnym i groźnym aspektem tych chorób są zaburzenia postawy i chodu, dlaczego tak 
istotne jest ich wczesne wykrywanie.

W PD autorzy zwracają także uwagę na zaburzenia balansowania kończyny górnej [zwy-
kle asymetryczne w porównaniu z symetrycznym w MSA czy otępieniu z ciałami Lewy’ego 
(dementia with Lewy bodies – DLB)]. Wybitnie asymetryczne są jednak także objawy w zwy-
rodnieniu korowo-podstawnym (corticobasal degeneration – CBD), w  którym kończyna 
górna po zajętej stronie jest w dystonicznym ustawieniu (bardziej nasilonym niż w PD) i wy-
kazuje zawsze cechy apraksji. Brak balansowania jest wczesnym objawem PD, ale trzeba 
pamiętać, że może być skutkiem przebytych urazów stawu ramiennego czy zmian zwy-
rodnieniowych – zawsze wymaga zebrania wywiadu i badania. Inny objaw często mylący 
lekarzy, także neurologów, a szczególnie neurochirurgów, to tzw. zamrożony bark (frozen 

arm, z bólem i ograniczeniem ruchów). Bardzo często mylnie rozpoznawany (także w kon-
tekście wykrywanych zmian w  neuroobrazowaniu kręgosłupa szyjnego) jako dyskopatia 
szyjna i operowany. W PD prawie zawsze ustępuje on po włączeniu leków dopaminergicz-
nych. Warto o tym pamiętać, aby nie wykonywać niepotrzebnych (liczne przykłady z prak-
tyki autora) zabiegów neurochirurgicznych. Należy zawsze korelować zmiany w neuroobra-
zowaniu z  typowymi objawami zespołu korzeniowego i badać, czy w stawie ramiennym, 
łokciowym, nadgarstkowym i kończynie dolnej po tej stronie nie jest przypadkiem obecna 
sztywność mięśniowa, co powinno sugerować podejrzenie PD (zawsze pełne badanie neu-
rologiczne).

Zaburzenia równowagi w  PD słabo reagują na leczenie dopaminer giczne. W  rozwinię-
tej chorobie z  obecną podklinicznie hipotonią ortostatyczną mogą być skutkiem włącze-
nia leków z grupy agonistów dopaminy (nasilenie hipotonii) i skutkować nawet upadkami 
(zawsze należy monitorować ciśnienie krwi po tych lekach). Mniej nasi lone (lub w  ogóle) 
spadki ciśnienia występują po lewodopie [5]. Lewodopa natomiast może sama wpływać ne-
gatywnie na zaburzenia równowagi [6]. Może to być groźne u chorych, u których jej włącze-
nie lub zwiększenie dawki spowoduje poprawę szybkości ruchów i sztywności, sprawiając 
wrażenie ogólnej poprawy sprawności. Nie wpływając na równowagę lub nawet ją pogar-
szając, może zachęcać chorych do wejścia na drabinę, taboret (sięganie do szafek, podle-
wanie kwiatów, porządki domowe) oraz może skutkować upadkami i złamaniami. Podczas 
eskalacji dawek lewodopy warto chorych ostrzec, aby jednak takich ryzykownych zacho-
wań nie podejmowali, bo równowaga nadal jest zaburzona.

Innym istotnym powikłaniem PD są napady przymrożenia (freezing of gait – FoG). Wpraw-
dzie autorzy artykułu, powołując się na jedno tylko doniesienie, suge rują, że są one częst-
sze w  tzw. fazie off (kiedy leki nie działają), to jednak bardzo często są zauważalne tak-
że w  fazie on, kiedy chory nie ma ani sztywności, ani bradykinezji. Napady przymroże-
nia fazy off leczy się zwiększeniem dawek lewodopy, ale w FoG fazy on może to przynieść 
nawet pogorszenie (niektórzy zalecają wręcz redukcję dawki lewodopy). Mechanizm FoG 
jest słabo poznany, dochodzi tu prawdopodobnie do jednoczesnego skurczu zginaczy 
i prostowników kończyn dolnych, stąd próby podawania do mięśni podudzi toksyny botuli-
nowej, niestety niezbyt skuteczne [7]. Nie ma tu efektywnego leczenia farmakologicznego, 
chociaż niedawno publikowane dane mówią o możliwej poprawie zaburzeń chodu po sto-
sowaniu rywastygminy. Może to wynikać ze szczególnego związku zaburzeń poznawczych 
i zaburzeń chodu oraz wspólnego mechanizmu z niedoborem acetylocholiny [8].

Jednak wydaje się, że FoG to znakomite pole do działania dla technik edukacyjnych 
i  reha bilitacyjnych [9]. Chorzy mogą zainicjować chód, przechodząc przez linie (niektó-
rzy malują pasy na podłodze w  domu lub używają lasek z  rzucaną na podłogę laserową 
linią  – dostępne w  sprzedaży internetowej). Należy poinstruować chorego o  możliwości 
zaini cjowania chodu podczas odliczania („raz-dwa, raz-dwa”), które narzuca rytm i ułatwia 
rozpoczęcie chodu. Zaleca się ćwiczenia chodu do marszowej muzyki czy stosowanie me-
tronomu do codziennych ćwiczeń chodu. Nie zaleca się wykonywania obrotów w  czasie 
chodu na wąskiej podstawie (w miejscu, czyli „piruetów”), co sprzyja upadkom, ale po więk-
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szym promieniu. Bardziej wyrafinowane metody używają bieżni z wyświetlaną na ekranie 
wirtualną rzeczywistością (np. droga z  przeszkodami). Bardzo ciekawym sposobem roz-
różnienia zaburzeń chodu i FoG jest przedstawiony w artykule test jazdy rowerem. Chorzy 
z  PD dobrze radzą sobie z jazdą na rowerze, przy wchodzeniu po schodach czy drabinie 
(regularność ruchów wymuszona sytuacją i charakterem „przeszkody”), a pozostali z atypo-
wymi parkinsonizmami spadają z  roweru (nie jest zalecany). FoG może pojawiać się przy 
przechodzeniu przez wąskie przejścia i wykonywaniu tzw. podwójnych zadań (dual tasks). 
Jednoczesne przenoszenie np. tacy z herbatą z kuchni do pokoju u  takich chorych może 
skończyć się upadkiem. Na trudności w  czynnościach podwójnych może też wskazywać 
niemożność mówienia podczas chodzenia (chory zatrzymuje się, aby udzielić odpo wiedzi), 
zaleca się takim chorym zaniechanie mówienia w  czasie chodzenia (stop talking when 

walking). Napady przymrożenia nie są typowe tylko dla PD, jak wiele objawów opisywanych 
w tym artykule, mogą pojawić się niemal w każdej innej postaci parkinsonizmu, ale często 
FoG w innych schorzeniach niż PD wyróżnia się poszerzeniem podstawy chodu. Nie jest to 
zatem sam w sobie objaw różnicujący, ale sposób, w jaki się odbywa, przy uważnej obser-
wacji może sugerować atypowy parkinsonizm.

Nie jest nim także kamptokormia – definiowana jako znacznego stopnia, > 45  pochyle-
nie tułowia do przodu. Może występować zarówno w PD (doniesienia o skuteczności pod-
skórnej apomorfiny i istradefiliny), jak i w MSA czy VP [9, 10]. Nie jest ona szerzej omawiana 
w artykule, ale może być bardzo dokuczliwa, sprzyjać utracie środka ciężkości i upadkom, 
zaburzać poruszanie się. Nie jest wynikiem zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, bo cho-
rzy mogą zupełnie swobodnie przyjąć płaską pozycję w czasie leżenia. Nie wiadomo, czy to 
dystonia mięśni tułowia (zginaczy) czy wręcz odwrotnie – osłabienie mięśni grzbietu wsku-
tek zmian zapalnych – leżą u jej podłoża. Kamptokormia z predylekcją do jednej strony ciała 
nazywana jest objawem „krzywej wieży w Pizie” (Pisa syndrome) i uważana wraz z pochyle-
niem głowy do przodu, antecollis (różnicowanie z jej opadaniem w miastenii czy chorobie 
neuronu ruchowego, ale w tych schorzeniach szyja jest „wiotka”, w MSA trudna do wypro-
stowania biernie), za znak ostrzegawczy w MSA [11]. W odróżnieniu od MSA i PD w PSP po-
stawa ciała jest raczej wyprostowana (sztywność osiowa, nie ma jej zwykle w kończynach), 
z tendencją do padania do tyłu i u niewielkiej części chorych z objawami retrocollis. To ostat-
nie schorzenie łatwo rozpoznać na pierwszy rzut oka – „gapiący”, nieruchomy wzrok, rzad-
kie mruganie, trudność otwierania oczu (apraksja otwierania powiek) i właśnie charaktery-
styczny chód (w  artykule opisany jako drunken sailor – chód pijanego marynarza). To, co 
praktycznie ważne w PSP, to motor recklessness, czyli nieostrożność podczas ruchów (efekt 
odhamowania w zespole czołowym, typowym dla PSP) często kończąca się upadkami i ob-
rażeniami (chory wywołany w poczekalni zrywa się z miejsca i często pod drzwiami gabine-
tu upada). Tutaj działania edukacyjne są nieskuteczne, chory nie umie tej niecierpliwości czy 
porywczości ruchowej kontrolować, impuls dominuje nad zdolnością świadomej kontroli. 
Niekiedy w celu ochrony głowy przed obrażeniami stosuje się zakładanie kasku rowerowe-
go oraz ochraniaczy kolan i łokci, nawet w domu.

Podobne do PSP objawy mogą pojawić się w CBD (ale tutaj znaczna asymetria, w PSP – 
symetria), z  chodem apraktycznym, „dostawianiem” apraktycznej kończyny, jej sztywno-
ścią. W badaniu mogą tu być obecne mioklonie (nie ma ich w PSP czy PD), zaburzenia der-
moleksji, kończynowa dystonia (możliwe objawowe leczenie toksyną botulinową). Nie jest 
też objawem różnicującym zjawisko festination, polegające na trudności w zatrzymaniu się 
(coraz szybsze drobne kroczki aż do upadku). Widywane zarówno w PD, jak i PSP w wersji 
zespołu Richardsona.

Warto też pamiętać, że istotnym objawem różnicującym tych schorzeń jest umiarkowana 
(DLB), słaba/umiarkowana z szybką eskalacją dawki (MSA), słaba/żadna (PSP), żadna (CBD, 
VP) poprawa po stosowaniu lewodopy.

Podsumowując, objawy ze spektrum zaburzeń chodu i postawy są ważnym elementem 
obrazu chorobowego w  parkinsonizmie z  praktycznego punktu widzenia (ustalanie roz-
poznania, ryzyko upadków), ale niektóre z nich (FoG, szeroka podstawa chodu) mogą nie 
mieć znaczenia różnicującego. Wiele z nich nie poprawia się po leczeniu farmakologicznym 
ani operacyjnym (zabiegi głębokiej stymulacji mózgu, deep brain stimulation – DBS). Nato-
miast istotna jest tutaj specyficzna rehabilitacja i  edukacja, minimalizujące ryzyko upad-
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ków i złamań. Jednak warto zwracać uwagę także na inne przyczyny zachwiań równo wagi 
i upadków, jak ortostatyczne spadki ciśnienia (późne stadium PD i od początku MSA – nieza-
lecane są tutaj leki z grupy agonistów dopaminy), uboczne działanie leków (wysokie dawki 
lewodopy), zaburzenia poznawcze, hiponatremia i odwodnienie, współistnienie zmian sta-
wowych czy polineuropatii, a nawet nieodpowiednie obuwie czy dwuogniskowe okulary.

Na koniec artykułu autorzy proponują zestaw badań użyteczny w „przyłóżkowym” róż-
nicowaniu PD i atypowego parkinsonizmu. W skład testów wchodzą: test up and go (TUG) 
z  punktem odcięcia 16 s (różnicowanie patologii i  prawidłowego jego wykonania), chód 
tandemowy (tip-top), test retropulsji – zawsze bardziej nasilone w atypowym parkinsoni-
zmie. Cennym uzupełnieniem może być wspomniany wyżej test jazdy na rowerze (bicycle 

sign), dający informację o zaburzonej równowadze w płaszczyźnie środkowo-bocznej (test 
opiera się na informacji o zaprzestaniu jazdy na rowerze z powodu niestabilności, co suge-
ruje atypowy parkinsonizm).
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WPROWADZENIE 

Upośledzenie funkcji przedsionka (także westy-
bulopatia, zaburzenia funkcji przedsionka, 
przedsionkowa hiporefleksja, utrata funkcji, nie-
wydolność, osłabienie), tj. jednostronna lub obu-
stronna westybulopatia, jest niejednorodnym 
schorzeniem obwodowego i/lub rzadziej ośrod-
kowego układu przedsionkowego prowadzą-
cym zwykle do pojawienia się dokuczliwych ob-
jawów, takich jak: nieukładowe zawroty głowy 
(dizziness), zaburzenia równowagi i/lub oscy-
lopsje [1-3]. Dotyka ono aż do 95 mln osób do-
rosłych w  Europie i  USA [4]. Niestety osłabie-
nie funkcji przedsionka często jest pomijane 
lub mylnie rozpoznawane. Na szczęście w  dzi-
siejszych czasach funkcjonowanie kanałów pół-
kolistych przedsionka i narządów otolitowych 

można mierzyć ilościowo, chociaż nadal istnieją 
pewne problemy diagnostyczne [5-10]. Na przy-
kład jak dotąd nie osiągnięto konsensusu doty-
czącego standaryzacji testów przedsionkowych. 
Prowadzi to do dużej zmienności wartości gra-
nicznych dla normy i  patologii. Ponadto nie-
wiele laboratoriów ustaliło swoje własne zakresy 
normy [11]. Dla celów standaryzacji w  arty kule 
tym dokonuje się przeglądu obecnego stanu 
najczęściej klinicznie stosowanych testów funk-
cji przedsionka. Topodiagnostyczna wartość po-
sturografii, mimo jej szerokiego zastosowania, 
jest już od dłuższego czasu przedmiotem spo-
rów i z tego względu w tym przeglądzie nie jest 
uwzględniona [12]. Na koniec omówiona zosta-
nie nowa metoda badania postrzegania ruchu 
własnego ciała. 

Rozpoznawanie upośledzenia funkcji 
przedsionka: najnowsze informacje
T ł u m a c z e n i e  a r t y k u ł u :

Diagnosing vestibular hypofunction: an update

S t r e s z c z e n i e
Objawami jednostronnego lub obustronnego osłabienia funkcji przedsionka naj-
częściej są nieukładowe zawroty głowy (dizziness) lub zaburzenia równowagi ciała, 
które wywierają wpływ na dużą populację. Często jednak bywają pomijane, gdyż 
nie przeprowadza się ilościowego badania funkcji przedsionkowej, lub są mylnie 
rozpoznawane ze  względu na brak standaryzacji testów przedsionkowych. Z  tego 
względu w  artykule tym dokonano przeglądu współczesnego statusu najczęściej 
stosowanych testów przedsionkowych przeznaczonych do badania funkcji kanałów 
półkolistych i otolitów. Informacji tych można także użyć w celu osiągnięcia ujed-
noliconego stanowiska dotyczącego systematycznego rozpoznawania osłabienia 
funkcji przedsionka. 

Słowa kluczowe:  obustronna westybulopatia, jednostronna westybulopatia, wideookulografia, 

test wideo pchnięcia głową, testowanie kaloryczne, miogenne przedsionkowe potencjały wywołane, 

dynamiczna ostrość wzroku, próg postrzegania

Keywords:  bilateral vestibulopathy, unilateral vestibulopathy, video-oculography, video-head impulse test, 

caloric testing, vestibular evoked myogenic potentials, dynamic visual acuity, perceptual threshold
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WIDEO- I ELEKTROOKULOGRAFIA

W  obecnych czasach wideookulografia (video-

-oculography – VOG) stosowana jest jako ruty-
nowa metoda w  praktyce klinicznej do ilościo-
wego pomiaru ruchów gałek ocznych, pod-
czas gdy rzadko używa się już elektrookulografii 
(EOG) [13]. 

Z  zastosowaniem kamery wideo na pod-
czerwień za pomocą VOG wykrywa się ruchy 
gałek ocznych przez analizę dwuwymiaro-
wych obrazów oka, które jest oświetlane dio-
dami LED podczerwieni. Oblicza się pozy-
cję źrenicy i  wykorzystuje się ją do śledze-
nia poziomych i  pionowych ruchów gałek 
ocznych, na ogół przy częstotliwości próbkowa-
nia 250 Hz lub niższej [15]. Rozdzielczość i  do-
kładność VOG różni się w  zależności od jakości 
obrazu, ale na ogół wynosi < 1  w dwuwymiaro-
wym zakresie spojrzenia poziomego minimum 
± 25  i piono wego ± 20 , tak długo, jak źrenice 
pozostają w pełni widoczne dla kamery. Wykry-
wanie skrętnych ruchów gałki ocznej opiera się 
na wykrywaniu rotacji struktury tęczówki wokół 
środka źrenicy. Metoda ta często zawodzi, gdyż 
obrazy tęczówek są inne przy różnym spojrze-
niu ze  względu na swoją strukturę trójwymia-
rową. Możliwą alternatywą jest zastosowanie so-
czewek kontaktowych z markerami [16]. Metoda 
ta nie jest powszechnie stosowana i jej kliniczna 
wartość jeszcze nie jest określona. 

Elektrookulografia (electro-oculography – 
EOG) oparta jest na wykrywaniu potencjału 
rogówkowo-siatkówkowego [14-16] z  zastoso-
waniem elektrod umieszczonych wokół oczu. 
Rozdzielczość EOG < 1  można osiągnąć zwy-
kle w dwuwymiarowym zakresie spojrze-
nia ± 30  w  poziomie i  ± 20  w  pionie (cho-
ciaż linearność utrzy muje się przy spojrze-
niu zaledwie 15-20  na boki). Najczęściej sto-
sowaną częstotliwością próbkowania jest 
50-250 Hz. Dokładność (wykrywanie prawdzi-
wej pozycji gałki ocznej) jest ograni czona z po-
wodu istotnych zakłóceń elektrycznych, które 
często się poja wiają. Potrzebne są liczne reka-
libracje, gdyż potencjały rogówkowo-siatków-
kowe i  amplitudy EOG różnią się współczynni-
kiem 4-5 w zależności od niewielkiej wobec wy-
raźnej intensywności światła otoczenia. Powyżej 
100 Hz stosunek sygnału do szumu (signal-to-

-noise ratio) często się obniża przez zwiększenie 
udziału innych sygnałów elektrofizjologicznych, 
takich jak EMG [17]. 

Systemy VOG i  EOG spełniają wymagania 
dla zastosowania klinicznego pod względem 
ich dokładności i  czułości wynoszącej około 1°. 
VOG, chociaż nie wydaje się, aby była „najlepszą 
metodą”, można łatwo ją zastosować w praktyce 

klinicznej i  z  tego względu jest najczęściej uży-
wana. Wybór metody zależy od tego, jak klinicy-
ści i/lub technicy rozważą argumenty za i prze-
ciw zastosowaniu każdej z  metod pod wzglę-
dem swoich własnych wymagań i  populacji 
pacjentów. 

TEST WIDEO PCHNIĘCIA GŁOWĄ

Za pomocą testu wideo pchnięcia głową (video 

head impulse test – vHIT) można ilościowo ocenić 
odruch przedsionkowo-oczny (vestibulo- ocular 

reflex – VOR) ze wszystkich sześciu kanałów pół-
kolistych w  zakresie wysokich częstotliwości 
i można tego testu użyć w diagnostyce zespołów 
przedsionkowych ostrych, epizodycznych i prze-
wlekłych [6, 18, 19]. Jednak za pomocą testu nie 
bada się jednego narządu przedsionkowego: 
zawsze pozostaje pewien wkład drugostron-
nego [6]. Test vHIT jest o wiele czulszy i bardziej 
specyficzny niż kliniczny HIT [20]. Komercyjnie 
dostępne urządzenia do badania vHIT różnią się 
pod względem komfortu dla pacjenta, dokład-
ności wykrywania źrenicy oraz metod ilościowej 
oceny VOR. 

Na dokładność wykrywania źrenicy może 
wpływać niewłaściwe dostosowanie kamery, 
słaba kalibracja, mruganie, rzęsy, wąska szpara 
powiekowa, słabe oświetlenie, maskara, spon-
taniczny oczopląs i  ślizganie się gogli do ba-
dania. Czynniki te mogą spowodować zapi-
sywanie arte faktów, które nie muszą być wy-
krywane przez oprogramowanie, a  mogą 
negatywnie wpłynąć na wiarygodność wyników 
testu [21-25]. Z  tego powodu szkolenie badają-
cych jest koniecznością, gdyż znacząco redu-
kuje ono artefakty [26]. Liczbę pchnięć wyma-
ganych do osiągnięcia wiarygodnych wyników 
można obniżyć do dwóch w  przypadku zapi-
sów bez artefaktów, co jest szczególnie ważne, 
kiedy bada się bardzo małe dzieci ze stosunko-
wo małą koncentracją uwagi  [27]. VOR ilościo-
wo określany jest przez obliczenie wzmocnienia 
(gain). Wzmocnienie VOR jest miarą, która ob-
razuje, do jakiego stopnia ruchy gałek ocznych 
(wytwarzanych przez VOR) kompensują ruchy 
głowy. We wszystkich komercyjnie dostępnych 
urządzeniach stosuje się jednak różne metody 
obliczania wzmocnienia, co może prowadzić 
do znaczących rozbieżności wyników [28, 29]. 
Zaproponowano dwie metody standaryzacji 
obliczeń wzmocnienia i  zmniejszenia zmienno-
ści wyników [30], ale nie są one (jak dotąd) ruty-
nowo stosowane. Na wzmocnienie wpływa tak-
że szybkość ruchu głowy (im wyższa prędkość, 
tym niższe wzmocnienie) [31], odległość od celu 
(im krótszy dystans, tym większe wzmocnienie) 
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[32] i  (w przypadku gogli) odchylenie kierunko-
we na stronę, po której umieszczona jest kamera 
(większe wzmocnienia na stronę z kamerą [25]). 
Z  tego względu zaleca się standaryzację tych 
zmiennych, na ile jest to możliwe w warunkach 
klinicznych. Jeżeli nie ma danych na temat gra-
nic normy, to absolutne wartości wzmocnienia 
poniżej 0,8 można uważać za patologiczne  [33]. 

Badanie vHIT umożliwia wykrywanie sakkad 
korekcyjnych pojawiających się podczas pchnię-
cia głową i po pchnięciach (odpowiednio sakkad 
ukrytych i  jawnych). Wcześniejsza synchroni-
zacja [34, 35] i wyższy poziom grupowania sak-
kad (zbieranie się w gromady w związku z  syn-
chronizacją, co jest ilościowo oceniane za po-
mocą punktacji PR) mogą wskazywać na kom-
pensację i korelować z mniejszą niesprawnością 
u  pacjentów z  osłabieniem funkcji przed sionka 
[36-40]. Sakkady korekcyjne jednak nie od-
zwierciedlają tylko klinicznie istotnego upośle-
dzenia funkcji przedsionka czy mechanizmów 
kompensacyjnych: małe sakkady pojawiają się 
także u  zdrowych osób, szczególnie w  miarę 
starzenia się [41]. 

Model stłumienia pchnięcia głową (Suppres-

sion Head Impulse Paradigm – SHIMP) został za-
proponowany, by pokonać problem z  sakka-
dami ukrytymi, dotyczący obliczania wzmoc-
nienia [42, 43]. SHIMP różni się od vHIT pod 
względem celu: w  SHIMP cel porusza się wraz 
z  głową. W  tym przypadku obecność sak-
kad korekcyjnych wskazuje na zachowanie 
funkcji przedsionka [42], a  nieobecność sak-
kad korekcyjnych oznacza uszkodzenie funk-
cji przedsionka [44]. Wzmocnienie VOR przy 
SHIMP jest znacząco niższe niż przy vHIT, co 
można (częściowo) tłumaczyć wiekiem i  strate-
giami hamo wania VOR podczas SHIMP [45, 46]. 
SHIMP istotnie redukuje sakkady ukryte, ale nie 
wszystkie. Ponadto wydaje się, że samo badanie 
vHIT jest wystarczające do wykrycia obustronnej 
westy bulopatii niezależnie od obecności sakkad 
ukrytych (van Dooren i wsp., publikacja w przy-
gotowaniu). 

BADANIE DYNAMICZNEJ OSTROŚCI WZROKU 

Ostrość wzroku w  warunkach dynamicznych 
(np. przy chodzeniu) nazywana jest dynamiczną 
ostrością wzroku (dynamic visual acuity – DVA). 
Uszkodzenie VOR (szczególnie obustronnie) po-
woduje zamazane widzenie podczas ruchów 
głową. Może to doprowadzić do utraty DVA.

Zniesienie DVA określa się ilościowo przez 
różnicę ostrości wzroku w  warunkach statycz-
nych i dynamicznych, którą mierzy się z zastoso-
waniem tablic optotypów lub skomputeryzowa-

nych systemów do pomiaru DVA [7, 47]. Warunki 
dynamiczne mogą obejmować chodzenie lub 
czynne/bierne ruchy głową podczas siedzenia 
lub stania. W przypadku uszkodzenia VOR osła-
bienie DVA jest na ogół wyższe przy biernych ru-
chach głową niż przy czynnych [48, 49]. Istnieją 
sprzeczne dowody dotyczące wpływu wieku na 
DVA; jest on albo słaby, albo go nie ma [50-53]. 
Niemniej jednak wraz z wiekiem obniża się zdol-
ność do wykonania badania DVA na ruchomej 
bieżni u  pacjentów z  obustronną westybulo-
patią i u osób zdrowych [53]. 

Niedawno zaproponowano nowy test DVA 
wysokiej częstotliwości – funkcjonalny test 
pchnięcia głową (functional head impulse test  – 
fHIT) [54-56]. Podczas fHIT badany pacjent 
umieszczany jest przed ekranem komputera 
i pchnięcia głową stosowane są w badanej płasz-
czyźnie. Kiedy przyspieszenie głowy przekracza 
wcześniej zdefiniowany próg, pojawia się opto-
typ z  pierścieniem Landolta przez wcześniej 
określony, krótki czas na ekranie. Po pchnię-
ciu prosi się osobę, aby wybrała jego orienta-
cję z zastosowaniem klawiatury. Odsetek właści-
wych odpowiedzi stosowany jest jako wynik ba-
dania. Wykazano, że test jest skuteczny przy ba-
daniu ostrej jednostronnej westybulopatii [57] 
i  w ocenie efektu działania prototypu implantu 
przedsionkowego [58]. Mimo że fHIT umiarko-
wanie koreluje z nasileniem oscylopsji, nie zaob-
serwowano żadnej korelacji pomiędzy fHIT i ba-
daniem DVA na bieżni ruchomej [59]. Wydaje się, 
że badania te się uzupełniają, a nie zastępują się 
nawzajem.

DVA stanowi funkcjonalny rezultat wszystkich 
zaangażowanych układów: VOR, układu oko-
ruchowego oraz ośrodkowego przetwarzania 
sygnałów [59]. Na przykład wewnętrzne polece-
nia układu sprzężenia do przodu (internal feed-

-forward commands) mogą pośredniczyć w sko-
jarzonym spojrzeniu [60], strategie stabiliza-
cji chodu mogą pomóc w  zmniejszeniu oscyla-
cji głowy [61], a ukryte sakkady poprawiają DVA 
u pacjentów z westybulopatią jednostronną [34, 
62]. Z  tego względu badanie DVA jest głównie 
przeznaczone do oceny stanu funkcjonal nego 
układu przedsionkowego i  metod kompensa-
cji, a nie do diagnostyki obwodowych deficytów 
przedsionkowych.

BADANIE KALORYCZNE

Badanie kaloryczne jest szeroko stosowaną 
metodą do wybiórczej oceny funkcji 
przedsionka po każdej stronie w  obszarze 
niskich częstotliwości (~0,003 Hz), z dwutem-
peraturowymi (30 C i  44 C) irygacjami kalo-
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rycznymi wodą (preferowany bodziec) lub po-
wietrzem [5, 8, 63]. W celu optymalizacji stymu-
lacji kanały poziome ustawia się w płaszczyźnie 
pionowej przez poproszenie badanej osoby le-
żącej w  pozycji na wznak o  nachylenie głowy 
o  20-30  [64]. Płukanie dostateczną objętością 
cieczy (> 250 ml) powinno trwać co najmniej 
30  s i  można je przeprowadzać w  dowolnej 
kolejności [65-67]. Ze względu na standaryzację 
zaleca się stosowanie irygacji zimnej najpierw 
po prawej, następnie zimnej po lewej, a  potem 
ciepłej po prawej i  na koniec ciepłej po lewej. 
Można zastosować 5-minutowe przerwy pomię-
dzy czterema kolejnymi płukaniami, by unik-
nąć efektów rezydualnych poprzedniej iryga-
cji [68]. Przy każdym przepłukiwaniu mierzy się 
prędkość wolnej fazy (slow phase velocity – SPV) 
oczopląsu kalory cznego. U  pacjentów objawo-
wych za kryterium diagnostyczne obustron-
nej westy bulopatii uważa się sumę dwutempe-
raturowego maksymalnego szczytu SPV < 6 /s, 
a  jako prewestybulo patię – sumę dwutempera-
turowego maksymalnego szczytu SPV po każdej 
stronie pomiędzy 6 /s i 25 /s (kiedy jednocześnie 
wiek wynosi ≥ 60 lat) [1]. Górne granice asyme-
trii przedsionkowej i kierunkowej przewagi moż-
na ustawić na 20%, kiedy nie są dostępne zakre-
sy normy [65, 69]. Osłabienie uwagi, spłycenie 
stanu czuwania, upośledzenie wzroku i  niemia-
rodajne śledzenie ruchów gałek ocznych prowa-
dzą często do uzyskania wyników fałszywie do-
datnich upośledzenia funkcji przedsionków [5]. 

Za pomocą próby kalorycznej z  lodowatą 
wodą nie można stwierdzić całkowitej areflek-
sji przedsionka, gdyż testem takim głównie oce-
nia się jedynie funkcje kanału poziomego o  ni-
skiej częstotliwości [70-72]. Ponadto sama próba 
z wodą lodowatą może wywołać nieistotny uta-
jony oczopląs w sposób niespecyficzny [5].

BADANIE NA KRZEŚLE OBROTOWYM

Badania na krześle obrotowym na ogół 
stosuje się do oceny funkcji poziomego kanału 
półkolistego w obszarach niskich i średnich czę-
stotliwości. Wykorzystuje się głównie dwa ro-
dzaje testów: test skrętu z  szybkimi zmianami 
(torsion swing test – TST) oraz test obrotu ze stałą 
prędkością (velocity step test – VST).

TST dzieli się na test sinusoidalnego przy-
spieszenia harmonicznego (sinusoidal harmonic 

acceleration test – SHAT), w  którym uży-
wa się jednej częstotliwości bodźca sinuso-
idalnego, oraz test obrotowy pseudolosowy 
(pseudo- random rotation test – PRRT), w  któ-
rym działa  się bodźcami sinusoidalnymi o  róż-
nych częstotliwościach. W VST stosuje się wolne 

przyspieszenie (np. ≤ 2 /s2) do osiągnięcia sta-
łej prędkości (często 100 /s), po którym docho-
dzi do gwałtownego zwolnienia (np. 200 /s2). 
W VST bada się głównie kanał pobudzany, cho-
ciaż w całkowitej odpowiedzi bierze udział także 
kanał przeciwstronny [73]. Uważa się, że VST jest 
bliższy spektrum częstotliwości większości na-
turalnych ruchów głową niż TST [5, 9, 74]. Pod-
czas badania oczy powinny być otwarte, gdyż 
zamknięcie oczu zmniejsza reakcje VOR [75]. 

Do wyników SHAT należą: wzmocnienie (sto-
sunek wolnej fazy prędkości oczu do prędkości 
krzesła), faza (związek czasowy pomiędzy pręd-
kością oczu i  krzesła) oraz przewaga kierunko-
wa (asymetria wielkości/wzmocnienia dla rotacji 
w lewo i w prawo), podczas gdy dla VST najbar-
dziej istotne są stała czasowa (czas do zmniej-
szenia się oczopląsu do 37% swojej szczyto-
wej wielkości) oraz wzmocnienie [9]. Ponie-
waż wzmocnienie jest zależne od częstotliwo-
ści, każda testowana częstotliwość w  SHAT lub 
PRRT ma swoje własne zakresy wartości normy 
[76-78]. Faza i  stała czasowa należą do bardzo 
stabilnych parametrów: nie obserwuje się du-
żych różnic pomiędzy laboratoriami [79]. Obni-
żenie wzmocnienia i/lub stałej czasowej świad-
czy o  jednostronnej lub obustronnej westy-
bulopatii, deficycie uwagi lub upośledzeniu 
wzroku. Duże wzmocnienie i/lub wydłużenie 
stałej czasowej wskazuje na nadwrażliwość (lęk 
i/lub  hiper wentylację podczas badania albo 
ośrodkową patologię doprowadzającą do od-
hamowania) [80, 81]. Oprócz tego wydaje się, 
że  iloczyn wzmocnienia i  stałej czasowej lepiej 
odzwierciedla uszkodzenie układu przedsionko-
wego niż wzmocnienie i  stała czasowa z  osob-
na [82]. Nieprawidłowości fazy i  stałej czasowej 
mogą wskazywać na obwodowe (np. obustron-
ną westybulopatię) i/lub ośrodkowe schorzenia 
przedsionkowe. Obecność przewagi kierunko-
wej oznacza dynamiczną asymetrię VOR. Często 
obserwuje się ją w nieskompensowanych obwo-
dowych zaburzeniach przedsionkowych oraz 
w ośrodkowych schorzeniach układu przedsion-
kowego, daje ona wgląd w ośrodkowe przetwa-
rzanie przedsionkowej impulsacji wejściowej 
z obu błędników [5, 9, 74, 83-89].

MIOGENNE PRZEDSIONKOWE POTENCJAŁY 
WYWOŁANE 

Uważa się, że miogenne przedsionkowe 
potencjały wywo łane (vestibular evoked 

myogenic potentials – VEMP) odzwierciedlają 
funkcje otolitów [10, 90].

Dźwięk przenoszony powietrzem oraz wi-
bracje przewodzone przez kości czaszki wywo-
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łują reakcje otolitów przedsionkowych, prowa-
dząc do pojawienia się VEMP, co można rejestro-
wać z  zastosowaniem elektromiografii. Obec-
nie mierzy się dwa rodzaje VEMP: szyjne VEMP 
(cervical VEMP – cVEMP) oraz oczne VEMP (ocular 

VEMP – oVEMP). Za pomocą cVEMP ocenia się 
głównie funkcję woreczka przez pomiar reakcji 
hamowania z  tożstronnego mięśnia mostko-
wo-obojczykowo-sutkowego. Zatem mięsień 
musi pozostawać w  skurczu podczas bada-
nia. Różnice w  sile skurczu mięśnia mogą do-
prowadzić do wystąpienia zmienności odpo-
wiedzi śród- i  między osobniczej, utrudniającej 
dokładną ocenę [91-94]. Zaproponowano wiele 
metod, dzięki którym skutecznie zmniejsza się 
zmienność, chociaż żadna z nich (jak dotąd) nie 
jest szeroko stosowana w  praktyce klinicznej 
[93, 94]. Za  pomocą oVEMP ocenia się głównie 
funkcję łagiewki przez pomiar reakcji pobudza-
jącej z przeciwstronnego mięśnia skośnego dol-
nego oka. Standaryzowane spojrzenie do góry 
konieczne jest do doprowadzenia mięśni oka 
do ścisłego kontaktu z  elektrodami umieszczo-
nymi pod gałkami ocznymi [10, 90]. Do rodzajów 
bodźców, preferowanych w  celu wykrycia osła-
bienia funkcji przedsionkowych, należą dźwięk 
przenoszony przez powietrze (cVEMP) i  wibra-
cje przewodzone drogą kostną (oVEMP), nato-
miast dźwięk przewo dzony drogą powietrzną 
jest zalecany do stwierdzenia nadmiernej funk-
cji przedsionka (np. zespół rozejścia się kanału 
półkolistego górnego). Dla przewodnictwa po-
wietrznego uzyskane wyniki należy skorygować 
pod kątem obecności deficytu powietrzno-kost-
nego w  przypadkach tożstronnej utraty słuchu 
przewodzeniowego [95]. Bodźce przewodnic-
twa powietrznego i kostnego obejmują głównie 
impulsy 500 Hz pojawiające się w tempie 5 Hz do 
otrzymania optymalnych reakcji, chociaż VEMP 
można badać przy różnych częstotliwościach 
w celu uzyskania lepszego wglądu w specyficz-
ne wzorce chorobowe [96] (np. badając w zakre-
sie od 250 Hz do 1000 Hz). Ponadto wyka zano, 
że zwiększenie tempa stymulacji od 5 Hz do 
13 Hz daje wiarygodne progi cVEMP, jednocze-
śnie skraca czas badania i zmniejsza dyskomfort 
u osoby badanej [94]. 

Odpowiedzi elektromiograficzne VEMP obej-
mują dwa szczyty pochodzenia przedsionko-
wego, które pojawiają się w  około 13. i  23. ms 
w cVEMP i w około 10. i 15. ms w oVEMP. Szczyty 
pojawiające się później mają mieszane i/lub inne 
pochodzenie, w tym przedsionkowe, z odruchu 
rozciągania i ślimakowe [97, 98]. Parametry poda-
wane w wynikach VEMP obejmują: obecność re-
akcji, próg (w  dB), amplitudę między szczytową 
(μV), okres latencji wystąpienia szczytu (ms) 
i stosunek asymetrii międzyusznej. Schemat ba-

dania i  interpretacja VEMP nie zostały jak do-
tąd wystandaryzowane [99-102]. W celu właści-
wej interpretacji usilnie zaleca się uzyskanie da-
nych normy dopasowanych do wieku [11], gdyż 
wraz z  wiekiem amplitudy i  wielkości reakcji 
spadają [103]. Oznacza to, że braki reakcji poja-
wiają  się także u  bezobjawowych, zdrowych 
osób, szczególnie w wieku powyżej 60 lat [104]. 
Rolę VEMP w praktyce klinicznej szeroko badano 
pod względem diagnostyki, rokowania i monito-
rowania zaburzeń przedsionkowych [105, 106].

Najważniejszym klinicznym zastosowaniem 
VEMP są zespoły trzeciego okienka rucho mego, 
do których należy zespół rozejścia się kanału 
półkolistego górnego (superior canal dehiscence 

syndrome – SCDS, patrz poniżej) [106-108]. Zna-
czenie VEMP w chorobie Ménière’a, jednostron-
nej lub obustronnej westybulopatii, migrenie 
przedsionkowej, BPPV i  neuropatii słuchowej 
jest bardzo ograniczone lub nie istnieje [104, 
109-116]. W  SCDS amplitudy VEMP są podwyż-
szone, a  progi VEMP obniżone po stronie zaję-
tej, w  wyniku obecności trzeciego okienka ru-
chomego [117]. Do rozpoznania SCDS zastoso-
wanie amplitud oVEMP wyższych niż 16,7 μV, 
jako punktu odcięcia, daje czułość 100%, a spe-
cyficzność 89% [118]. Rozważając progi cVEMP, 
należy pamiętać, że impulsy salw tonalnych 
2000 Hz wykazują najlepszą dokładność diagno-
styczną, z  czułością równą lub wyższą niż 92% 
i  specyficznością 100% [119]. Biorąc pod uwa-
gę wszystkie istniejące dowody dotyczące sto-
sowania VEMP do rozpoznawania SCDS, wydaje 
się, że oVEMP są bardziej czułe i specyficzne niż 
cVEMP [108].

BADANIE PROGU POSTRZEGANIA

Postrzeganie ruchu własnego ciała pierwszy raz 
zmierzył Mach w  XIX w. [120]. Stoso wane obec-
nie metody do pomiaru progów postrzegania 
ruchu własnego ciała obejmują takie urządze-
nia, jak poruszające się platformy hydrauliczne 
lub elektryczne [121, 122] oraz sanki [123]. Pod-
czas badania progów postrzegania własnego 
ruchu osoba siedzi na krześle przymocowanym 
do platformy lub sanek. Osłabia się, jak to tylko 
możliwe, wszystkie wejściowe bodźce wzroko-
we, słuchowe i somatosensoryczne, poprzez np. 
testowanie w  ciemności, zakła danie słuchawek 
i  pokrywanie powierzchni skóry [124]. Następ-
nie platforma lub sanki przyspieszają w badanej 
płaszczyźnie ruchu z  pożądanymi parametrami 
bodźców (wielkość, częstotliwość itd.). Po każ-
dym bodźcu osoba musi wskazać, czy odczuwa-
ła ruch. Głównym parametrem ocenianym jest 
próg odczuwania ruchu własnej osoby repre-

Egzemplarz czasopisma do wykorzystania przez firmę       w wersji elektronicznej do dn. 15.08.2021 r.  
Nr materiału Biogen-110111



Neurologia Praktyczna • 1/2021
35

zentujący minimalną wartość bodźca fizyczne-
go, którą się jeszcze odczuwa [125, 126]. Istnie-
ją dwa rodzaje progów postrzegania: wykrycie 
progu (ruch jest odczuwany: tak/nie) i  świado-
mość progów (rodzaj i kierunek ruchu).

U  zdrowych osób progi odczuwania poru-
szania się są wyższe niż progi poziomego VOR, 
co wskazuje na wyższą czułość pnia mózgu niż 
dróg przedsionkowo-wzgórzowych [127]. Po-
nadto progi postrzegania własnego ruchu pod-
wyższają się po 40. roku życia [121, 122], często 
są zależne od częstotliwości (niższe progi przy 
wyższych częstotliwościach) [124], obniżają się 
przy nakładaniu się bodźców wzrokowych [128], 
zależą od profilu bodźca [129, 130], a  na nie-
które progi mogą wpływać zaburzenia przed-
sionkowe, takie jak choroba Ménière’a (wyż-
sze progi) i  migrena przedsionkowa (niższe 
progi) [131-133]. Obwodowy układ przedsion-
kowy ma silny wpływ na progi postrzegania 
własnego ruchu (szczególnie ruchów obroto-
wych), co wykazano poprzez stwierdzenie istot-
nie wyższych progów u  pacjentów z  obustron-
ną westybulopatią w  porównaniu z  grupą kon-
trolną [133-135]. Jedną z  wad badania postrze-
gania ruchu własnego ciała jest znaczna ilość 
czasu konieczna do wykonania testu przez jed-
ną osobę (kilka godzin). Ostatnio zapropono-
wano szybszą metodę określenia progów po-
strzegania ruchu własnej osoby, która ułatwia 
badanie 12 rodzajów ruchu w ciągu 1 godz. Kli-
niczna wartość testów percepcji przedsionko-
wej nie jest w  pełni określona. Ponieważ jed-
nak testy te mogą mieć bezpośrednie znacze-
nie funkcjo nalne, mogą przekształcić się w przy-
szłości w  „mówiony audiogram” dla zaburzeń 
przedsionkowych [5, 121].

WYKRYWANIE UPOŚLEDZENIA FUNKCJI 
PRZEDSIONKOWEJ – PROPOZYCJA 

W celu wiarygodnego wykrywania upośledzenia 
funkcji przedsionka powinno się uzyskać labo-
ratoryjne wartości zakresów normy dla każdego 
testu (o ile to możliwe) i należy przeszkolić tech-
ników [11]. 

Kiedy podejrzewa się upośledzenie funkcji 
przedsionka, można zalecić rozpoczynanie ba-
dań od vHIT, ze względu na małe obciążenie dla 
badanej osoby. Jeżeli wyniki vHIT wypadają nie-
prawidłowo, nie jest konieczne wykonanie żad-
nych innych badań przedsionka. W  przypadku 
uzyskania prawidłowych wyników vHIT wykona-
nie badania kalorycznego prawdopodobnie bę-
dzie celowe, gdyż wydaje się, że test kaloryczny 
jest bardziej czuły niż vHIT w wykrywaniu upo-
śledzenia funkcji przedsionka w pewnych scho-

rzeniach przedsionkowych, w  szczególności 
w chorobie Ménière’a [136-139]. Poza tym może 
istnieć niespójność pomiędzy próbą kaloryczną 
i  badaniem vHIT, szczególnie w  przypadkach 
z  wodniakiem endolimfatycznym ze  względu 
na zmienioną mechanikę ucha wewnętrznego 
[140-143]. W  przypadkach obustronnej westy-
bulopatii można dołączyć próbę na krześle ob-
rotowym w celu zwiększenia specyficzności ba-
dania (nie czułości) [80, 144] i  ustalenia rezy-
dualnej funkcji przedsionka [82], gdyż reakcje 
w  teście na krześle obrotowym są często lepiej 
zachowane od odpowiedzi na vHIT lub stymula-
cję kaloryczną [144]. Badanie dynamicznej ostro-
ści wzroku zaleca się do oceny stanu funkcjo-
nalnego układu przedsionkowego oraz proce-
sów kompensacyjnych pojawiających się wraz 
z  upływem czasu. VEMP obecnie rekomenduje 
się jedynie do wykrywania zespołu rozejścia się 
kanału półkolistego górnego. 

WNIOSEK

W najnowszym opublikowanym piśmiennictwie 
ujęte są udoskonalenia lub postępy w  zakresie 
laboratoryjnych testów funkcji przedsionka. Jed-
nak jak dotąd nie osiągnięto konsensusu świa-
towego dotyczącego standaryzacji procedur 
testowania ani wartości zakresów normy dla 
każdego z  testów omawianych w  tym artykule. 
Standaryzacja najprawdopodobniej poprawi 
wiarygodność i  powtarzalność wyników badań 
laboratoryjnych funkcji przedsionka. 
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Układ równowagi jest jednym z ważniejszych, a  jednocześnie najbardziej złożonych ukła-
dów zmysłów organizmu człowieka. W przypadku uszkodzenia narządu przedsionko wego 
dochodzi do zaburzeń w  odruchu przedsionkowo-okoruchowym i  pojawienia się oczo-
pląsu, natomiast zakłócenia w  odruchu przedsionkowo-rdzeniowym wywołują zaburze-
nia równowagi. Zawroty głowy, które mogą być efektem zaburzeń w układzie przedsion-
kowym, jako objaw subiektywny, zgłaszane są coraz częściej, a  problem ich diagnostyki 
stanowi duże wyzwanie dla lekarzy.

Dysfunkcja narządu przedsionkowego, jedno- lub obustronna, jest przyczyną obja-
wów zawrotów głowy i/lub zaburzeń równowagi, ale ilościowa ocena stanu układu przed-
sionkowego często jest pomijana w  procesie diagnostycznym, który jest skomplikowany, 
kosztowny i czasochłonny [1]. W badaniu epidemiologicznym z 2011 r. ustalono, że w grupie 
841 lekarzy (rodzinnych, specjalistów), którzy mieli kontakt z pacjentami z zawrotami głowy, 
najczęściej zlecano badanie słuchu i badania obrazowe (32-39%), a sporadycznie badania 
oceniające funkcję narządu przedsionkowego [2].

Podstawowym zadaniem lekarza powinno być wstępne określenie, czy doszło do uszko-
dzenia układu przedsionkowego, czy można ustalić miejsce oraz przyczynę uszkodzenia 
i  ewentualnie wskazać możliwości leczenia. Takie postępowanie często jest niemożliwe 
w trybie pilnym, szczególnie jeśli chodzi o elektrofizjologiczną ocenę układu przedsionko-
wego. Jest ona jednak konieczna w celu ostatecznego ustalenia wskazań do odpowiedniego 
leczenia i ściśle z tym związanej oceny czynnościowej układu równowagi, czyli możli wości 
pacjenta w  „radzeniu sobie” w  życiu codziennym (utrzymanie postawy ciała, możliwości 
mobilności, ocena samodzielnego funkcjonowania i ocena ryzyka upadków), czy zaplano-
wania leczenia przyczynowego i/lub celowanej rehabilitacji przedsionkowej.

Diagnostyką otoneurologiczną z  zastosowaniem obiektywnych metod elektrofizjolo-
gicznej oceny funkcji układu przedsionkowego zajmują się laryngolodzy bądź audiolodzy. 
Dzięki rozwojowi metod elektrofizjologicznych możliwe stało się zobiektywi zowanie 
zaburzeń odruchu przedsionkowo-okoruchowego (odpowiedzialnego za pojawienie 
się oczopląsu) i  odruchu przedsionkowo-rdzeniowego. Najważniejszym obiektywnym 
objawem zaburzeń układu przedsionkowego jest oczopląs. Do rejestracji tego objawu 
służy elektro nystagmografia (electronystagmography – ENG) lub wideonystagmografia  
(video nystagmography – VNG). Badanie to jest wykonywane w celu ustalenia funkcji narządu 
przedsionkowego, jego ewentualnego uszkodzenia czy nadwrażliwości, jest ilościowe 
i obiektywne, wykorzystuje analizę reakcji okoruchowej wskutek stymulacji narządu przed-
sionkowego, tj. odruchu przedsionkowo-okoruchowego (vestibulo-ocular reflex – VOR).
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ELEKTRO- I WIDEONYSTAGMOGRAFIA

Dzięki zastosowaniu kamery wideo na podczerwień wideonystagmografią (VNG), inaczej 
wideookulografią (video-oculography – VOG), rejestruje się ruchy gałek ocznych w różnych 
płaszczyznach. Ograniczeniem metody ENG z wykorzystaniem elektrod jest zapis ruchów 
oczopląsowych gałek ocznych jedynie w  płaszczyźnie poziomej, co stanowi o  wyższo-
ści metody VNG [3]. Dzięki zastosowaniu techniki ENG lub VNG wykrywalność oczopląsu 
zwiększa się 10-krotnie. Zapis graficzny i  liczbowy umożliwia ilościową oraz  jakościową 
obiektywną analizę odruchu przedsionkowo-okoruchowego [5].

Badanie VNG składa się ze zróżnicowanych testów, tzw. baterii testów przedsionkowych, 
niezbędnych do pełnej oceny funkcji błędnika. Najważniejszym elementem w  badaniu 
VNG są testy kaloryczne. W próbie kalorycznej, zwanej próbą dwukaloryczną Fitgzeralda- 
-Hallpike’a, bodźcowany jest jedynie kanał półkolisty boczny (wynika to z ułożenia głowy 
badanego). Według autorów próba ta, zwana wcześniej próbą „ważenia błędników”, 
odpowiada na pytanie, czy istnieje deficyt przedsionkowy i  po której stronie. Należy 
zwrócić uwagę, że deficyt może być spowodowany uszkodzeniem na poziomie błędnika, 
nerwu VIII, jąder przedsionkowych, a  nawet na poziomie ośrodkowego układu nerwo-
wego (OUN). W  interpretacji pomocne są wyniki pozostałych testów przedsionkowych, 
które mogą sugerować ośrodkowy charakter deficytu, ale rozstrzygające jest m.in. badanie 
neuro obrazowe.

Kolejnym testem rejestrującym m.in. odruch przedsionkowo-oczny (vestibulo- ocular 

reflex – VOR) jest test fotela obrotowego, z  zastosowaniem fizjologicznego bodźca dla 
narządu przedsionkowego, jakim jest przyspieszenie kątowe, co pozwala na automa tyczną 
rejestrację oraz analizę oczopląsu podczasobrotowego i poobrotowego. Niestety ten test 
nie pozwala na wskazanie lateralizacji dysfunkcji narządu przedsionkowego, gdyż stymu-
lacja jest jednoczesna dla obu narządów przedsionkowych. Należy też pamiętać, że VNG to 
badanie, które nie rozpoznaje przyczyny czy mechanizmu ewentualnej dysfunkcji narządu 
przedsionkowego: obarczone jest artefaktami, wymaga współpracy z pacjentem i ma ogra-
niczone zastosowanie u osób niewidzących [4].

Autorzy uważają, że system VNG z  wideogoglami bezprzewodowymi, z  dodatkowym 
ekranem LCD i  z  fotelem obrotowym oraz systemem VNG-VCOR (vestibulo-cervico-ocu-

lar-reflex – odruch przedsionkowo-szyjny) powinien stanowić podstawowe wyposaże-
nie pracowni otoneurologicznych, zajmujących się oceną zaburzeń przedsionkowych. Fo-
tel obrotowy uzupełnia diagnostykę o próbę obrotową, dzięki czemu można pełniej okre-
ślić charakter zaburzeń. Bezprzewodowe wideogogle umożliwiają precyzyjną rejestrację 
bada nego odruchu oraz jego dokładną analizę ilościową i jakościową. Zastosowanie nowo-
czesnej opcji VNG-VCOR umożliwia diagnostykę zawrotów głowy pochodzenia szyjnego.

Pomimo powyższego ujednolicenia aparatury autorzy zwracają uwagę na ewentualne 
błędy techniczne przy wykonywaniu testu, konieczność szkolenia personelu technicznego 
czy laboratoryjnego i konieczność osiągnięcia konsensusu w sprawie standaryzacji uzyski-
wanych badań przedsionkowych [6].

TEST WIDEO PCHNIĘCIA GŁOWĄ

System do próby vHIT (video head impulse test – test wideo pchnięcia głową) z modułem 
subiektywnego postrzegania pionu (subjective visual vertical – SVV) to kolejne urządzenie 
pomocne w  diagnostyce otoneurologicznej omawiane przez autorów [6]. Badanie vHIT 
polega na nagrywaniu ruchów gałek ocznych w  odpowiedzi na niewielkie ruchy głową 
w różnych płaszczyznach. Ten test ocenia funkcjonowanie wszystkich sześciu kanałów pół-
kolistych w  odpowiedzi na stymulację fizjologiczną, czyli z  zastosowaniem ruchu głową. 
Podobnie jak w  testach fotela obrotowego vHIT ocenia oba narządy przedsionkowe jed-
nocześnie, a  jego czułość i  swoistość jest niższa niż VNG. Mimo to test vHIT jest pomoc-
ny w rozpoznawaniu ostrych zawrotów głowy, pomaga odróżnić zawroty pochodzenia ob-
wodowego od ośrodkowych i nie nasila ostrych dolegliwości pacjenta. Jest to badanie nie-
inwazyjne, dość komfortowe dla pacjenta, można je zastosować u dzieci.
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MIOGENNE PRZEDSIONKOWE POTENCJAŁY WYWOŁANE

Tradycyjne badanie VNG ocenia tylko górną gałąź nerwu przedsionkowego i  część drogi 
odruchu przedsionkowo-ocznego. Zastosowanie miogennych przedsionkowych poten-
cjałów wywołanych (vestibular evoked myogenic potentials – VEMP) jako testu oceniają-
cego stan narządu otolitowego znalazło stosunkowo niedawno miejsce w  diagnostyce 
oto neurologicznej. Najczęściej wykonywane są dwa rodzaje VEMP: szyjne (cervical VEMP – 
cVEMP) oceniające stan dróg przedsionkowo-rdzeniowych i oczne (ocular VEMP – oVEMP) 
oceniające drogę przedsionkowo-oczną. Odpowiedzi cVEMP uzyskuje się z mięśnia most-
kowo-sutkowo-obojczykowego po stronie badanego ucha. Uważa się, że symetryczny 
wynik testu cVEMP określa, czy woreczek i dolna gałązka nerwu przedsionkowego oraz po-
łączenia na poziomie OUN nie są uszkodzone.

VEMP oczne (oVEMP) – odruch pochodzący głównie ze  stymulowanych komórek 
łagiewki i w nieznacznym stopniu z woreczka oraz kanałów półkolistych bocznych biegnie 
dalej gałązkami górnymi nerwu przedsionkowego do przeciwległego mięśnia skośnego 
dolnego. W omawianym artykule zwrócono uwagę, że pomimo dość dużej czułości i swo-
istości tych testów istnieje trudność z uzyskaniem norm laboratoryjnych, ze względu na po-
trzebę utworzenia zakresu dla poszczególnych grup wiekowych oddzielnie, gdyż u  osób 
starszych wiarygodność wyników spada [6]. Ponieważ proces interpretacji obejmuje ocenę 
części obwodowej oraz ośrodkowej badanych dróg i odruchów, autorzy zwracają uwagę na 
konieczność współpracy doświadczonych specjalistów audiologa i otoneurologa. Według 
amerykańskich autorów VEMP to badanie obiektywne, powtarzalne, nieinwazyjne i proste, 
ale wymaga niezwykle doświadczonego zespołu osób wykonujących badania i interpretu-
jących zapis VEMP [8].

TEST DYNAMICZNEJ OSTROŚCI WZROKU

Pacjenci z  zaburzeniami przedsionkowymi miewają zaburzenia widzenia z  powodu trud-
ności w  utrzymaniu stabilnego obrazu, czyli otoczenia wizualnego, w  trakcie wykonywa-
nia ruchu. Za zachowanie stabilności wzroku podczas obserwacji ruchomych obiektów 
lub podczas szybkiego poruszania głową odpowiedzialny jest odruch przedsionkowo- 
-wzrokowy (vestibulo-ocular reflex – VOR). Rejestracja odruchu możliwa jest w teście stabili-
zacji wzrokowej (gaze stabilization test – GST) i teście dynamicznej ostrości wzroku (dynamic 

visual acuity – DVA), które mogą być wykorzystane w diagnostyce i  rehabilitacji zaburzeń 
przedsionkowych [10]. Podczas badania starszych osób za pomocą zestawu inVision  
Honaker i wsp. wykazali znaczącą statystyczną zależność wyników DVA między pacjentami 
z upadkami i bez upadków w wywiadzie [11].

Zawroty głowy są subiektywnymi objawami o  dużym wpływie na jakość życia. 
Okazuje się, że nasilenie zawrotów nie koreluje z oceną obiektywną w przeprowadzonych 
testach elektrofizjologicznych, które zostały omówione, m.in VNG, VEMP, VHIT, czy w postu-
rografii dynamicznej (choć o jej znaczeniu w diagnostyce ciągle się dyskutuje).

Zastosowanie kwestionariuszy objawów i  jakości życia umożliwia ocenę wartości istot-
nych dla pacjenta, ale całkowicie subiektywnych i  niemierzalnych podczas diagnostyki 
laboratoryjnej [12]. Rozpoznanie etiologii psychogennych zawrotów głowy i  współist-
niejących zaburzeń narządu ruchu, reakcji posturalnych, ograniczeń ruchów głowy i  szyi 
oraz wykluczenie schorzeń neurologicznych i okulistycznych ma istotne znaczenie progno-
styczne i terapeutyczne.

Mimo że diagnostyka zawrotów głowy i zaburzeń równowagi jest bardzo złożona, czaso-
chłonna i kosztowna, dzięki możliwościom testów elektrofizjologicznych staje się coraz bar-
dziej obiektywna. Budzi nadzieję wzrastające zainteresowanie lekarzy podejściem interdy-
scyplinarnym do problemu, co wiąże się z zacieśnianiem współpracy w dziedzinach neuro-
logii i otolaryngologii. Nie bez powodu ta gałąź nauki, w zależności od ośrodków, zwana 
jest neurootologią lub otoneurologią.
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 Udary mózgu. Kompendium diagnostyki i postępowania to rzeczowy podręcznik dla praktykującego  
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Udar niedokrwienny pomimo doustnego 
leczenia przeciwkrzepliwego u pacjentów 
z migotaniem przedsionków
T ł u m a c z e n i e  a r t y k u ł u :

Ischemic stroke despite oral anticoagulant therapy 

in patients with atrial fibrillation
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Doustne leki przeciwkrzepliwe w  znacznym 
stopniu obniżają ryzyko wystąpienia udaru nie-
dokrwiennego mózgu i  zatorowości układowej 
u pacjentów z migotaniem przedsionków (atrial 

fibrillation – AF). Niemniej jednak osoby z  AF 
mogą nadal zachorować na udar niedokrwienny 
mózgu mimo przyjmowania doustnych anty-
koagulantów [1]. Często uważa się to za niepo-
wodzenie leczenia, a  mecha nizmy tego zjawi-
ska obejmują brak przestrzegania trybu lecze-
nia i  obniżoną skuteczność farma kologiczną 
leku przeciwkrzepliwego u  poszczególnych pa-
cjentów lub inne czynniki, takie jak odmien-
ne mechanizmy udaru mózgu (np. niedroż-
ność małych naczyń) [2]. Tacy pacjenci mogą 
być szczególnie zagrożeni wystąpieniem ko-
lejnych epizodów udaru niedokrwiennego, ale 
nie zostało to zbadane. Ponadto nie jest zna-
na optymalna strategia zmniejszenia ryzyka na-
wrotu u tych pacjentów. Udowodniono, że bez-
pośrednie doustne antykoagulanty (direct oral 

anticoagulants – DOAC) stanowią skuteczną 
alternatywę dla antagonistów witaminy K 
(vitamin K antagonists – VKA) w  doustnym le-
czeniu przeciwkrzepliwym u  pacjentów z  AF 
[3]. Nie wiadomo, czy zmiana rodzaju leku an-
tykoagulacyjnego (VKA na DOAC, DOAC na 
VKA lub przestawienie na alternatywny DOAC) 
zmniejsza ryzyko nawrotu wśród pacjentów 
z  udarem niedokrwiennym mimo leczenia 
przeciwkrzepliwego.

Celem tego badania było rozstrzygnię-
cie następujących kwestii u  pacjentów z  AF 
i  wskaźnikowym ostrym udarem niedokrwien-
nym lub  przejściowym napadem niedokrwie-
nia (transient ischemic attack – TIA). Po pierw-
sze, czy u  osób, które zachorowały na udar 
niedokrwienny lub TIA mimo przyjmowania do-
ustnych leków przeciwkrzepliwych (VKA lub 
DOAC), istnieje zwiększone ryzyko pojawienia 
się nawrotu ostrego udaru niedokrwiennego 
(acute ischemic stroke – AIS) lub innych epizodów 
wchodzących w  skład oceny punktu końcowe-
go? Po drugie, czy po wystąpieniu wskaźnikowe-
go zdarzenia zmiana rodzaju leku antykoagu-
lacyjnego (VKA lub DOAC albo rodzaju DOAC) 
wiąże się ze  zmniejszeniem częstości występo-
wania AIS?

PACJENCI I METODY

Projekt badania i populacja badana

Wykorzystano zbiorcze dane indywidual-
nych pacjentów pochodzące z  prospektyw-
nych badań kohortowych zainicjowanych 
przez badaczy w  ramach współpracy między-
narodowej  [4]. Włączono następujące pozy-
cje: jedno ośrod kowe prospektywne badania 
kohortowe z Werony we Włoszech [5], Erlangen 
w  Niemczech [6] i  Bazylei w  Szwajcarii (Nowe 

Założenia. Nie wiadomo, czy u pacjentów z migotaniem przedsionków (atrial fibrillation – AF) i udarem mózgu pomimo doustnego leczenia 
przeciwkrzepliwego istnieje większe ryzyko wystąpienia kolejnych nawrotów udaru mózgu ani jak należy prowadzić wtórną profilaktykę.

Metody. Przeprowadzono analizę zbiorczych danych indywidualnych uczestników 7 prospektywnych badań kohortowych, do których włą-
czano pacjentów z AF i  świeżym udarem niedokrwieniem mózgu. Porównywano pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwkrzepliwe 
[antagonistów witaminy K (vitamin K antagonists – VKA) i doustne bezpośrednie antykoagulanty (direct oral anticoagulants – DOAC)] przed 
epizodem wskaźnikowym (OAC

przed
) z  tymi, którzy nie przyjmowali doustnej antykoagulacji (OAC

nieleczeni
). Następnie porównywano osoby, 

które zmieniły rodzaj antykoagulantu (OAC
zmieniony

) (tj. VKA na DOAC lub odwrotnie albo DOAC na inny DOAC), z  tymi, które kontynuowały 
tę samą terapię antykoagulacyjną jako prewencję wtórną udaru mózgu (OAC

niezmieniony
). Czas do wystąpienia nawrotu udaru niedokrwien-

nego analizowano z  zastosowaniem wielowymiarowych modeli konkurującego ryzyka Fine’a-Graya do obliczenia współczynników ryzyka 
(hazard-ratio – HR) i 95% przedziałów ufności (95% confidence interval – CI).

Wyniki. Włączono 5413 pacjentów [mediana wieku = 78 lat; rozstęp międzykwartylowy (interquartile range – IQR) 71-84 lat]; u  5136 
(96,7%) wystąpił udar niedokrwienny mózgu jako epizod wskaźnikowy, mediana punktacji w  Skali udarowej Narodowych Instytutów 
Zdrowia (National Institutes of Health Stroke Scale – NIHSS) przy przyjęciu wynosiła 6 (IQR = 2-12). Mediana punktacji w skali CHA

2
DS

2
-Vasc 

(niewydolność zastoinowa serca, nadciśnienie, wiek co najmniej 75 lat, cukrzyca, udar mózgu/przejściowy napad niedokrwienia mózgu, 
choroba naczyń, wiek 65-74 lata, płeć) wynosiła 5 (IQR = 4-6) i  była podobna dla OAC

przed
 (n = 1195) i  OAC

nieleczeni
 (n = 4119, p = 0,103). 

Podczas obserwacji w okresie 6128 pacjentolat u 289 chorych wystąpił ostry udar niedokrwienny (acute ischemic stroke – AIS) (4,7% na rok, 
95% CI = 4,2-5,3%). Przyjmowanie OAC

przed
 związane było ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia AIS (HR = 1,6; 95% CI = 1,2-2,3; p = 0,005). 

Podawanie OAC
zmieniony 

(n = 307) nie wiązało się z obniżeniem ryzyka pojawienia się AIS (HR = 1,2; 95% CI = 0,7-2,1; p = 0,415) w porównaniu 
z leczeniem OAC

niezmieniony
 (n = 585).

Interpretacja. U pacjentów z AF, u których wystąpił AIS mimo przyjmowania wcześniej antykoagulacji doustnej, istnieje większe ryzyko 
nawrotu udaru mózgu, chociaż w skali CHA

z
DS

2
-Vasc punktacja była podobna do tej dla osób bez wcześniejszego doustnego leczenia przeciw-

krzepliwego. Dla tej grupy pacjentów o wysokim ryzyku potrzebne są lepsze strategie prewencyjne.
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doustne leki przeciwkrzepliwe u  pacjentów 
z  udarem mózgu; Novel Oral Anticoagulants in 

Stroke Patients – NOACISP) [7], wieloośrodko-
we badania kohortowe: Wczesny nawrót i krwa-
wienie mózgowe u  pacjentów z  ostrym uda-
rem niedokrwiennym i  migotaniem przedsion-
ków (Early Recurrence and Cerebral Bleeding in 

Patients with Acute Ischemic Stroke and Atrial 

Fibrillation) (RAF [8] i RAF-NOAC [9]; 29 ośrodków 
w  Europie, Azji i  Ameryce Północnej), Kliniczne 
znaczenie mikrokrwotoków w  udarze (Clinical 

Relevance of Microbleeds in Stroke – CROMIS-2; 
79 ośrodków w  Wielkiej Brytanii i  jeden w  Ho-
landii) [10, 11], Postępowanie w  ostrym okre-
sie udaru mózgu z  szybką oceną czynników 
ryzyka i  poprawą podczas leczenia przeciw-
krzepliwego w  niezastawkowym migotaniu 
przedsionków (Stroke Acute Management with 

Urgent Risk-Factor Assessment and Improvement 

Study on Anticoagulant Therapy in Nonvalvular 

Atrial Fibrillation – SAMURAI-NVAF; 18 ośrodków 
w Japonii) [12, 13]. Szczegółowe dane dotyczące 
włączonych badań można uzyskać z ich opubli-
kowanych wersji [4-12, 14] i wcześniejszych arty-
kułów [4].

Kryteria włączenia i wyłączenia

Włączano pacjentów: 1) ze świeżym udarem nie-
dokrwiennym lub TIA; 2) z rozpoznaniem nieza-
stawkowego AF znanym przed wskaźnikowym 
zdarzeniem lub wykrytym po tym zdarzeniu; 
3) z dostępnymi informacjami na temat leczenia 
przeciwkrzepliwego przed i po zdarzeniu wskaź-
nikowym; 4) z  systematyczną kontrolą przez 
co  najmniej 3 miesiące lub dłużej po wskaźni-
kowym epizodzie pod kątem obecności bądź 
nieobecności nawrotu AIS, krwawienia śród-
mózgowego lub zgonu. Wyłączano pacjentów 
z: 1) mechanicznymi zastawkami serca; 2) reuma-
tycznym lub poważnym zwężeniem zastawki 
mitralnej; 3) niedostępnymi informa cjami na 
temat leczenia przeciwkrzepliwego przed zda-
rzeniem wskaźnikowym.

Zbieranie danych i dane początkowe

Zbieranie danych przedstawiono we  wcze-
śniejszych publikacjach [15, 16]. Lokalni bada-
cze wypełniali wystandaryzowane kwestiona-
riusze z  wcześniej zdefiniowanymi zmiennymi, 
wykorzystując dane pacjentów z  odpowiada-
jącej im bazy danych swojego badania. Wypeł-
nione formularze zbierano w  ośrodku koordy-
nującym w Bazylei, gdzie przeprowadzono ana-
lizę zbiorczą. Przedstawiający autor (D.J.S.) miał 

pełny dostęp do wszystkich danych w  badaniu 
i odpowiada w pełni za jego integralność i ana-
lizę danych.

Dane początkowe

W  uczestniczących badaniach rejestrowano 
następujące dane: wiek, płeć, postać zda-
rzenia wskaźnikowego (AIS lub TIA), lecze-
nie przeciwkrzepliwe (brak leczenia, leki 
przeciw płytkowe, VKA lub DOAC, w  tym 
rodzaj DOAC) przed zdarzeniem wskaźniko-
wym i  po nim, międzynaro dowy współczynnik 
znormalizowany (international normalized ratio – 
INR) przy wydarzeniu wskaźnikowym (jeżeli pa-
cjent był leczony VKA), czas od zdarzenia wskaź-
nikowego do pierwszej dawki VKA lub DOAC, 
ciężkość udaru przy przyjęciu według oceny 
w Skali udarowej Narodowych Instytutów Zdro-
wia (National Institutes of Health Stroke Scale – 
NIHSS) [17], zastosowanie trombolizy dożylnej 
lub wewnątrznaczyniowej terapii reperfuzyjnej 
we wskaźnikowym udarze. Leczenie DOAC zdefi-
niowano jako przyjmowanie jednego z następu-
jących leków i dawek: apiksaban 2,5 mg lub 5 mg 
2 razy dziennie, dabigatran 110 mg lub 150 mg 
2 razy dziennie, edo ksaban 30 mg lub 60 mg 
1 raz dziennie, rywaroksaban 15 lub 20 mg 1 raz 
dziennie (10 mg lub 20 mg dziennie w  Japonii 
według wyników krajowej próby klinicznej [18]). 
Terapię VKA określano jako leczenie fenproku-
monem (NOACISP, Erlangen) lub acenokumaro-
lem/warfa ryną (SAMURAI-NVAF, RAF/RAF-DOAC, 
CROMIS-2 i  Werona). O  wyborze leczenia decy-
dował lekarz prowadzący.

Zbierano informacje na temat następujących 
czynników ryzyka: wywiad w  kierunku przeby-
tego udaru niedokrwiennego mózgu, przeby-
cie krwotoku śródczaszkowego, cukrzyca, nad-
ciśnienie tętnicze, hipercholersterolemia, roz-
poznanie AF (znane przed udarem wobec 
rozpoznanego po udarze) [19-21], funkcjo-
nowanie nerek [klirens kreatyniny (CrCl) 
w  ml/min z  zastosowaniem równania Chronic 

Kidney Disease Epidemiology Collaboration 
(CKD-EPI)] [22], które następnie sklasyfiko-
wano jako prawidłową funkcję nerek przy 
CrCl > 50 ml/min, umiarkowaną niewydolność 
nerek przy CrCl = 30-50 ml/min, ciężką niewydol-
ność nerek przy CrCl < 30 ml/min, aktualne pale-
nie papierosów, punktacja w skali CHA2DS2-Vasc 
(niewydolność zastoinowa serca, nadciśnie-
nie tętnicze, wiek co najmniej 75 lat, cukrzyca, 
przejściowy napad niedokrwienia, choroba na-
czyń, wiek 65-74 lata, płeć) [23], punktacja we-
dług HAS-BLED (nadciśnienie, nieprawidłowo-
ści w  funkcjonowaniu nerek/wątroby, udar mó-
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zgu, krwawienie w  wywiadzie lub predyspozy-
cja, niestabilny INR, starszy wiek, stosowane leki/
alkohol) [24] z zamiarem prognozowania odpo-
wiednio wystąpienia AIS lub poważnych powi-
kłań krwotocznych.

Obserwacja

Wszyscy pacjenci byli obserwowani przez co 
najmniej 3 miesiące po wydarzeniu wskaź-
nikowym. W  niektórych badaniach dostęp-
ne były dane obejmujące kontrolę aż do 5,4 
roku po wydarzeniu wskaźnikowym. W  okre-
sie obserwacji oceniano wystąpienie nastę-
pujących zdarzeń końcowych: 1) nawrót AIS 
określony jako wystąpienie nowych obja-
wów neuro logicznych lub oznak udaru niedo-
krwiennego w  obrazach tomografii kompu-
terowej (TK) albo  badaniu metodą rezonansu 
magnetycznego (magnetic resonance imaging  – 
MRI); 2) krwotok śród mózgowy (intracerebral 

hemorrhage – ICH) określony jako pojawienie 
się nowych objawów neuro logicznych zwią-
zanych ze  stwierdzeniem krwotoku śródmó-
zgowego w  TK lub  MRI, według definicji będą-
cej częścią kryteriów International Society on 

Thrombosis and Haemostasis (Międzynaro dowe 
Towarzystwo Zakrzepicy i  Hemostazy) [25]; 
3)  śmiertelność ze  wszystkich przyczyn (w  tym 
z  powodu udaru zakończonego zgonem). Dla 
pacjentów leczonych VKA gromadzono infor-
macje na temat INR przy zdarzeniu końcowym 
(AIS lub TIA), jeżeli były dostępne. W miarę osią-
galności zbierano dane dotyczące czasu przeby-
wania w zakresie terapeutycznym dla pacjentów 
leczonych VKA podczas obserwacji, dzieląc go 
na niedostateczny (poniżej 60%) i dobry (powy-
żej 60%). Według podanych przez uczestników 
informacji o  przestrzeganiu przyjmowania le-
ków pacjentów przyjmujących DOAC podzielo-
no na: w pełni przestrzegających (bez pominię-
tej dawki od czasu ostatniej wizyty w  badaniu) 
i nieprzestrzegających (co najmniej jedna pomi-
nięta dawka od czasu ostatniej wizyty w  bada-
niu) [26].

Punkty końcowe

Pierwszorzędowym punktem końcowym w  tej 
analizie był nawrót AIS. Drugorzędowe punkty 
końcowe obejmowały wystąpienie objawowego 
ICH i śmiertelność.

Etyka

Rejestr NOACISP LONG-TERM i  obecną analizę 
zbiorczych danych poszczególnych pacjentów 
zatwierdziła komisja etyczna w  Bazylei (EKNZ 
2014-027). Pacjenci podpisywali świadomą zgo-
dę na uczestnictwo w  NOACISP LONG-TERM. 
Wymagania dotyczące dodatkowego zatwier-
dzenia przez lokalne komisje etyczne różniły się 
między uczestniczącymi ośrodkami i w razie po-
trzeby były uzyskiwane przez lokalnych głów-
nych badaczy, podobnie jak wyrażenie przez 
pacjenta świadomej zgody na piśmie. Rejestr 
SAMURAI-NVAF i  współpracę z  połączoną ini-
cjatywą zatwierdziła komisja etyczna w National 

Cerebral and Cardiovascular Center (M23-18-3 
i  M29-077). Badanie CROMIS-2 zatwierdziła 
Narodowa Komisja Etyczna dla Badań Nauko-
wych (National Research Ethics Committee, Lon-
dyn, Queen Square). Pacjenci, którzy byli do tego 
zdolni, wyrażali świadomą zgodę na piśmie. 
Jeżeli pacjent nie mógł wyrazić zgody, uzyski-
wano pisemną zgodę od pełnomocników, zależ-
nie od wymagań odpowiedniego prawa lokal-
nego.

Plan analizy statystycznej

Analizę statystyczną przeprowadzono z zastoso-
waniem oprogramowania Stata (v14; StataCorp, 
College Station, Texas). Analiza główna była 
przeprowadzana dla całej kohorty, z  porówna-
niem pacjentów leczonych przeciwkrzepliwie 
przed przyjęciem do szpitala (OACprzed) z  tymi, 
którzy nie byli leczeni antykoagulacyjnie przed 
przyjęciem (OACnieleczeni). Przynależność do 
OACprzed przyznawano, jeśli pacjent zgłaszał, że 
był leczony przeciwkrzepliwie VKA lub DOAC 
(apiksaban, dabigatran, edoksaban lub rywa-
roksaban) w czasie wystąpienia wskaźnikowego 
zdarzenia. Zaszeregowanie do OACnieleczeni nastę-
powało wówczas, gdy pacjent w  czasie wystą-
pienia wskaźnikowego epizodu nie przyjmował 
VKA ani DOAC. Grupa OACnieleczeni obejmowała 
pacjentów, którzy przyjmowali leki przeciwpłyt-
kowe lub heparynę.

Dodatkową analizę przeprowadzono w  pod-
grupie pacjentów z  OACprzed. Porównywano 
chorych, u  których rodzaj leku przeciwkrzepli-
wego zmieniono po wydarzeniu wskaźniko-
wym (OACzmieniony, pierwszy doustny antykoagu-
lant, który pacjent otrzymał po tym wydarzeniu), 
z tymi, którzy po epizodzie przyjmowali ten sam 
rodzaj leku przeciwkrzepliwego, co przed wystą-
pieniem udaru lub TIA (OACniezmieniony). OACzmieniony 
określano jako jedną z  następujących zmian: 
VKA przed zdarzeniem na DOAC po epizodzie, 
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DOAC przed zdarzeniem wskaźnikowym na VKA 
po nim, zmiana rodzaju DOAC (apiksaban, da-
bigatran, edoksaban lub rywaroksaban). Z  tej 
analizy dodatkowej wyłączono pacjentów z po-
ważną niewydolnością nerek (CrCl < 30 ml/min), 
gdyż DOAC są przeciwwskazane u tych pacjen-
tów. Wykluczono także pacjentów, u których nie 
był znany rodzaj antykoagulacji przed zdarze-
niem wskaźnikowym lub po nim.

Charakterystyczne początkowe cechy de-
mo graficzne i  kliniczne porównywano mię-
dzy grupami z  zastosowaniem testu Pearsona 
χ2 dla zmiennych kategorycznych i  testu 
U  Manna-Whitneya dla zmiennych ciągłych. 
Obliczano roczny wskaźnik zdarzeń efektów 
ocenianych (całkowita liczba obserwowanych 
zdarzeń/pacjentolata okresu obserwacji). Dla 
wszystkich analiz obliczano czas od rozpoczę-
cia leczenia pierwszym lekiem przeciwkrzepli-
wym aż do pierwszego wystąpienia zdarzenia 
ocenianego (końcowego). W  przypadku mno-
gich zdarzeń u tego samego pacjenta brano pod 
uwagę tylko czas do pojawienia się pierwszego 
epizodu. W  analizie głównej stworzono niesko-

rygowane funkcje skumulowanych częstości wy-
stępowania zdarzeń końcowych i porówny wano 
grupy z  zastosowaniem testu logarytmicznego 
rang. Badano związek między charakterystycz-
nymi początkowymi cechami a zdarzeniami koń-
cowymi z  zastosowaniem jednowymiarowych 
modeli regresji proporcjonalnego ryzyka Coxa.

W  kolejnej analizie powiązań między grupa-
mi i zdarzeniami końcowymi (AIS i ICH) posłużo-
no się wielowymiarowymi modelami konkurują-
cego ryzyka (konkurujące ryzyko: zgon) 
z  zasto sowaniem modelu Fine’a-Graya [27] 
obejmującego następujące, wcześniej wyszcze-
gólnione zmienne: płeć, wiek, udar w wywiadzie, 
cukrzyca, nadciśnienie, NIHSS przy przyjęciu, 
upośledzenie funkcji nerek (CrCl < 50 ml/min), 
rozpoznanie AF (znane przed udarem wobec 
rozpozna nego po udarze) [19-21], antykoagula-
cja po udarze wskaźnikowym (jakakolwiek anty-
koagulacja wobec braku leczenia przeciwkrze-
pliwego; jedynie w analizie głównej, gdyż wszy-
scy pacjenci z  analizy dodatkowej przyjmowali 
leczenie przeciwkrzepliwe po zdarzeniu). Do-
datkowo do wszystkich modeli wielowymia-
rowych wprowadzono analizę wspólnej słabo-
ści (shared frailty) dla badania w  celu oblicze-
nia różnic dotyczących miejscowej aktywności 
opieki, możliwości finansowych i  pochodzenia 
etnicznego.

Wszystkie analizy przeprowadzano w  po-
pulacji objętej zamiarem leczenia (intention-

-to-treat), używającej pierwszego przepisanego 
doustnego leku przeciwkrzepliwego po udarze 
wskaźnikowym (tj. DOAC lub VKA). Przeprowa-
dzono analizę post hoc czułości w  leczonej po-
pulacji, włączając do niej jedynie pacjentów 
z  dostępnymi informacjami dotyczącymi zmian 
w  leczeniu antykoagulacyjnym podczas obser-
wacji. W analizach czułości wykorzystano zmia-
nę antykoagulacji (tj. leczenie wobec zakoń-
czenie leczenia) jako współzmienne różniące 
się w  czasie. Obliczono współczynniki ryzyka 
(hazard ratio – HR) w  95% przedziałach ufności 
(confidence interval – CI).

WYNIKI

Ostatecznie analizowana kohorta liczyła 5314 
z  5421 pacjentów (98,0%) z  połączonego zbio-
ru danych poszczególnych pacjentów (sche-
mat czynności w  badaniu na ryc.  1). W  tej ko-
horcie było 2559 kobiet (48%); 5136 pacjen-
tów (96,7%) przeszło udar niedokrwienny 
mózgu jako wydarzenie wskaźnikowe. Mediana 
wieku wynosiła 78 lat [rozstęp międzykwar-
tylowy (interquartile range – IQR) wynosił 
71-84 lat]. Mediana punktacji NIHSS przy przy-

Ryc. 1. Schemat blokowy badania. AF (atrial fibrillation) – migotanie 

przedsionków; TIA (transient ischemic attack) – przejściowy napad 

niedokrwienia. (Wykres w kolorze można zobaczyć na stronie 

interne towej www.annalsofneurology.org).

Zbiorcze dane od poszczególnych 
pacjentów: 5421 pacjentów z AF 
i udarem wskaźnikowym lub TIA

 Wykluczono:
Nieznane leczenie przed 

zdarzeniem wskaźnikowym:  
107 pacjentów

 Kohorta analizy 
głównej: 5314 pacjentów

Analiza główna

Analiza poboczna

Leczenie 
przeciwkrzepliwe 

wcześniej: 1195 pacjentów

Bez wcześniejszego leczenia 
przeciwkrzepliwego:  

4119 pacjentów

Wykluczono:  
Ciężka niewydolność nerek:  

73 pacjentów
Nieznany rodzaj leczenia 

przeciwkrzepliwego: 230 pacjentów

Rodzaj leczenia przeciwkrzepliwego
Zmieniony wobec niezmieniony:  

892 pacjentów
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jęciu wynosiła 6 (IQR = 2-12). Przed wydarze-
niem wskaźnikowym 3014 pacjentów (56,7%) nie 
było leczonych przeciwkrzepliwie, 1089 (20,5%) 
przyjmowało leki przeciwpłytkowe, 1195 (22,5%) 
było leczonych jakimkolwiek doustnym antyko-
agulantem (161 – DOAC, 865 – VKA, u 169 osób 
nie podano rodzaju doustnej antykoagulacji), 
16 osób (0,3%) było poddanych innemu lecze-
niu przeciwzakrzepowemu (heparyny). U  cho-
rych leczonych VKA przed udarem wskaźni-
kowym, u  których dostępne były dane doty-
czące INR (842 z 865 pacjentów, 97,3%), wartość 
INR poniżej 2,0 zanotowano u  615 pacjentów 
(73,0%), od 2,0 do 3,0 u 185 pacjentów (22,0%), 
powyżej 3,0 u 42 pacjentów (5,0%). Po wystąpie-
niu udaru wskaźnikowego 4929 chorych (92,8%) 
przyjmowało antykoagulanty (DOAC – 2716 pa-
cjentów, VKA – 2213 pacjentów), 359 osób (6,8%) 
otrzymywało leki przeciwpłytkowe, 26 pacjen-
tów (0,5%) nie było leczonych przeciwzakrze-
powo. U  pacjentów przyjmujących antykoagu-
lanty mediana opóźnienia między wskaźniko-
wym wydarzeniem a  (ponownym) włączeniem 

OAC wynosiła 5 dni (IQR = 2-13). U  924 z  2213 
(41,8%) chorych stosujących w  leczeniu VKA po 
takim wydarzeniu była dostępna informacja do-
tycząca czasu przebywania w zakresie terapeu-
tycznym. Wśród tych pacjentów u  762 (82,5%) 
zarejestrowano, że czas przebywania w zakresie 
terapeutycznym był dobry (ponad 60%). Wśród 
uczestników przyjmujących DOAC po wydarze-
niu informacja na temat przestrzegania stosowa-
nia leków dostępna była tylko w  jednym bada-
niu (NOACISP [7, 26])  – u  485 z  2716 pacjentów 
(17,6%). Podczas okresu obserwacji 347 z  tych 
485 chorych (71,6%) w pełni przestrzegało przyj-
mowania leków. Nie stwierdzono różnicy w do-
kładnym przestrzeganiu przyjmowania leków 
między pacjentami, którzy zmienili OAC po uda-
rze wskaźnikowym, a tymi, którzy kontynuo wali 
leczenie tym samym OAC (16 z  72 pacjentów 
wobec 28 z 108 pacjentów; 77,8% wobec 74,1% 
w pełni przestrzegających przyjmowania leków, 
p > 0,05).

Tabela I. Charakterystyczne początkowe cechy pacjentów z doustnym leczeniem przeciwkrzepliwym i bez tego leczenia przed zdarzeniem 

wskaźnikowym oraz pacjentów, u których zmieniono rodzaj antykoagulacji albo nie zmieniano leczenia przeciwkrzepliwego

Analiza główna Analiza dodatkowa

OAC
przed

n = 1,195

OAC
nieleczeni

n = 4,119

p OAC
zmieniony

n = 307

OAC
niezmieniony

n = 585

p

Wieka 79 (73-84) 77 (70-84) < 0,001 79 (74–84) 79 (72-83) 0,046

Płeć żeńska (%) 555/1,195 (46,4) 2,004/4,119 (48,7) 0,178 155/307 (50,6) 249/585 (42,6) 0,023

Wcześniejsze leczenie VKA (%) 865/1,195 (72,4) 0 Nie dotyczy 291/306 (95,1) 519/584 (88,8) 0,002

Udar niedokrwienny jako zdarzenie 

wskaźnikowe (%)

1,144/1,195 (95,7) 3,992/4,119 (96,9) 0,045 229/307 (74,6) 519/585 (88,7) 0,002

W wywiadzie udar niedokrwienny (inny niż 

zdarzenie wskaźnikowe) (%)

458/1,192 (38,4) 788/4,111 (19,2) < 0,001 119/306 (38,9) 222/583 (38,1) 0,828

ICH w wywiadzie (%) 17/780 (2,2) 34/2,769 (1,2) 0,060 5/275 (1,8) 9/414 (2,2) 1,000

Nadciśnienie tętnicze (%) 1,026/1,195 (85,9) 2,958/4,089 (72,3) < 0,001 259/306 (84,6) 499/584 (85,4) 0,766

Hipercholesterolemia (%) 438/1,026 (42,7) 1,262/3,387 (37,3) 0,002 145/306 (47,4) 240/584 (41,1) 0,075

Palenie papierosów (%) 188/1,150 (16,3) 694/4,021 (17,3) 0,505 33/286 (11,5) 80/568 (14,1) 0,336

Cukrzyca (%) 442/1,194 (37,0) 890/4,109 (21,7) < 0,001 109/305 (35,7) 226/584 (38,7) 0,423

Prawidłowa funkcja nerek  

(CrCl > 50 ml/min) (%)

638/894 (71,4) 2,638/3,321 (79,4) < 0,001 207/273 (75,8) 105/305 (74,4) 0,719

Umiarkowana niewydolność nerek  

(CrCl = 30-50 ml/min) (%)

185/894 (20,7) 554/3,321 (16,7) 66/273 (24,2) 105/410 (25,6)

Ciężka niewydolność nerek  

(CrCl < 30 ml/min) (%)

71/894 (7,9) 129/3,321 (3,9) 0 0

Tromboliza dożylna (%) 156/1,193 (13,1) 929/4,095 (22,7) < 0,001 51/304 (16,8) 60/584 (10,3) 0,007

Leczenie dotętnicze (%) 48/1,057 (4,5) 141/3,897 (3,6) 0,174 15/278 (5,4) 18/483 (3,7) 0,274

NIHSS przy przyjęciua 5 (2-11) 6 (2-12) < 0,001 4 (2-10) 5 (2-11) 0,222

CHA
2
DS

2
-Vasca 5 (4-6) 5 (4-6) 0,103 6 (4-6) 5 (4-6) 0,014

HAS-BLEDa 3 (3-4) 3 (3-4) 0,626 3 (2-4) 3 (3-4) 0,097

a Mediana (rozstęp międzykwartylowy).

CHA
2
DS

2
-Vasc – zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie, wiek co najmniej 75 lat, cukrzyca, udar/przejściowy napad niedokrwienia mózgu, choroba naczyniowa, wiek 65-74 lata, 

płeć; CrCl (creatinine clearance) – klirens kreatyniny; HAS-BLED – nadciśnienie, nieprawidłowa funkcja nerek/wątroby, udar mózgu, krwawienie w  wywiadzie lub predyspozycja do krwa-

wienia, niestabilny międzynarodowy wskaźnik znormalizowany, podeszły wiek, leki/alkohol; ICH (intracerebral hemorrhage) – krwotok śródmózgowy; NIHSS (National Institutes of Health 

Stroke Scale) – Skala udarowa Narodowych Instytutów Zdrowia; OAC
nieleczeni

 – bez leczenia przeciwkrzepliwego przy przyjęciu; OAC
niezmieniony 

– rodzaj leku przeciwkrzepliwego nie zmienił się 

po wydarzeniu wskaźnikowym; OAC
przed

 – wcześniejsze leczenie przeciwkrzepliwe przed przyjęciem; OAC
zmieniony

 – rodzaj leku przeciwkrzepliwego zmieniony po zdarzeniu wskaźnikowym; 

VKA (vitamin K antagonists) – antagoniści witaminy K.
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Analiza główna: OAC
przed

 wobec OAC
nieleczeni

Charakterystyczne początkowe cechy pacjen-
tów z  OACprzed (n = 1195) w  porównaniu z  pa-
cjentami z  OACnieleczeni (n = 4119) przedsta wiono 
w  tabeli I. Pacjenci z  OACprzed byli starsi, mieli 
niższy odsetek występowania wskaźnikowe-
go udaru niedokrwiennego i mieli niższą punk-
tację w  NIHSS, byli rzadziej leczeni trombolizą 
dożylną z  powodu udaru wskaźnikowego. Czę-
ściej w wywiadzie stwierdzano u nich wcześniej-
szy udar niedokrwienny przed wystąpieniem 
udaru wskaźnikowego, chorowali na nadciśnie-
nie tętnicze, hipercholesterolemię, cukrzycę, 
umiarkowaną lub ciężką niewydolność nerek. 
Punktacje CHA2DS2-Vasc i  HAS-BLED nie różniły 
się między grupami OACprzed i OACnieleczeni.

Całkowity czas obserwacji dla analizy 
pierwotnej zbioru danych 5314 pacjentów 
wynosił 6128 pacjentolat. Podczas obserwa-
cji 289 pacjentów przeszło AIS (4,7% na rok, 
95% CI = 4,2-5,3%), u  90 wystąpił ICH (1,5% na 
rok, 95% CI = 1,2-1,8%), a 624 pacjentów zmarło 
(10,2% na rok, 95% CI = 9,4-11,0%).

Na rycinie 2a przedstawiono krzywe funk-
cji skumulowanych częstości występowania dla 
pierwszorzędowego efektu badanego, czyli na-
wrotu AIS. W  grupie OACprzed była większa czę-
stość nawrotowego AIS (test logarytmiczny 
rang: p < 0,0001). Stwierdzono niewielką różnicę 
w  zakresie występowania ICH (test logary-
tmiczny rang: p = 0,425) i  bardzo małe oznaki 
zwiększonego ryzyka śmiertelności (test loga-

rytmiczny rang: p = 0,066). W tabeli II przedsta-
wiono roczny wskaźnik zdarzeń dla obu grup 
i  związki z  cechami badanymi: grupa OACprzed 
związana była ze  zwiększonym ryzykiem wy-
stąpienia nawrotowego AIS zarówno w  anali-
zie jednowymiarowej (HR = 2,0; 95% CI = 1,5-2,5; 
p < 0,001), jak i w wielowymiarowej analizie ry-
zyka konkurencyjnego Fine’a-Graya (HR = 1,6; 
95% CI = 1,2-2,3; p = 0,005), natomiast nie było 
związku z większą częstością występowania ICH 
lub wyższą śmiertelnością.

Analiza dodatkowa: OAC
zmieniony

 wobec 
OAC

niezmieniony

Spośród 1195 pacjentów z  grupy OACprzed do 
tej analizy dodatkowej włączono 892 chorych 
(patrz schemat blokowy badania, ryc. 1), u  któ-
rych był znany rodzaj antykoagulacji przed wy-
darzeniem wskaźnikowym i  po nim oraz  u  któ-
rych nie było poważnej niewydolności nerek 
(CrCl < 30 ml/min). Początkową charakterysty-
kę pacjentów z grupy OACzmieniony (n = 307) w po-
równaniu z grupą OACniezmieniony (n = 585) przed-
stawiono w tabeli I. Pacjenci z grupy OACzmieniony 
byli starsi, częściej były to kobiety, częściej wy-
darzeniem wskaźnikowym był u  nich udar nie-
dokrwienny mózgu i  mieli oni wyższą punk-
tację CHA2DS2-Vasc. W  grupie OACzmieniony 

u  229 pacjentów (74,6%) VKA zmieniono na 
DOAC, u 26 chorych (8,5%) DOAC zmieniono na 
VKA, u 52 osób (16,9%) zmieniono rodzaj DOAC. 

Ryc. 2. Krzywe funkcji skumulowanej częstości występowania dla głównego efektu badanego w postaci nawrotu ostrego udaru niedokrwien-

nego mózgu. (a) Analiza główna pacjentów przyjmujących doustne leczenie antykoagulacyjne przed wydarzeniem wskaźnikowym (OAC
przed

, 

linia przerywana) w porównaniu z osobami nieprzyjmującymi antykoagulantów przed wydarzeniem wskaźnikowym (OAC
nieleczeni

, linia ciągła). 

(b) Analiza poboczna pacjentów, u których zmieniono rodzaj antykoagulacji (OAC
zmieniony

, linia przerywana), w porównaniu z pacjentami, którzy 

kontynuowali leczenie tym samym rodzajem leku przeciwkrzepliwego (OAC
niezmieniony

, linia ciągła). (Rycinę w kolorze można zobaczyć na stronie 

internetowej www.annalsofneurology.org).

(a) (b)

Test logarytmiczny rang: 
p < 0,001

Test logarytmiczny rang: 
p = 0,749
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W  grupie OACniezmieniony 66 pacjentów (11,3%) 
było leczonych tym samym DOAC przed zda-
rzeniem wskaźnikowym i  po nim, a  519 cho-
rych (88,7%) było leczonych VKA przed epi-
zodem wskaźnikowym i  po nim. U  513 z  519 
(98,8%) pacjentów z  grupy OACniezmieniony, którzy 
przyjmo wali VKA przed zdarzeniem wskaźniko-
wym i po nim, dane na temat INR były dostępne;  
u  358 chorych (69,8%) INR pozostawał poniżej 
2,0, u 132 pacjentów (25,7%) INR mieścił się w za-
kresie od 2,0 do 3,0, a u 23 pacjentów (4,5%) war-
tość INR była powyżej 3,0 podczas wystąpienia 
zdarzenia wskaźnikowego.

Całkowity czas obserwacji włączony do ana-
lizy dodatkowej zbioru danych wynosił 894 pa-
cjentolat. W  analizie tej w  okresie obserwa-
cji u  75 pacjentów wystąpił AIS (8,4% na rok, 
95% CI = 6,7-10,4%), u  17 chorych stwierdzono 
ICH (1,9% na rok, 95% CI = 1,1-3,0%), a  85 osób 
zmarło (9,5% na rok, 95% CI = 7,7-11,6%).

Wśród pacjentów leczonych VKA (w obu gru-
pach) dane na temat INR przy nawrocie AIS pod-
czas obserwacji dostępne były u 26 z 42 chorych 
(61,9%). W grupie OACniezmieniony INR wynosił poni-
żej 2,0 u 16 z 26 pacjentów (61,5%) i co najmniej 
2,0 u  10 z  26 chorych (38,5%) leczonych VKA. 
W  grupie OACzmieniony wartość INR przy nawro-

cie AIS była dostępna tylko u  jednego pacjenta 
leczonego VKA (INR < 2,0).

Na rycinie 2B przedstawiono krzywe funk-
cji skumulowanej częstości występowania 
pierwszorzędowego efektu badanego, któ-
rym był nawrót AIS w  analizie dodatkowej. 
Leczenie OACzmieniony wiązało się z  obniżeniem 
ryzyka śmiertelności w  analizie jednowymiaro-
wej (HR = 0,5; 95% CI = 0,3-0,9; p = 0,012), na-
tomiast efektu tego nie stwierdzono w  anali-
zie wielowymiarowej (HR = 0,7; 95% CI = 0,4-1,2; 
p = 0,177). Nie stwierdzono żadnego związku 
między zmianą OAC a wystąpieniem AIS czy ICH 
(tab. III).

Analiza czułości: populacja leczona

Przeprowadzono analizę post hoc w obrębie po-
pulacji leczonej [3508 z 5314 (66,0%) pacjentów 
z  dostępnymi informacjami na temat zmian te-
rapii w  czasie obserwacji]. Podczas obserwacji 
u 409 z 3508 pacjentów (11,7%) nastąpiły zmiany 
w  leczeniu: u  122 pacjentów zmieniono rodzaj 
DOAC, u  88 chorych DOAC zmieniono na VKA, 
u 157 osób zamieniono VKA na DOAC, u 42 cho-
rych odstawiono doustne leczenie przeciwkrze-

Tabela II. Obserwowane i roczne wskaźniki wystąpienia zdarzeń będących przedmiotem badania u pacjentów z OAC
przed

 i OAC
nieleczeni

  

oraz analiza jednowymiarowa i wielowymiarowa

OAC
nieleczeni

, n = 4,119 OAC
przed

, n = 1,195 Jednowymiarowa Wielowymiarowaa

Zdarzenia, nb

Wskaźnik roczny 

(95% CI) Zdarzenia, nb

Wskaźnik roczny 

(95% CI)

Współczynnik 

ryzyka (95% CI) p

Współczynnik 

ryzyka (95% CI) p

AIS 196 3,9 (3,3-4,4) 93 8,9 (7,3-10,8) 2,0 (1,5-2,5) < 0,001 1,6 (1,2-2,3) 0,005

ICH 69 1,4 (1,0-1,7) 21 2,0 (1,3-3,1) 1,2 (0,7-2,0) 0,426 1,1 (0,5-2,3) 0,811

Śmiertelność 501 9,9 (9,1-10,7) 123 11,8 (9,9-13,9) 1,2 (1,0-1,5) 0,069 1,1 (0,8-1,4) 0.667

a Wielowymiarową analizę ryzyka konkurującego Fine’a-Graya skorygowano dla następujących, wcześniej wyszczególnionych zmiennych: wiek, płeć, przebycie udaru niedokrwiennego w wy-

wiadzie innego niż zdarzenie wskaźnikowe, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, umiarkowana lub poważna niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 50 ml/min), rozpoznanie migotania 

przedsionków (znane przed wystąpieniem udaru mózgu wobec rozpoznane po udarze) i  leczenie jakimkolwiek doustnym lekiem przeciwkrzepliwym po zdarzeniu wskaźnikowym. Badanie 

wprowadzono do tej analizy jako określenie wspólnej słabości.
b Liczba pacjentów.

AIS (acute ischemic stroke) – ostry udar niedokrwienny; CI (confidence interval) – przedział ufności; ICH (intracerebral hemorrhage) – krwotok śródmózgowy; OAC
nieleczeni

 – bez leczenia przeciw-

krzepliwego przy przyjęciu; OAC
przed

 – wcześniejsze leczenie przeciwkrzepliwe przed przyjęciem.

Tabela III. Obserwowane i roczne wskaźniki występowania zdarzeń będących przedmiotem badania u pacjentów z OAC
niezmieniony

 i OAC
zmieniony 

oraz analiza jednowymiarowa i wielowymiarowa

OAC
zmieniony

, n = 307 OAC
niezmieniony

, n = 585 Jednowymiarowa Wielowymiarowaa

Zdarzenia, nb

Wskaźnik roczny 

(95% CI) Zdarzenia, nb

Wskaźnik roczny 

(95% CI)

Współczynnik 

ryzyka (95% CI) p

Współczynnik 

ryzyka (95% CI) p

AIS 28 8,8 (5,9-12,4) 47 8,2 (6,1-10,7) 1,1 (0,7-1,7) 0,749 1,2 (0,7-2,1) 0,415

ICH 4 1,3 (0,3-3,2) 13 2,3 (1,2-3,8) 0,6 (0,2-1,8) 0,346 0,8 (0,2-3,2) 0,793

Śmiertelność 19 5,9 (3,6-9,1) 66 11,5 (9,0-14,4) 0,5 (0,3-0,9) 0,012 0,7 (0,4-1,2) 0,177

a Wielowymiarową analizę ryzyka konkurującego Fine’a-Graya skorygowano dla następujących wcześniej, wyszczególnionych zmiennych: wiek, płeć, przebycie udaru niedokrwiennego w wy-

wiadzie innego niż zdarzenie wskaźnikowe, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, rozpoznanie migotania przedsionków (znane przed wystąpieniem udaru mózgu vs rozpoznane po udarze), umiarko-

wana niewydolność nerek (klirens kreatyniny 30-50 ml/min). Badanie wprowadzono do tej analizy jako określenie wspólnej słabości.
b Liczba pacjentów.

AIS (acute ischemic stroke) – ostry udar niedokrwienny; CI (confidence interval) – przedział ufności; ICH (intracerebral hemorrhage) – krwotok śródmózgowy; OAC
zmieniony

 – rodzaj leku przeciw-

krzepliwego zmieniony po zdarzeniu wskaźnikowym; OAC
niezmieniony 

– rodzaj leku przeciwkrzepliwego nie zmienił się po wydarzeniu wskaźnikowym.
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pliwe. Wyniki analizy głównej potwierdzono 
w  analizie populacji leczonej (HR dla wystąpie-
nia AIS = 1,8; 95% CI = 1,3-2,5; p < 0,001).

W  analizie dodatkowej informacje na temat 
zmiany leczenia przeciwkrzepliwego podczas 
obserwacji dostępne były u  689 z  892 pacjen-
tów (77,2%), wśród których 129 (18,7%) zmie-
niło leczenie podczas obserwacji: u  42 pacjen-
tów zmieniono rodzaj DOAC, u  25 DOAC zmie-
niono na VKA, u  53 zamieniono VKA na DOAC, 
u 9 osób odstawiono leczenie przeciwkrze pliwe. 
Wyniki analizy głównej potwierdzono w  po-
pulacji leczonej (HR dla wystąpienia AIS = 1,3; 
95% CI = 0,7-2,1; p = 0,379).

DYSKUSJA

W  tym międzynarodowym badaniu zespo-
łowym obejmującym 5314 pacjentów uzy-
skano następujące wyniki. Po pierwsze,  
u 1195 chorych (22,5%) wystąpił AIS lub TIA po-
mimo leczenia doustnymi antykoagulantami. Po 
drugie, u  pacjentów z  AF i  wcześniej leczonych 
lekami przeciw krzepliwymi notowano wyż-
sze ryzyko chorób naczyniowo-sercowych niż 
u tych, którzy nie stosowali antykoagulacji w cza-
sie wydarzenia, natomiast w  obu grupach uzy-
skiwano podobne punktacje w  skali CHA2DS2-

-Vasc i HAS-BLED. Po trzecie, po uwzględnieniu 
czynników ryzyka chorób sercowo-naczynio-
wych u pacjentów, u których wystąpił udar mó-
zgu mimo leczenia doustnymi lekami przeciw-
krzepliwymi, nadal stwierdzano wysokie ryzy-
ko nawrotu udaru niedokrwiennego mózgu. Po 
czwarte, zmiana rodzaju leku przeciwkrzepliwe-
go po wydarzeniu wskaźnikowym nie wiązała 
się z  obniżeniem ryzyka kolejnych udarów nie-
dokrwiennych mózgu.

Według wiedzy autorów jest to pierwsze ba-
danie odnoszące się do pytania, czy u  pacjen-
tów, u  których leczenie przeciwkrzepliwe nie 
odniosło skutku i  którzy doznali udaru niedo-
krwiennego mózgu lub TIA mimo leczenia anty-
koagulacyjnego, istnieje nadal wysokie ryzyko 
kolejnych zdarzeń. Obie grupy – ci, którzy prze-
szli udar mózgu podczas leczenia antykoagu-
lacyjnego, i  ci, którzy nie byli wcześniej leczeni 
przeciwkrzepliwie – miały medianę punktacji 
CHA2DS2-Vasc wynoszącą 5, odpowiadającą 
szacowanemu ryzyku wystąpienia udaru nie-
dokrwiennemu mózgu 7,2% na rok [28]. Nie-
mniej jednak rzeczywista obserwowana czę-
stość nawrotowych udarów niedokrwiennych 
mózgu była 2 razy większa u pacjentów, u któ-
rych wystąpił udar wskaźnikowy pomimo przyj-
mowania leków antykoagulacyjnych (roczny 
wskaźnik 8,9%; 95% CI = 7,3-10,8%), niż u  tych, 

który nie byli leczeni przeciwkrzepliwie w  cza-
sie wystąpienia udaru wskaźnikowego (rocz-
ny wskaźnik 3,9%; 95% CI = 3,3-4,4%). To skła-
nia do pytania, dlaczego pacjenci z OACprior mają 
zwiększone ryzyko i  która strategia prewencji 
może to ryzyko najskuteczniej obniżyć.

Możliwym wyjaśnieniem jest brak przestrze-
gania przyjmowania przepisanego leczenia an-
tykoagulacyjnego przed wydarzeniem wskaź-
nikowym. Większość (73%) pacjentów leczo-
nych VKA przed epizodem wskaźnikowym mia-
ła subterapeutyczny poziom INR, co wskazuje 
na słabe przestrzeganie odpowiedniego przyj-
mowania leków. Wśród pacjentów, którzy kon-
tynuowali przyjmowanie VKA po zdarzeniu, 
61% kolejnych udarów niedokrwiennych wystą-
piło przy subterapeutycznych wartościach INR. 
U tych pacjentów słaba adherencja może zatem 
być istotna, nawet jeżeli wszystkie te osoby już 
prze były istotny epizod końcowy – udar niedo-
krwienny mózgu. Pacjenci, którzy rozpoczynają 
przyjmowanie DOAC w ramach prewencji wtór-
nej, na ogół bardzo przestrzegają przyjmowa-
nia leków [26], co podważa prawdopodobień-
stwo tego wytłumaczenia. Ponadto opisywano, 
że pacjenci, którzy nie przyjmowali OAC przed 
udarem, wykazywali słabszą adherencję [26] 
niż ci, którzy przyjmowali leki przeciwkrzepliwe 
w przeszłości, co mogłoby powodować odchyle-
nie wyników w przeciwnym kierunku w stosun-
ku do niniejszego badania. Dodatkowo w  naj-
nowszej analizie w  badaniu z  Japonii stwier-
dzono, że u pacjentów przyjmujących VKA war-
tość INR ≥ 2,0 przy wystąpieniu udaru związana 
była z wyższym ryzykiem nawrotu udaru niedo-
krwiennego mózgu [29].

Zmienność genetyczna może być przyczy-
ną podatności na ponowne wystąpienie udaru 
mózgu u  pacjentów z  AF: dwa geny (CYP2C9 
i  VKORC1) mogą odgrywać rolę u  danego 
pacjenta w reakcji na leczenie i skuteczność VKA 
[30-33], ale taka zmienność odpowiedzi nie jest 
znana dla DOAC. U  pacjentów, u  których zmie-
niono leki antykoagulacyjne, w  większości była 
to zmiana z VKA na DOAC (76%), zatem nie jest 
możliwe, aby genetyczna zmienność w  jednym 
wspomnianym wyżej genie wyjaśniała obserwo-
wane nadal wysokie ryzyko wystąpienia udaru 
niedokrwiennego mózgu.

Wcześniejsze przyjmowanie leków prze-
ciwkrzepliwych mogło być ewentualnie zwią-
zane z  zatorowością płucną lub zakrzepicą 
żył głębokich. Schorzenia te mogły być obec-
ne niezależnie od AF i  stwarzać większe ryzy-
ko udaru mózgu niż u  pacjentów z  czystym 
AF, np. ze  względu na stan prozakrzepowy, za-
torowość paradoksalną lub nasilony stan za-
palny. Dalsze monitorowanie (np. poziomów 
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aktywności anty-Xa) mogłoby być przydatne 
w tej populacji.

Uzyskane dane wskazują, że pomimo podob-
nych median punktacji CHA2DS2-Vasc kilka czyn-
ników ryzyka chorób naczyń mózgowych (nad-
ciśnienie, cukrzyca, hipercholesterolemia, nie-
wydolność nerek) występowało częściej u  pa-
cjentów wcześniej leczonych antykoagulacyjnie. 
Ponadto w  badaniu tym 38% pacjentów wcze-
śniej leczonych antykoagulacyjnie przeszło już 
udar niedokrwienny mózgu przed epizodem 
wskaźnikowym. Może to wskazywać na konku-
rujące czynniki ryzyka wystąpienia udaru mózgu 
i etiologie udaru – np. miażdżycę dużych naczyń 
lub chorobę małych naczyń – które mogą sła-
biej reagować na leczenie przeciwkrzepliwe [2]. 
Kolejne badania powinny skupić się na mechani-
zmach, konkurujących czynnikach ryzyka i etio-
logii (nawrotowego) udaru u  pacjentów przyj-
mujących leki antykoagulacyjne. Można do tego 
włączyć przyczynowe systemy punktacji, biorąc 
pod uwagę nakładające się przyczyny, takie jak 
w  ASCO [34] lub ASCOD [35] (miażdżyca, cho-
roba małych naczyń, patologia sercowa, inne 
przyczyny, rozwarstwienie).

Hipotezę tę kolejno wspierają wyniki analizy 
dodatkowej, w  której stwierdzono, że zmiana 
rodzaju antykoagulacji nie wiązała się z obniże-
niem ryzyka wystąpienia udaru niedokrwien-
nego mózgu. W badaniu nie uwzględniono da-
nych na temat obecności współistniejących etio-
logii udaru mózgu, a  niektóre z  nich, takie jak 
choroba małych naczyń mózgowych, mogą nie 
reagować zbyt dobrze na leki antykoagulacyjne 
i  to mogło wpływać na uzyskane wyniki. Istot-
ne mogły być również inne mechanizmy, w tym 
niezgodne ze  wskazaniami stosowanie DOAC 
w niskich dawkach, co we wcześniejszych bada-
niach opisano jako możliwą przyczynę wystą-
pienia udaru niedokrwiennego mózgu mimo 
terapii DOAC [36].

Trzeba przeprowadzić więcej badań wśród 
pacjentów z  nawrotowymi udarami kardioem-
bolicznymi w  celu określenia, czy dynamika 
aktywności antykoagulacyjnej [37] lub różne 
rodzaje leków przeciwkrzepliwych i  ich farma-
kokinetyka (np. długi, utrzymujący się efekt 
dla VKA, 2-4-godzinny wysoki szczyt efektu co 
24 godz. przy przyjmowaniu raz dziennie edok-
sabanu i  rywaroksabanu lub co 12  godz. przy 
przyjmowaniu 2 razy dziennie apiksabanu i dabi-
gatranu) mają wpływ na nawrotowość. Ponadto 
na dalsze prospektywne badania naukowe 
w  większej populacji badanej może zasługiwać 
problem zmiany rodzaju DOAC, ponieważ sieć 
metaanaliz dostępnych randomizowanych prób 
klinicznych z  grupą kontrolną placebo dostar-
cza pośrednich dowodów na zróżnicowane pro-

file bezpieczeństwa i  skuteczności dostępnych 
DOAC.

Niezależnie od leżących u podstawy przyczyn 
wyniki niniejszego badania wyraźnie określiły 
pacjentów z  AF, u  których występuje udar nie-
dokrwienny mózgu pomimo doustnego lecze-
nia antykoagulacyjnego, jako grupę o  wysokim 
ryzyku kolejnego nawrotu, wymagającą opraco-
wania lepszych strategii zapobiegania. Najnow-
sze dane wskazują na to, że połączenie DOAC 
i  leczenia przeciwpłytkowego może być sku-
teczne w  prewencji udaru mózgu [40, 41]. Stra-
tegie łączone, np. dodanie do doustnej anty-
koagulacji leczenia przeciwpłytkowego lub za-
mknięcie uszka lewego przedsionka, mogą za-
sługiwać na dalsze badania w  kontrolowanych 
próbach klinicznych u pacjentów z AF, u których 
doustna antykoagulacja nie powiodła się i  któ-
rzy doznali udaru niedokrwiennego mózgu.

Opisywane badanie ma następujące zalety: 
1) włączono dane z  7 międzynarodowych ba-
dań obejmujących pacjentów z  Europy i  Azji 
(oraz z  jednego ośrodka w  Ameryce Północ-
nej), co sprawia, że wyniki mogą być uogólnio-
ne na cały świat; 2) przedstawiono wyniki opar-
te na dużym zbiorze danych zebranych na od-
działach udarowych, dotyczących pacjentów 
z  udarem niedokrwiennym mózgu i  AF, obej-
mujące ponad 5000 chorych i  ponad 6000 pa-
cjentolat obserwacji; 3) we wszystkich uczestni-
czących badaniach prospektywnie rekrutowa-
no pacjentów z  udarem mózgu (w  większości 
przypadków byli kolejni pacjenci), co minima-
lizuje błąd związany z selekcją; 4) włączono pa-
cjentów z dużym ryzykiem wystąpienia zarówno 
udaru niedokrwiennego mózgu, jak i  krwoto-
ku wewnątrzczaszkowego z  medianą punktacji 
CHA2DS2-Vasc wyno szącą 5 i medianą HAS-BLED 
wynoszącą 3 pkt. Dziewięćdziesiąt trzy procent 
pacjentów otrzymało jakikolwiek lek przeciw-
krzepliwy po epizodzie wskaźnikowym, co wska-
zuje na to, że większość chorych otrzymała naj-
lepsze leczenie zachowawcze w celu zapobieże-
nia kolejnym zdarzeniom.

To badanie ma pewne ograniczenia: 1) opi-
sano raczej badanie obserwacyjne niż rando-
mizowaną próbę kliniczną, a  przydział do kon-
kretnego doustnego leku przeciwkrzepliwego 
prawdopodobnie jest obarczony błędami syste-
matycznymi (w tym czynnikami związanymi z le-
karzem), których nie da się w pełni skorygować; 
2) grupę OACprzed określono tylko na podstawie 
wywiadu i nie było dostępnych informacji na te-
mat czasu ostatniego przyjęcia OAC; 3) nie odno-
towywano przyczyny zastosowania OACprzed 
ani etiologii udaru wskaźnikowego i następnych 
w  okresie obserwacji, z  tego względu można 
zaledwie spekulować na temat mechanizmów 
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udaru nawrotowego; 4) nie można określić, czy 
pacjenci wcześniej leczeni DOAC otrzymy wali 
odpowiednią dawkę z  uwzględnieniem wieku, 
ciężaru ciała oraz poziomów kreatyniny i szaco-
wanej prędkości przesączania kłębuszko wego; 
5) mimo przedstawienia największej kohorty 
pacjentów z  udarem mózgu podczas leczenia 
przeciwkrzepliwego liczebność grupy badanej 
nie wystarczyła do przeprowadzenia dogłębnej 
analizy różnych strategii zapobiegania kolejnym 
zdarzeniom, a w szczególności do zbadania, czy 
którykolwiek specyficzny rodzaj leku przeciw-
krzepliwego wiąże się z obniżeniem ryzyka wy-
stąpienia kolejnego epizodu; 6) nie było danych 
dotyczących współistniejącej miażdżycy i  cho-
roby małych naczyń oraz innych strategii pre-
wencji wtórnej (statyny, leki obniżające ciśnie-
nie), a  także pozostałych czynników odnoszą-
cych się do zakłócania przez wskazanie (ukrwo-
tocznienie, wcześniej istniejące otępienie, pobyt 
w zakładzie opiekuńczym, brak wsparcia socjal-
nego itd., co może wpływać na decyzję lekarza 
co do przepisywania OAC); 7) chociaż można by 
oczekiwać, że pacjenci przestawieni na DOAC 
będą mieli niższą częstość występowania ICH, 
nie było to przedmiotem rozważań, gdyż analiza 
podgrup nie miała wystarczającej mocy do wy-
kazania takiego efektu. We wcześniejszej anali-
zie [4] pacjenci przyjmujący DOAC po świeżym 
udarze niedokrwiennym mózgu mieli jednak 
istotnie niższe ryzyko wystąpienia ICH niż ci, któ-
rzy przyjmowali VKA.

W  podsumowaniu stwierdzono, że pacjenci, 
którzy przeszli udar mózgu mimo przyjmowania 
doustnego leku przeciwkrzepliwego, mieli więk-
sze ryzyko nawrotu udaru. Konieczne są dalsze 
badania do oceny mechanizmów ponownego 
wystąpienia udaru mózgu i  poprawy wtórnej 
profilaktyki u tych pacjentów.

 Ujawnienia
Badanie zostało wsparte przez stypen-

dium Swiss National Science Foundation (D.S.), 
Bangerter-Rhyner Foundation (D.S.), Bayer 

Stiftung 2017 Thrombosis Research Award (D.S.) 
i  Szwajcarskie Towarzystwo Neurolo giczne 
(D.S.). Rejestr Novel Oral Anticoagulants in Stroke 
Patients (NOACISP) wspierany był przez Swiss 
Heart Foundation i  Bayer (Szwajcaria). Badanie 
Clinical Relevance of Microbleeds in Stroke 
Study (CROMIS-2) było finansowane przez Stroke 
Association i  British Heart Foundation, a  także 
wspierane przez badaczy z  National Institute 
for Health Research (NIHR) University College 
London Hospitals Biomedical Research Center. 
University College London występował jako 
sponsor CROMIS-2, z odpowiedzialnością za pro-
wadzenie badania i zarządzanie.

Autorzy dziękują głównym badaczom, oso-
bom pracującym przy badaniach nauko-
wych i  pacjentom biorącym udział w  bada-
niu CROMIS-2, wspieranym przez NIHR Clinical 
Research Network.

 Wkład badaczy
D.S., G.M.D.M. i  D.J.W  ułożyli plan badania 

i napisali szkic manuskryptu. D.S. przeprowadził 
obliczenia statystyczne. Wszyscy autorzy wło-
żyli wkład w  zaplanowanie badań, gromadze-
nie i  interpretację danych oraz w  edycję manu-
skryptu.

 Potencjalne konflikty interesów
Następujące firmy produkują leki uwzględ-

niane w  tym badaniu: Bayer (BY), Boehringer 
Ingelheim (BI), Pfizer/Bristol Meyer Squibb (PB), 
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WPROWADZENIE

U  danej osoby może dojść do osłabienia od-
porności w  wyniku działania wielu czynników.  
Należą do nich: przyjmowanie leków immu-
nosupresyjnych w  leczeniu różnych scho-
rzeń, choroba podstawowa, jak zakażenie ludz-
kim wirusem niedoboru odporności (human 

immunodefi ciency virus – HIV), nowotwór, 
np.  chłoniak, który atakuje układ immunolo-
giczny, wytwarzając wtórne osłabienie odpor-
ności, różne pierwotne zespoły upośledzenia 
odporności, np. ciężki złożony niedobór odpor-
ności (severe combined immunodeficiency – SCID) 
z defektami komórek T i B oraz komórek NK [1], 
a także przeszczep narządu lub szpiku kostnego. 
W  praktyce czynniki takie są często obecne 
u tego samego pacjenta, gdyż nie działają w izo-

lacji, jak w przypadku chorego, który przyjmuje 
leki immunosupresyjne w celu stłumienia odrzu-
cenia po przeszczepie narządu lub szpiku kost-
nego. Do leków immunosupresyjnych należą: 
kortykosteroidy, preparaty stosowane w  che-
mioterapii choroby nowotworowej, schorzeń 
autoimmunologicznych lub zapalnych, lecze-
nie celowane przeciwciałami monoklonalnymi 
i leki podawane jako terapia przeciw odrzuceniu 
przeszczepu [2, 3].

Wirusy mogą reaktywować się w  warun-
kach stłumienia odporności z różnych przyczyn, 
głównie ze  względu na to, że zostają uszko-
dzone mechanizmy immunologiczne, które 
w  prawidłowych warunkach hamują lub ogra-
niczają repli kację wirusową. W  sytuacji uśpio-
nej infekcji wirusowej, która powstrzymywana 
jest przez układ immunologiczny, wirus może się  

Przegląd infekcji wirusowych układu 
nerwowego u osób z osłabioną odpornością
T ł u m a c z e n i e  a r t y k u ł u :

An overview of viral infections of the nervous system in the immunosuppressed

S t r e s z c z e n i e
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reaktywować i  spowodować chorobę neuro-
logiczną. Na przykład w  przypadku zakażenia  
wirusem ospy wietrznej i  półpaśca (Varicella- 

-zoster virus – VZV) po pierwotnym zakażeniu 
(ospa wietrzna) wirus staje się latentny w  neu-
ronach zwojów obwodowych [4]. Może się on 
następnie reaktywować, powodując półpasiec 
(herpes zoster), najczęściej w  warunkach osła-
bienia odporności, np. u  starszych osób, u  któ-
rych doszło do osłabienia odporności komórko-
wej (cell mediated immunity – CMI) na VZV [5, 6]. 
Inne choroby lub leki powodujące upośledzenie 
CMI także zwiększają ryzyko reaktywacji VZV, 
z  możliwymi powikłaniami neurologicznymi.  
Wirus może częściej zakażać osoby z  osłabio-
ną lub upośledzoną odpornością, może spowo-
dować cięższe zakażenie lub wywoływać obie  
sytuacje jednocześnie.

W  niniejszej pracy przedstawiono kilka 
wirusów, które mają skłonność do replika-
cji i/lub reaktywacji w  warunkach stłumienia 
odporności, co powoduje schorzenie neuro-
logiczne. Są to: wirusy Herpes, w  tym wirus 
opryszczki zwykłej (Herpes simplex virus – HSV) 
typu 1 i 2 (HSV-1 i HSV-2), VZV, wirus cytome galii 
(Cytomegalovirus – CMV), wirus Epsteina-Barr 
(Epstein-Barr virus – EBV) i  ludzki wirus Herpes 
typu 6 (Human Herpes virus – HHV-6). Włączono 
również wirusa JC i  pokrótce omówiono ente-
rowirusy, wirusa odry i  niedawno zidentyfiko-
waną infekcję COVID-19 (SARS-CoV-2). W  wielu 
przypadkach dołączono wskazanie klasy dowo-
dów i poziomu zaleceń dla interwencji terapeu-
tycznej lub procedury badawczej, a te oparte są 
na wcześniej opublikowanych kryteriach, które 
stosuje się również w  oficjalnych zaleceniach 
Europejskiej Akademii Neurologii (European 
Academy of Neurology) [7- 9].

SPECYFICZNE ZAKAŻENIA WIRUSOWE 
U OSÓB Z OSŁABIONĄ ODPORNOŚCIĄ

Wirus opryszczki zwykłej  
(Herpes simplex virus – HSV)

HSV-1 tradycyjnie kojarzy się z  opryszczkowym 
zapaleniem mózgu (Herpes simplex encephalitis – 
HSE) [10], natomiast HSV-2 stanowi około 10% 
przypadków HSE i  te zwykle wiążą się z  immu-
nosupresją [11], stąd HSV-2 ma większe zna-
czenie w  obecnym przeglądzie. Typowe obja-
wy kliniczne HSE są dobrze poznane z  przewa-
żającym zajęciem okolic czołowo-skroniowych 
mózgu. Należy także wspomnieć, że udowod-
niono, że niedobory odporności obejmujące 
szlak receptora Toll-podobnego 3 (Toll-like 

receptor 3) predysponują do zachorowania na 

HSE, przynajmniej u  dzieci [12]. Istnieje tak-
że większe prawdopodobieństwo wystąpie-
nia nawrotów HSE u dzieci z  tym defektem im-
munologicznym [13]. Wykazano, że HSE spowo-
dowane przez oba wirusy powinno się leczyć 
przez dożylne podawanie acyklowiru w  dawce 
30 mg/kg/dobę przez 10-14 dni, jako dożylny 
wlew 10 mg/kg w ciągu 1 godz. 3 razy dziennie 
(klasa I), a u pacjenta z upośledzoną odpornością 
czas trwania terapii powinien wynosić 21 dni [8] 
(klasa IV). Ponadto HSV-2 po reaktywacji ze zwo-
jów lędźwiowo- krzyżowych, gdzie wirus może 
pozostawać w  formie uśpionej przez wiele lat, 
może spowodować opryszczkę narządów płcio-
wych, opisywano, że może być przyczyną radi-
kulopatii lędźwiowo-krzyżowej [14], szczegól-
nie w  stanie immunosupresji. Rozpoznanie obu 
schorzeń można uzyskać, używając reakcji łańcu-
chowej polimerazy (polymerase chain reaction – 
PCR) w kierunku DNA HSV-2 w płynie mózgowo-
-rdzeniowym (PMR) (klasa I, poziom A) [9]. Lecze-
nie polega tak samo na podawaniu acyklowiru. 
Łagodne lub atypowe HSE może towarzyszyć  
infekcji HSV-1 lub HSV-2. W retrospektywnym ba-
daniu z  zastosowaniem analizy PCR stwierdzo-
no, że łagodne lub atypowe zapalenie mózgu 
HSV, spowodowane HSV-1 albo HSV-2, często 
wiązało się ze stanem upośledzenia odporności, 
opisywano, że typowo było to asymetryczne  
zakażenie HSV obejmu jące głównie niedominu-
jący płat skroniowy [15].

Wirus ospy wietrznej i półpaśca  
(Varicella-zoster virus – VZV)

Reaktywacja uśpionej postaci VZV z  ludzkich 
zwojów nerwowych jest dobrze poznanym po-
wikłaniem immunosupresji powodującym różne 
komplikacje neurologiczne, wywołane, jak 
wspomniano powyżej, objawowym upośledze-
niem odporności komórkowej na wirusa. Infekcje 
VZV mają największe znaczenie ze  wszystkich 
zakażeń wirusowych ośrodkowego układu ner-
wowego (OUN) i  obwodowego układu nerwo-
wego (peripheral nervous system – PNS) u  osób 
z  brakiem odporności. Zmienne objawy choro-
by neurologicznej wywołanej przez VZV opisa-
no szczegółowo gdzie indziej [6], a do głównych 
powikłań należą: półpasiec z  następującą po 
nim w  niektórych przypadkach popółpaścową 
neuralgią (postherpetic neuralgia  – PHN), której 
częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem, 
waskulopatia VZV, zapalenie rdzenia i  półpa-
siec bez opryszczki (zoster sine herpete), w  któ-
rym dochodzi do reaktywacji VZV przy braku 
typowej wysypki opryszczkopodobnej [16-18].  
Uważa się, że również w  przewlekłej chorobie 
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„przeszczep przeciw gospodarzowi” w  następ-
stwie transplantacji szpiku kostnego reaktywa-
cja VZV jest oportunistycznym zakażeniem wiru-
sowym, które może naśladować chłoniaka [19]. 
U  pacjentów z  upośledzoną odpornością i  pół-
paścem powinno się podawać dożylnie acyklo-
wir (u  dorosłych 10-15 mg/kg co 8 godz. przez 
10-14 dni, a  u  dzieci 500 mg/m2 przez 7-10 dni) 
(klasa IV). Rola acyklowiru u osób z prawidłową 
odpornością poniżej 50. roku życia jest mniej 
wyraźna. Wskazuje się, że u  pacjentów z  zapa-
leniem rdzenia i  waskulopatią wywołaną przez 
VZV leczenie powinno składać się z  acyklowiru 
podawanego dożylnie przez 14 dni w połączeniu 
z prednizolonem doustnie przez 5-7 dni, lecz jest 
to oparte na doświadczeniu z  jedynie niewiel-
ką grupą pacjentów [20] (klasa IV). Rozpozna-
nie infekcji oportunistycznej VZV, w  tym zoster 

sine herpete (półpasiec bez opryszczki), można 
ustalić za pomocą PCR w  celu wykrycia DNA 
VZV w PMR (klasa III, poziom C), chociaż wykry-
cie przeciwciał anty-VZV w PMR wyka zuje więk-
szą czułość niż PCR we  właściwym rozpozna-
waniu zapalenia małych naczyń na tle VZV [21]. 
Ostatnio wykazano znaczenie genów odporno-
ści gospodarza w warunkowaniu zakażenia VZV 
układu nerwowego. Udowodniono, że defekty 
czujnika DNA polimerazy III RNA (polymerase III – 
POL III) nadają wybiórczą podatność na zakaże-
nie OUN powodujące zapalenie mózgu [22, 23] 
i takie dziedziczne wady immunologiczne mogą 
doprowadzać do obniżenia wytwarzania inter-
feronu typu 1, co osłabia możliwości antywiru-
sowej odpowiedzi gospodarza. Rola szczepionki 
na półpasiec u pacjenta z upośledzeniem odpor-
ności obecnie nie jest udowodniona.

Cytomegalowirus (cytomegalovirus – CMV)

Częstość występowania zakażenia CMV w sytu-
acji osłabienia odporności wzrasta, szczególnie 
u pacjentów z zakażeniem HIV. Wirus może zaj-
mować OUN lub PNS. Stwierdza się zapalenie 
mózgu lub zapalenie wyściółki komór oraz za-
palenie siatkówki. W  PNS dobrze poznana jest 
poli radikulopatia lędźwiowo-krzyżowa, może 
ona być bolesna i w połowie przypadków towa-
rzyszy jej pleocytoza w PMR, a badanie metodą 
rezonansu magnetycznego (magnetic resonance 

imaging – MRI) wykazuje wzmacnia jące się 
zmiany w  stożku, ogonie końskim i  korzeniach 
nerwowych lędźwiowo- krzyżowych [14]. 
Stwierdza się także rozsiane zapalenie nerwów 
(mononeuritis multiplex) oraz zapalenie rdzenia 
i  korzeni, a  wszystkie te schorzenia można po-
twierdzić z zastosowaniem PCR w kierunku DNA 
CMV w  PMR z  ponad 90-procentową czułością 

i  specyficznością [9] (klasa II, poziom B). Reak-
tywacja CMV towarzyszy w  szczególności prze-
szczepowi nerek. Chociaż wiadomo, że zespół 
Guillaina-Barrégo (Guillain-Barré syndrome – 
GBS) i  poliradikulopatia CMV wiążą się z  infek-
cją CMV, to choroby te występują przede wszyst-
kim u  osób z  prawidłową odpornością. Gdy 
dojdzie do wystąpienia GBS, udowodnionym 
leczeniem jest podawanie dożylne immuno-
globulin (klasa I, poziom A). Leczenie przeciw-
wirusowe zakażeń OUN i PNS wywołanych przez 
CMV nie jest zadowalająco skuteczne i  brakuje 
danych z kontrolowanych prób klinicznych z le-
kami przeciwwirusowymi w  chorobie neurolo-
gicznej spowodowanej CMV. Stosuje się nastę-
pujące leki: gancyklowir, foskarnet i  cydofowir, 
a  opisy wano, że leczenie złożone (gancyklowir 
i  foskarnet) jest skuteczniejsze w ważnej induk-
cyjnej fazie zapalenia mózgu wywołanego przez 
CMV [8] (klasa IV). U osób z osłabioną odporno-
ścią po takim leczeniu można stosować monote-
rapię jednym z tych dwóch leków, z całkowitym 
czasem trwania terapii wynoszącym 6 tygodni. 
W schorzeniach PNS jedną z możliwości jest po-
dawanie dożylne gancyklowiru przez 14-21 dni 
jako terapii pierwszego wyboru.

Wirus Epsteina-Barr (Epstein-Barr 
virus – EBV)

Infekcje EBV układu nerwowego mogą wystą-
pić u  osób z  prawidłową i  osłabioną odporno-
ścią, a  ci ostatni są bardziej zagrożeni tym za-
każeniem, szczególnie jeżeli są także zakażeni 
HIV, co powoduje zwiększone ryzyko wystąpie-
nia pierwotnego chłoniaka OUN [24]. Wiedza 
na ten temat opiera się na opisach przypadków 
i  danych serologicznych u  osób z  prawidłową 
odpornością, gdyż infekcje takie są stosunkowo 
rzadkie (dlatego dowody te mają tylko klasę IV). 
Do schorzeń neurologicznych, o których wiemy, 
że są związane z EBV, należą: uszkodzenie splo-
tów nerwowych (pleksopatia) lub uszkodzenie 
korzeni i  splotów nerwowych (radikuloplekso-
patia), ostre zapalenie korzeniowe, ostra neuro-
patia autonomiczna i  uszkodzenia nerwów 
czaszkowych [14]. Rzadkim powikłaniem prze-
szczepu narządu miąższowego jest pierwotna 
limfoproliferacyjna potransplantacyjna choroba 
OUN i  jest to zwykle chłoniak wywołany EBV, 
a  ryzyko jest zależne od rodzaju przeszczepu 
i  stopnia immunosupresji [25]. PCR w  kierunku 
wykrycia DNA EBV w PMR ma dużą czułość i spe-
cyficzność między 97% a 100% [9] (klasa IV, po-
ziom C). Dotychczas nie wykazano, aby jakikol-
wiek lek przeciwwirusowy był skuteczny w zaka-
żeniach EBV.
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Ludzki herpeswirus typu 6 (HHV-6)

HHV-6 jest ludzkim herpeswirusem zdolnym 
do reaktywacji u  pacjentów z  osłabioną odpor-
nością, w tym u pacjentów po przeszczepie. Po 
transplantacji szpiku kostnego HHV-6 rzadko 
kiedy powoduje zapalenie mózgu, zwykle jest to 
infekcja oportunistyczna pojawiająca się w okre-
sie między pancytopenią a  przewlekłą chorobą 
„przeszczep przeciw gospodarzowi” [19].  
HHV-6 należy brać pod uwagę jako czynnik 
etiologiczny w  zapaleniach mózgu lub zapa-
leniach opon mózgowo-rdzeniowych i  mózgu 
u osób z upośledzoną odpornością, w tym u pa-
cjentów HIV-dodatnich [26]. Terapie przeciwwi-
rusowe stosowane w zapaleniu mózgu HHV-6 to 
foskarnet (w odmianach HHV-6A i HHV-6B) i gan-
cyklowir jako alternatywa w  zapaleniu mózgu 
spowodowanym odmianą HHV-6B [8].

Wirus JC (JC virus – JCV)

Wywołana przez JCV postępująca encefalo-
patia wielo ogniskowa (progressive multifocal 

encephalo pathy – PML) jest chorobą demieli-
nizacyjną, związaną głównie z  immunosupre-
sją, szczególnie w  zespole nabytego upośle-
dzenia odporności (acquired immune deficiency 

syndrome – AIDS) (5% w badaniu post mortem), 
oraz z  przeszczepami narządów, białaczkami 
i  w  przebiegu leczenia stwardnienia rozsia-
nego natalizumabem (Tysabri) [27-29]. Spowo-
dowana jest poliomawirusem JCV, zakażają-
cym oligodendrocyty, co wywołuje demielini-
zację i wieloogni skowe objawy neurologiczne, 
takie jak: deficyty ruchowe, poznawcze i  wzro-
kowe, ataksję i napady drgawkowe o prze biegu 
postępującym. Skład PMR nie wskazuje na za-
palenie i  jest prawidłowy, wykrycie przeciw-
ciał przeciw JCV jest przydatne, a  badanie PCR 
w kierunku wykrycia DNA JCV w PMR jest obec-
nie usta loną metodą rozpoznania, chociaż osta-
teczne rozpoznanie PML można ustalić za po-
mocą biopsji mózgu. MRI wykazuje różne obja-
wy, w tym zlewające się, wieloogniskowe zmiany 
hiperintensywne w istocie białej w obrazach T2, 
zwykle bez wzmocnienia po podaniu kontrastu 
w  sekwencjach T1. Wzmocnienie kontrastowe 
obserwuje się w  związku z  leczeniem natalizu-
mabem lub innymi sytuacjami, w których wystę-
puje zespół zapalny rekonstrukcji immunolo-
gicznej. Rokowanie jest bardzo złe i nie ma ewi-
dentnie skutecznego leczenia. Specyficzność 
badania PCR w kierunku JCV jest bardzo wysoka 
i  wynosi około 98,5-100%, czułość jest bardziej 
zmienna i  o  wiele mniej wiarygodna, na pozio-
mie około 50-82% (klasa II, poziom B).

INNE WIRUSY, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ 
CIĘŻSZE INFEKCJE U PACJENTÓW 
Z OSŁABIONĄ ODPORNOŚCIĄ

Enterowirus

Wiadomo, że takie enterowirusy, jak wirus polio, 
echowirus i wirus Coxsackie, zakażają ludzkiego 
gospodarza o  prawidłowej odporności, 
powodując wiele chorób, w  tym np. zapalenie 
mózgu w OUN, ale mogą mieć także znaczenie 
u  osoby z  osłabioną odpornością. Schorzenia, 
takie jak zapalenie mózgu, zapalenie serca i mio-
patia, mogą występować częściej u  gospoda-
rza z  upośledzoną odpornością lub noworodka 
[30]. Szczególne znaczenie ma tutaj pojawie-
nie się przewlekłego zapalenia opon mózgowo-
-rdzeniowych i mózgu u pacjentów z osłabioną 
odpornością, a  zwłaszcza u  chorych na agam-
maglobulinemię związaną z  chromosomem X, 
u których to przewlekłe zakażenie OUN jest naj-
częstszą przyczyną zgonu [30]. Rozpoznanie 
można ustalić za pomocą PCR z  odwróconą 
transkrypcją (reverse transcription-PCR – RT-PCR) 
w  kierunku enterowirusa w  PMR. Wydaje się, 
że specyficzność tego testu w PMR jest wysoka 
(92-100%), lecz czułość jest mniej pewna i w opi-
sach waha się w granicach około 31-95% (klasa II, 
poziom B) [9].

Wirus odry

O  ile zakażenie wirusem odry, będące zazwy-
czaj zupełnie łagodnym, chociaż z  pewno-
ścią nieprzyjemnym schorzeniem, może prze-
biegać ciężko u  osób z  prawidłową odporno-
ścią, zwykle jest o wiele bardziej niebezpieczną 
chorobą u  osób z  osłabioną odpornością. Po 
odrze może w  rzadkich przypadkach docho-
dzić do ostrego poodrowego zapalenia mózgu, 
które jest najczęstszym powikłaniem w  zakre-
sie OUN u osób z prawidłową odpornością, po-
dobnie jak rzadko występujące pierwotne odro-
we zapalenie mózgu. Dzieci z osłabioną odpor-
nością są podatne na odrowe zapalenie mózgu 
z  ciałami wtrętowymi, w  którym wirus odry 
utrzymuje się w mózgu. To ostatnie jest bardzo 
ciężkim zakażeniem ze  śmiertelnością wyno-
szącą 75% [31]. W  opisie czworga dzieci z  do-
mniemanym odrowym wtrętowym zapa leniem 
mózgu, leczonych lekami immunosupresyjnymi 
z  powodu nowotworów układu limfatycznego, 
stwierdzono, że padaczka częściowa ciągła była 
wiodącym objawem u 3 pacjentów, a wszystkie 
przypadki zakończyły się zgonem [32]. U  tych 
dzieci wyizolowano wirusa z  mózgu w  jednym 
przypadku, w  drugim zidentyfikowano go im-
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munologicznie, a  u  trojga wykryto również 
nukleo kapsydy wirusa odry, identyczne z  tymi, 
które obserwuje się w  pod ostrym stwardnia-
jącym zapaleniu mózgu (subacute sclerosing 

panencephalitis – SSPE), rzadkim i zawsze śmier-
telnym powikłaniem zakażenia wirusem odry. 
Dwoje tych pacjentów miało upośledzoną od-
porność komórkową [32], co przypuszczalnie 
sprzyjało przetrwaniu wirusa odry w  mózgu. 
Wirus odry powoduje zatem ważną infekcję 
oportunistyczną u  pacjentów, którzy są leczeni 
lekami immunosupresyjnymi.

COVID-19

Zdaniem autora istotne jest wymienienie tej nie-
dawno poznanej infekcji w  obecnym kontek-
ście. Wiadomo, że nowotwór złośliwy predyspo-
nuje do wystąpienia zakażenia COVID-19, a 7,2% 
spośród 138 pacjentów chorowało na nowotwór 
złośliwy jako chorobę współwystępującą w jed-
nym dużym badaniu [33]. Objawy neurolo giczne 
w  zakażeniu COVID-19 są już dobrze poznane, 
wskazują na to, że wirus ma charakter neurotro-
powy i  obejmuje: zapalenie mózgu, zapalenie 
opon mózgowo- rdzeniowych, bóle mięśniowe 
i  zapalenie mięśni, ostrą chorobę naczyń 
mózgowych, brak węchu, zespół Guillaina- 
-Barrégo, poinfekcyjne ostre rozsiane zapalenie 
rdzenia i zapalenie pnia mózgu [34, 35]. Choroba 
zwykle przebiega ciężej u osób starszych, u któ-
rych układ immunologiczny jest słabszy w  ka-
tegoriach obniżenia odporności komórkowej 
w  porównaniu z  młodszymi osobami, i  w  tym 
sensie przynajmniej osłabienie układu odpor-
nościowego może predysponować do wystą-
pienia objawów neurologicznych. Poza tym 
w  miarę rozwoju COVID-19 nie tylko dochodzi 

do pojawienia się limfopenii [36], ale istniejąca 
wcześniej limfopenia, wtórna do chemiotera-
pii z powodu nowotworu, predysponuje do za-
chorowania na COVID-19 [37]. Ponieważ powi-
kłania neurologiczne stanowią zwykle składnik 
cięższej postaci choroby, wydaje się prawdopo-
dobne, że pewnego rodzaju immunosupresja 
prawdopodobnie zwiększa ryzyko wystąpienia 
takich powikłań. Trzeba będzie zbadać, czy ist-
nieją specyficzne wrodzone błędy układu od-
pornościowego, które mogłyby sprzyjać wystą-
pieniu konkretnych objawów neurologicznych 
w tym zakażeniu.
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WPROWADZENIE

Ostre zapalenie nosa i  zatok przynosowych 
(acute rhinosinusitis – ARS) jest procesem zapal-
nym błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, 
spowodowanym zwykle zakażeniem wiru-
sowym, które zazwyczaj ustępuje samoistnie 
(tab. I). Podawana rzeczywista częstość występo-
wania ostrego wirusowego zapalenia nosa i za-
tok przynosowych zawsze była wysoka [1]. Sza-
cuje się, że dorośli cierpią na 2 do 5 epizodów wi-
rusowego ARS w roku, nato miast dzieci od 7 do 
10 epizodów w roku [2]. Powiru sowe ARS objawia 
się utrzymywaniem się stanu zapalnego, nawet 
gdy czynnik wirusowy został wyeliminowany; 
jego występowanie szacuje się na 3,4  przy-
padku na 100 osób rocznie [3]. Szacuje się rów-
nież, że  tylko 0,5-2% przypadków przejdzie 
w ostre bakteryjne zapalenie nosa i zatok przy-
nosowych (acute bacterial rhinosinusitis – ABRS). 

Częstość występowania powikłań ABRS wynosi 
około 3  na milion osób rocznie, mimo sporych 
odmienności w stosowaniu antybiotyków w róż-
nych krajach. Liczba ta nie zmniejszyła się istot-
nie pomimo szerokiego stosowania antybioty-
ków [4]. Do czynników ryzyka prowadzących do 
powikłań ostrego zapalenia zatok należą: opóź-
nienie w rozpoczęciu leczenia, niepełna kuracja 
antybiotykiem oraz immunosupresja  [5]. Powi-
kłania ABRS obejmują potencjalnie zagrażające 
życiu schorzenia około oczodołowe, wewnątrz-
czaszkowe i kostne (tab. II), w których wprowa-
dza się wczesną antybiotykoterapię dożylną 
i/lub drenaż chirurgiczny. Kluczowe jest unika-
nie długoterminowych następstw. We wszyst-
kich badaniach powikłania oczodołowe wystę-
pują najczęściej, a  kostne wydają się względ-
nie rzadkie; częściej dotyczą mężczyzn niż 
kobiet. Powikłania oczodołowe występują czę-
ściej u  dzieci, natomiast powikłania wewnątrz-

Powikłania ostrego zapalenia zatok 
przynosowych: przegląd i seria przypadków
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czaszkowe mogą wystąpić w  każdym wie-
ku, z  przewagą młodych dorosłych [4, 5]. Z  po-
wodu budowy anatomicznej drenażu żyl nego 
zatok przynosowych i  drenażu żylnego mózgu 
nawet u  3% pacjentów z  ARS występują obja-
wy zapalenia oczodołu obejmujące: zapalenie 
tkanek miękkich przedprzegrodowe (preseptal 

cellulitis) i  zapalenie tkanek oczodołu (orbital 

cellulitis), ropień oczodołu i  ropniak podokost-
nowy [5, 6]. Zapalne powikłania oczodołowe 
często są powodo wane przez zakażenie zatoki 
sitowej lub czołowej ze  względu na ich bliską 
lokalizację [7]. Zatoki sitowe są dreno wane przez 
przednie i tylne bezzastawkowe żyły sitowe i przy-
legają do delikatnej blaszki oczodołowej (lamina  

papyracea/orbitalis), która stanowi miejsce 
najsłabszego oporu dla przemieszczania się 
infekcji do oczodołu [5]. Bezzastawkowe żyły 
sitowe drenują do żył ocznych, stąd zwiększone 
ryzyko zakrzepicy zatoki jamistej w  przebiegu 
zapalenia zatoki sitowej [5]. Około 3% powi-
kłań wew nątrzczaszkowych, takich jak zapale-
nie mózgu, ropniak podtwardówkowy, zapa-
lenie opon mózgowo- rdzeniowych, zakrzepi-
ca zatok żylnych mózgowia i ropień mózgu, jest 
spowodowanych zapaleniem zatok przynoso-
wych [8], często wywodzącym się z  zatoki czo-
łowej, a  następnie zajmującym zatokę klinową, 
sitową i szczękową.

Obfity, bezzastawkowy splot żylny Behçeta 
w śluzówce tylnej części zatoki czołowej komu-
nikuje się z  żyłami śródkościa (diploic veins) 
i oponą twardą [5], gdzie infekcja może się sze-
rzyć przez nieuszkodzone ściany zatok do opony 
twardej, opon miękkich i  parenchymy. Sieć żył 
wypustowych i żył śródkościa zatok czołowych, 
które komunikują się z bezzastawkowym syste-

mem żylnym opony twardej i zatoką jamistą, po-
zwala na rozprzestrzenianie się infekcji i  zaka-
żonych skrzeplin, powodując w  związku z  tym 
zakrzepicę zatok żylnych mózgowia. Zakaże-
nie zlokalizowane do przodu od zatoki czoło-
wej może się rozprzestrzeniać przez ścianę kost-
ną lub przez żyły śródkościa, powodując zakrze-
powe zapalenie żył z jawnym lub nie zapaleniem 
kości i szpiku powodującym ropień podczepco-
wy, nazywany guzem Potta (Pott’s puffy tumor), 
który od czasu stosowania antybiotyków wystę-
puje rzadko [5, 9]. Żyła szczękowa, drenująca za-
tokę klinową i  szczękową, tworzy sieć z żylnym 
splotem skrzydłowym (ryc. 1), który komuni-
kuje się z  zatokami opony twardej na podsta-
wie czaszki, pozwalając na rozprzestrzenianie 
się zakażenia powodującego zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych [10].

Postępowanie chirurgiczne i ważne punkty 
anatomiczne

W  ciągu ostatnich dwóch dekad metody inter-
wencji chirurgicznej w  zatokach przynosowych 

Tabela I. Objawy podmiotowe i przedmiotowe ostrego zapalenia 

nosa i zatok przynosowych (czas trwania: 1-4 tygodnie)

Gorączka

Ból głowy

Bóle twarzy

Nieżyt nosa

Uczucie zatkania nosa prowadzące do zaburzeń lub zmniejszenia węchu

Spływanie gęstej wydzieliny po tylnej ścianie gardła

Tabela II. Objawy kliniczne zapalenia nosa i zatok przynosowych 

z powikłaniami oczodołowymi/wewnątrzczaszkowymi

Obrzęk powiek spowodowany retencją płynu i zapaleniem

Nastrzyknięte, bolesne, czerwone oko

Wytrzeszcz, trudności w inicjowaniu ruchów oka

Zamglone widzenie

Zaburzenia stanu świadomości

Bóle głowy, nudności, sztywność karku, fotofobia (objawy podrażnienia opon)
Ryc. 1. Anatomia drenażu żylnego zatok przynosowych i układ żylny 

mózgu.

A. Zatoka strzałkowa górna i. Żyła czołowa/nadbloczkowa

B. Zatoka prosta ii. Żyła oczna górna

C. Zatoka strzałkowa dolna iii. Żyła twarzowa

D. Żyła wewnętrzna mózgu iv. Splot skrzydłowy

E. Żyła podstawna Rosenthala

F. Żyła Galena

G. Spływ zatok

H. Zatoka poprzeczna

CS. Zatoka jamista

IJV. Żyła szyjna wewnętrzna

N. Nos

M. Usta
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rozwijały się w  kierunku minimalnie inwazyj-
nych zabiegów endoskopowych, które niekiedy 
łączy się z  metodami otwartymi. Pomimo tych 
mniej inwazyjnych metod i  postępów techno-
logicznych ciągle istnieje ryzyko rozwoju po-
ważnych, zagrażających życiu powikłań. Inter-
wencja chirurgiczna jest zwykle rezerwowana 
do powikłanego ostrego zapalenia nosa i zatok 
przynosowych, które z  kolei mają specyficzne 
objawy kliniczne i  radiologiczne. Przy wstępnej 
ocenie chirurgicznej należy starannie rozważyć, 
czy występują jakiekolwiek objawy podmio-
towe lub przedmiotowe sugerujące powikłania  
wewnątrz- lub zewnątrzczaszkowe, takie jak po-
wikłania oczodołowe, następnie przeprowadza 
się badanie endoskopowe, jeśli jest tolerowa-
ne, które zwykle ujawnia obecność ropnej wy-
dzieliny i  nastrzyknięcie śluzówki nosa. Tomo-
grafia komputerowa (TK) zatok przynosowych 
pomaga potwierdzić rozpoznanie, uwidacz-
nia zakres powikłań, ułatwia planowanie chirur-
giczne i  zapewnia możliwość identyfikacji od-
mian anatomicznych predysponujących pacjen-
ta do powikłań chirurgicznych. Ogólna zasada 
mówi, że kiedy powikłania ARS wymagają lecze-
nia chirurgicznego (np. ropień wewnątrzczasz-
kowy, ropień oczodołu, ropień podokostnowy, 
guz Potta), zwykle zaleca się równoczesny chi-
rurgiczny drenaż zajętych zatok [11]. Kluczo-
we obszary, na które chirurg musi zwrócić uwa-
gę w  obrazowaniu, to te stwarzające ryzyko 
powikłań chirurgicznych. Podejście mnemotech-
niczne to prosta metoda przypomnienia kry-
tycznych wariantów wymagających oceny na 
obrazowaniu przedoperacyjnym. Wśród laryn-
gologów popularny jest skrót mnemotechniczny 
„CLOSE” (cribriform plate – blaszka sitowa, lamina 

papyracea – blaszka oczodołowa, komórka Ono-
diego, sphenoid sinus pneumatisation – pneuma-
tyzacja zatoki klinowej, ethmoidal artery – przed-
nia tętnica sitowa) (tab. III).

Ostre zapalenie zatok przynosowych 
i badania obrazowe

Zatoki przynosowe najlepiej oceniać na cienko-
warstwowych obrazach TK rekonstruowanych 
przy użyciu algorytmu kostnego o wysokiej roz-
dzielczości z grubością warstw 1 mm lub mniej. 
Okno dla tkanek miękkich powinno być użyte 
do oceny zacienienia zatok przynosowych, po-
nieważ różne gęstości dostarczą informacji co 
do ich zawartości.

Badanie metodą rezonansu magnetycznego 
(magnetic resonance imaging – MRI) zatok przy-
nosowych należy rozważyć w  przypadkach  
powikłań wewnątrzczaszkowych oraz kiedy po-
trzebna jest dokładniejsza ocena pod kątem mas 
tkankowych lub nowotworów w zatokach przy-
nosowych. W  przypadkach nagłych, gdy istnie-
je kliniczne podejrzenie ostrego zapalenia tka-
nek miękkich oczodołu lub jest możliwe wew-
nątrzczaszkowe rozszerzenie procesu, wtórne 
do ostrego zapalenia zatok, radiolog odpowie-
dzialny za protokół badania TK powinien za-
wsze od razu rozważyć przeprowadzenie bada-
nia ze  wzmocnieniem kontrastowym, szczegól-
nie w populacji pediatrycznej. Obrazy TK po po-
daniu kontrastu mają przewagę nad badaniem 
bez kontrastu w  uwidacznianiu obrączkowato 
wzmacniających się zbiorników, identyfikacji za-
krzepicy zatok żylnych mózgowia i uwidacznia-
niu zakresu powikłań wewnątrzczaszkowych. 
Co więcej, chroni to pacjentów przed niepo-
trzebną ponowną ekspozycją na napromienia-
nie podczas wykonywania później powtórne-
go badania z  kontrastem. Odzębowe zapalenie 
zatok jest powszechną przyczyną zapalenia za-
toki szczękowej, wobec tego TK zatok powinno 
zawsze obejmować zęby górnej szczęki, aby po-
zwolić na pełną ocenę [12]. TK zatok pacjentów 
z ostrym zapaleniem nosa i zatok przynosowych 
typowo uwidacznia zacienienie zatok i  pogru-
bienie śluzówki (ryc. 2-4) [13]. W zatokach przy-
nosowych często widoczny jest poziom płynu; 
należy to jednak odnieść do objawów klinicz-
nych, gdyż w  zależności od miejsca może mieć 
on wiele przyczyn (tab. IV). W  obecności obja-
wów ostrego zapalenia nosa i zatok poziom pły-
nu widoczny w zatoce szczękowej lub czołowej 
zwykle wskazuje na ostre bakteryjne zapalenie 
nosa i  zatok przynosowych z  upośledzeniem 
opróżniania zatok wymagającym pilnego postę-
powania chirurgicznego w celu zminimalizowa-

Tabela III. Struktury anatomiczne wymagające udokumentowa-

nia w wyniku tomografii komputerowej zatok [14]

Struktura anatomiczna Wymagają udokumentowania

Blaszka sitowa Klasyfikacja Kerosa (typ I-III)

Dehiscencje kości podstawy czaszki

Głębokość dołka sitowego

Blaszka oczodołowa Przemieszczenie oczodołu do zatoki sitowej

Dehiscencje blaszki oczodołowej

Obecność komórek Hallera

Lokalizacja wyrostka haczykowatego

Komórki Onodiego Obecność komórek Onodiego

Dehiscencje nerwu wzrokowego w obrębie 

komórek Onodiego

Zatoka klinowa Rozkład pneumatyzacji

Dehiscencje kanału tętnicy szyjnej

Przegrody międzyzatokowe

Tętnica sitowa (przednia) Identyfikacja wcięcia sitowego, dehiscencji 

kanału kostnego

Obecność pneumatyzacji nadoczodołowej
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nia ryzyka powikłań wewnątrzczaszkowych lub 
oczodołowych [5].

PRZYKŁADY KLINICZNE

Zakrzepica zatok żylnych mózgowia, 
zapalenie opony twardej (pachymeningitis) 
i ropniak podtwardówkowy

U  11-letniego chłopca wystąpił niebolesny 
obrzęk z  zaczerwienieniem prawego oka, z  to-

Ryc. 2. Objawy ostrego zapalenia zatok przynosowych w tomografii komputerowej (TK) zatok. (a) Obrazy TK bez kontrastu w oknie kostnym 

zatok przynosowych w płaszczyźnie poprzecznej ujawniające zacienienie prawej zatoki sitowej. (b) Poziom płynu w prawej zatoce szczękowej 

związany z ostrym bakteryjnym zapaleniem zatok.

(a) (b)

Ryc. 3. Tomografia komputerowa zatok bez kontrastu, przekrój poprzeczny, okno dla tkanek miękkich, przedstawiająca obustronne poziomy 

płynu w zatokach szczękowych z niezależnymi pęcherzykami powietrza, odpowiadające ostremu zapaleniu zatok przynosowych.

Ryc. 4. Obrazy poprzeczne tomografii komputerowej zatok bez kontrastu i po podaniu kontrastu w ostrym zapaleniu zatok oraz obrzęku oczo-

dołu (uzyskane na różnych poziomach). Ropniak podokostnowy (strzałka przerywana), widoczny na obrazie po kontraście (b), przeoczono na ob-

razie bez kontrastu z powodu pogrubienia tkanek miękkich więzadła przyśrodkowego (strzałka ciągła).

(a) (b)

Tabela IV. Diagnostyka różnicowa przyczyn poziomów płynu 

w zatokach przynosowych [5]

Przedłużone utrzymywanie sondy nosowo-żołądkowej

Wprowadzenie rurki nosowo-gardłowej

Uraz, krwotok i krwotok z nosa

Zatoka klinowa – złamanie kości podstawy czaszki lub kości skroniowej 

z następczym płynotokiem

Zatoka sitowa – nietypowo z powodu złego opróżniania zatoki lub rzadko 

pęknięcie torbieli zastoinowej

Zatoka czołowa – płynotok wtórny do przepukliny mózgowej
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warzyszącą sennością, sztywnością karku, foto-
fobią i  osłabieniem lewej kończyny dolnej. 
Wykonane w  trybie pilnym badanie TK głowy 
ujawniło zakrzepicę zatoki strzałkowej górnej 
i  ropniak podtwardówkowy (ryc. 5) z  całkowi-
tym zacienieniem lewej zatoki czołowej, sitowej 
i  szczękowej. Pacjenta poddano obustronnemu 
zabiegowi endo skopowemu zatok przynoso-
wych (functional endoscopic sinus surgery – FESS) 
i  leczono dożylnymi antybiotykami oraz  hepa-
ryną niefrakcjonowaną. Jednak ból głowy się 
utrzymywał, a niedowład lewej kończyny dolnej 
tylko nieznacznie się zmniejszył. Wykonane ba-
danie TK głowy z kontrastem wykazało utrzymu-
jący się ropniak podtwardów kowy (ryc. 6), który 
wówczas ewakuowano. Mimo to następne bada-
nie głowy wykonane metodą MRI ujawniło dal-
sze powiększenie ropniaka podtwardówkowego 
przy tylnej części sierpa mózgu (ryc. 7). Przepro-
wadzono dwa zabiegi trepanacyjne z drenażem 
pod kontrolą systemu STEALTH (STEALTH-guided 

burr holes surgeries), co doprowadziło do całko-
witego wyzdrowienia.

Ropniak podtwardówkowy, zapalenie 
mózgu i ropień mózgu

U 15-letniej kobiety wystąpiła gorączka, osłabie-
nie kończyny dolnej, ból głowy prawej okolicy 
zaoczodołowej, nieżyt nosa, fotofobia i  niedo-
widzenie połowicze jednoimienne lewo stronne. 
Badanie TK głowy bez kontrastu ujawniło zacie-
nienie prawej zatoki czołowej z  obustronnym 
poziomem płynu w  zatokach szczękowych 
i  wąski ropniak podtwardówkowy przy sierpie 
mózgu po stronie prawej (ryc. 8). Przeprowa-
dzono również badanie MRI głowy (ryc. 8-10) 
w  celu identyfikacji przyczyny zaburzeń widze-
nia i  niedowładu kończyny (ryc. 11). Pacjentkę 
poddano chirurgicznemu drenażowi prawej 
zatoki czołowej. Ropniak podtwardówkowy 
leczono dożylną antybiotykoterapią [14].

Ryc. 5. (a, b) Tomografia komputerowa mózgu bez kontrastu i po podaniu kontrastu – obraz po podaniu kontrastu przedstawia wzmocnienie 

brzeżne ropniaka podtwardówkowego przystrzałkowo po stronie lewej z ubytkiem wypełnienia (strzałka przerywana) w obrębie przedniej części 

zatoki strzałkowej górnej, zgodnym z zakrzepicą żylną zatoki, co łatwo było przeoczyć na obrazie bez kontrastu (strzałka ciągła), gdzie jest to  

widoczne jako hiperdensja w obrębie zatoki.

Ryc. 6. (a, b) Tomografia komputerowa mózgu bez kontrastu i po kontraście na poziomie wieńca promienistego przedstawia znaczenie badania 

po podaniu kontrastu, uwidaczniając zakres ropniaka podtwardówkowego, w porównaniu z badaniem bez kontrastu. Należy zwrócić uwagę na 

pogrubiały, wzmacniający się sierp mózgu (strzałka) i oponę twardą, co wskazuje na zapalenie opony twardej, odpowiadające za występujące 

u pacjenta objawy podrażnienia opon.

(a)

(a)

(b)

(b)
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Ryc. 7. Badanie metodą rezonansu magnetycznego (magnetic resonance imaging – MRI) mózgu z kontrastem. Pomimo obustronnego zabiegu 

endoskopowego zatok przynosowych (functional endoscopic sinus surgery – FESS) i kraniotomii w celu ewakuacji ropniaka podtwardówkowego 

położonego po stronie lewej przedniej części sierpa mózgu, u pacjenta utrzymywał się niedowład kończyn dolnych, co skłoniło do powtórzenia 

badania MRI mózgu. (a) Obraz T1-zależny po kontraście w płaszczyźnie poprzecznej ujawnił powiększenie ropniaka podtwardówkowego z brzeż-

nym wzmocnieniem pokontrastowym przy tylnej części sierpa mózgu. (b) Obraz B1000 przedstawia wysoki sygnał w obrębie ropniaka (strzałka 

przerywana). (c) Na mapie ADC widoczny jest odpowiadający mu niski sygnał w obrębie ropniaka (strzałka ciągła), wskazujący na ograniczenie 

dyfuzji, zgodne ze zbiornikiem ropy.

(a) (b) (c)

Ryc. 8. (a) Tomografia komputerowa bez kontrastu w przekroju poprzecznym przedstawiająca ropniak podtwardówkowy po stronie prawej  

przy tylnej części sierpa mózgu (strzałka ciągła), lepiej widoczny na obrazach T1-zależnych uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego 

w prze kroju poprzecznym (b) i czołowym (c), które ujawniły również wąski ropniak podtwardówkowy po stronie prawej przy namiocie móżdżku 

(strzałka przerywana).

Ryc. 9. Obrazy uzyskane metodą rezonansu magnetycznego mózgu. (a) Obraz T1-zależny po kontraście w przekroju poprzecznym, (b) obraz 

B1000 i (c) mapa ADC przedstawiają ogniskowe wzmocnienie kontrastowe ropnia śródmózgowego z ograniczeniem dyfuzji w prawej okolicy 

skroniowo-potylicznej. Był on związany z lokalnym obrzękiem i zapaleniem mózgu.

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)
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Podejrzenie pourazowego krwiaka 
podtwardówkowego

20-letni mężczyzna został przyjęty na oddział 
ratunkowy po utracie przytomności z punktacją 
w  skali GCS 4 i  nierównymi źrenicami. Przepro-
wadzono pilne badanie TK głowy (ryc. 12), które 
wyka zała podtwardówkowy zbiornik płynowy 
umiarkowanej wielkości, powodujący istotny 
efekt masy. Neurochirurdzy przeprowadzili pilną 
kraniotomię w  celu ewakuacji zmiany, która 
nie wykazała krwiaka podtwardówkowego, jak 
wstępnie podejrzewano, ale ujawniła duży rop-
niak podtwardówkowy.

W  ocenie retrospektywnej stwierdzono, że 
hipodensyjny podtwardówkowy zbiornik pły-
nowy w  TK głowy był wstępnie oceniony jako 
podostry krwiak podtwardówkowy po stronie 
prawej, wtórny do podejrzewanego urazu, po-
nieważ nie uwidoczniono wzmocnienia brzeż-
nego po podaniu kontrastu. Przeoczono zacie-
nienie lewej zatoki szczękowej i  czołowej z  po-
ziomami płynu. Przeprowadzono endoskopowy 
zabieg operacyjny w celu drenażu zatok.

Podskórny obrzęk i ropień okolicy 
czołowej – guz Potta

U  30-letniego mężczyzny wystąpiły okre-
sowe wymioty, gorączka, ból okolicy czoło-
wej i  powoli postępujący tkliwy obrzęk czo-
ła. Przeprowa dzono TK głowy z  kontrastem 
(ryc. 13), które wykazało zewnątrzoponowy/pod-
czepcowy ropień w  okolicy czołowej związany 
z zapaleniem lewej zatoki czołowej oraz uszko-
dzeniem przedniej i tylnej ściany zatoki czołowej 
(ryc. 14), odpowiadający guzowi Potta. Pacjenta 
poddano przez czaszkowej aspiracji igłowej 
ropnia zewnątrz oponowego, trepanacji czoło-
wej po stronie lewej metodą Lyncha Howartha 
i  endoskopo wemu zabiegowi lewej zatoki czo-
łowej. W trakcie operacji stwierdzono masywnie 
zmienioną zapalnie śluzówkę nosa z obecnością 
ropy w  lewej zatoce szczękowej, sitowej i  czo-
łowej, które wypłukano i  umieszczono w  nich 
karbowany dren.

Ryc. 10. Obrazy uzyskane metodą rezonansu magnetycznego mózgu. (a) Sekwencja T2-zależna w przekroju poprzecznym przedstawiająca 

wysoki sygnał w parenchymie (strzałki przerywane), wskazujący na obrzęk przyśrodkowej części okolicy skroniowo-potylicznej. (b) Obraz B1000 

również ujawnia ognisko wysokosygnałowe. (c) Mapa ADC z odpowiadającym niskim sygnałem w obszarze zgodnym z ograniczeniem 

dyfuzji spowodowanym ostrym zawałem lub lokalnym zapaleniem mózgu. Ta zmiana odpowiada za niedowidzenie połowicze jednoimienne 

lewo stronne u pacjentki. Zapalenie bakteryjne zatoki czołowej z ograniczeniem dyfuzji (strzałka ciągła).

Ryc. 11. Obrazy uzyskane metodą rezonansu magnetycznego mózgu. (a) Sekwencja T2-zależna w przekroju poprzecznym, (b) obraz B1000  

i (c) mapa ADC przedstawiają korowe zapalenie mózgu i ropień śródmózgowy przystrzałkowo po stronie prawej w tylnej części okolicy  

czołowo-ciemieniowej (strzałka), odpowiadające za niedowład lewej kończyny dolnej pacjentki.

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)
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Zapalenie tkanek miękkich oczodołu 
z ropniem wewnątrzoczodołowym 
i ropniakiem podokostnowym

U  10-letniego chłopca wystąpił postępujący 
obrzęk prawego oka, wytrzeszcz, ograniczenie 
ruchomości i  trudności z  otwarciem oka. Prze-
prowadzone TK zatok ujawniło prawostronne 
zapalenie tkanek miękkich oczodołu z  ropniem 
wewnątrzoczodołowym (ryc. 15) i  zacienienie 
zatok przynosowych. Rozpoczęto dożylną anty-

biotykoterapię. Przeprowadzono drenaż zatok 
przynosowych i  ropnia oczodołu z  całkowitym 
wyleczeniem.

WNIOSEK

Większość epizodów ostrego zapalenia nosa 
i  zatok przynosowych ma określony i  ograni-
czony przebieg, zwykle z  całkowitym wylecze-
niem. W  małym procencie przypadków mogą 

Ryc. 12. Tomografia komputerowa (TK) głowy bez kontrastu w przekroju poprzecznym. (a) Zlokalizowany podtwardówkowo hipodensyjny płyn 

na sklepistości po stronie prawej (ciągła czarna strzałka), przesunięcie linii środkowej (przerywana czarna strzałka) i przeciwstronne poszerze-

nie lewej komory bocznej są zgodne z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym. (b) Obraz TK po podaniu kontrastu nie ujawnił żadnego 

podtwardówkowego wzmocnienia kontrastowego. (c, d) Obustronne miejscowe naddatki w drogach nosowo-gardłowych (ciągłe białe strzałki) 

początkowo oceniono jako związane z zacienieniem zatok przynosowych i poziomami płynu (przerywane białe strzałki), retrospektywnie stwier-

dzono jednak, że są zgodne z ostrym infekcyjnym zapaleniem zatok. Pacjent cierpiał na przewlekłe zapalenie zatok, które uwidoczniono w bada-

niu TK zatok przeprowadzonym 18 miesięcy wcześniej.

Ryc. 13. (a) Rekonstrukcja kostna przekroju poprzecznego tomo grafii 

komputerowej zatok po kontraście przedstawiająca destrukcję ko-

ści czołowej (czarna strzałka). (b) Obraz w oknie dla tkanek miękkich 

w tym samym badaniu przedstawia obrzęk podskórnej tkanki miękkiej 

w lewej okolicy czołowej i ropień podczepcowy (ciągła biała strzałka). 

Po podaniu kontrastu ujawnia się brzeżne wzmocnienie ropnia mózgu 

w lewej okolicy czołowej (przerywana biała strzałka).

Ryc. 14. (a) Rekonstrukcja kostna tomografii komputerowej zatok 

po podaniu kontrastu w przekroju poprzecznym u tego samego 

pacjenta przedstawiająca poziom płynu w obrębie zacienionej lewej 

zatoki czołowej z owrzodzeniem tylnej ściany zatoki czołowej (ciągła 

strzałka). (b) Przekrój strzałkowy przedstawia erozje kostne przedniej 

(strzałki przerywane) i tylnej ściany zatoki czołowej. (c) Obraz w oknie 

dla tkanek miękkich w przekroju strzałkowym przedstawia wzmac-

niający się brzeżnie ropień podskórny, guz Potta (gruba strzałka) 

i ropień mózgu.

(a) (b) (c)

(a) (b)

(a) (b)

(c) (d)
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wystąpić poważne powikłania oczodołowe lub 
wewnątrzczaszkowe, wymagające pilnego po-
stępowania chirurgicznego. W  tych przypad-
kach należy od razu rozważyć badanie TK głowy 
ze  wzmocnieniem kontrastowym i  cienko-
warstwowymi rekonstrukcjami kostnymi, ponie-
waż w badaniu bez kontrastu można przeoczyć 
pewne istotne objawy radiologiczne. W  przy-
padku powikłań oczodołowych lub wewnątrz-

czaszkowych zwykle potrzebne jest badanie 
MRI. Dobra komunikacja między lekarzami za-
chowawczymi, chirurgami i radiologami jest nie-
zbędna do ustalenia właściwego rozpoznania 
i  zaplanowania interwencji chirurgicznej w  od-
powiednim czasie w celu uzyskania najlepszych 
efektów.

Tłumaczenie: dr n. med. Kinga Buraczyńska
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Ryc. 15. Tomografia komputerowa zatok po kontraście w przekrojach czołowym (a) i poprzecznym (b, c) przedstawia obustronne zacienienie  

zatok czołowych, sitowych i prawej zatoki szczękowej związane z zapaleniem zatok, wytrzeszczem prawostronnym, ropniem podokostnowym 

po stronie prawej (ciągła biała strzałka) i ropniem w górnej części oczodołu (przerywana czarna strzałka).
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Międzynarodowy konsensus dotyczący 
standardów jakości w opiece ukierunkowanej 
na zdrowie mózgu stosowanej 
u chorych na stwardnienie rozsiane
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S t r e s z c z e n i e
Tło. Czas w stwardnieniu rozsianym (multiple sclerosis – MS) odgrywa istotną rolę, ponieważ już na początku choroby obserwuje się nie-
odwracalne uszkodzenie i utratę komórek w układzie nerwowym. Społeczność związana z chorymi na MS popiera strategię postępowania 
mającą na celu poprawę rezultatów osiąganych przez pacjentów, która obejmuje odpowiednio wczesną diagnostykę i leczenie oraz regularne, 
czynne monitorowanie skuteczności terapii i aktywności choroby.

Założenia. Podjęto próbę opracowania międzynarodowych standardów jakości w celu zapewnienia odpowiednio wczesnej, ukierunkowanej 
na zdrowie mózgu opieki nad chorymi na MS.

Metody. Panel złożony z  neurologów zajmujących się leczeniem MS wziął udział w  iteracyjnej procedurze online, w której wykorzystano 
zmodyfikowaną metodę delficką do zdefiniowania „podstawowych”, „osiągalnych” i „pożądanych” ram czasowych odzwierciedlających  
odpowiednio minimalne, dobre i  wysokie standardy opieki. Członkowie wielodyscyplinarnej grupy rewizyjnej (pielęgniarki zajmujące się 
MS, chorzy na MS, przedstawiciele zawodów związanych z ochroną zdrowia) wyrazili swoją opinię, starając się, aby opracowane zalecenia  
odzwierciedlały perspektywę zainteresowanych stron.

Wyniki. Po zakończeniu 5 rund głosowania łącznie 21 neurologów z 19 krajów osiągnęło zgodność w zakresie większości podstawowych 
(25/27), osiągalnych (25/27) i pożądanych (22/27) ram czasowych. Opracowane standardy dotyczą 6 aspektów ścieżki opieki, czyli: początku 
objawów, skierowań i diagnostyki, decyzji terapeutycznych, stylu życia, monitorowania choroby i postępowania z nowymi objawami.

Wniosek. Niniejsze standardy jakości opracowane w  celu zapewnienia podstawowej, osiągalnej i  pożądanej opieki tworzą 3-poziomowy 
model umożliwiający zespołom zajmującym się chorymi na MS ocenę, porównywanie i poprawę świadczeń. Dzięki temu istnieje szansa na 
wprowadzenie głębokich zmian w opiece nad chorymi na MS.

Słowa kluczowe:  stwardnienie rozsiane, poprawa jakości, konsensus, 

standardy, technika delficka, analiza porównawcza

WPROWADZENIE

Czas w  stwardnieniu rozsianym (multiple 

sclerosis – MS) odgrywa istotną rolę. Dzie-
je się tak, ponieważ już na początku choro-
by, kiedy częstotliwość ataków komórek za-
palnych w  ośrodkowym układzie nerwowym 
(OUN) jest zazwyczaj największa, obserwuje 
się nieodwracalne uszkodzenie i  utratę komó-
rek nerwowych [1]. Jednak ograniczone rezerwy 
neuro logiczne i  plastyczność neuronów po-
zwalają skompensować i  utrzymać prawidłowe 
funkcjonowanie układu nerwowego we  wcze-
snej fazie choroby. Kiedy rezerwy układu nerwo-
wego zostaną wyczerpane, u  pacjentów za-
zwyczaj obserwuje się stopniowe nasilanie się 
objawów i  rozwój nieodwracalnych zmian [2]. 
Objawy choroby obejmują pogorszenie spraw-
ności ruchowej i  funkcji poznawczych, zmęcze-
nie, obni żenie jakości życia, zmniejszenie pro-
duktywności i zaburzenia funkcjonowania.

W  sprawozdaniu z  realizacji polityki Brain 

health: time matters in multiple sclerosis (Zdrowie 

mózgu: czas w  stwardnieniu rozsianym odgrywa 

istotną rolę), przygotowanym przez ekspertów 
w dziedzinie MS w ramach między narodowej ini-
cjatywy, podkreślono znaczenie strategii utrzy-
mania rezerwy neurologicznej u chorych na MS 
[3]. Założenia tej strategii obejmują: zapewnie-

nie pilnej opieki chorym na MS, minimalizację 
opóźnień w  procesie diagnostycznym i  rozpo-
czynaniu leczenia, dokładne i  czynne monito-
rowanie aktywności choroby, określenie jasnych 
celów leczenia i  prowadzonego postępowania, 
wsparcie procesu podejmowania decyzji z  uży-
ciem wiarygodnych, aktualnych dowodów na-
ukowych, wprowadzenie świadomego, wspól-
nego procesu podejmowania decyzji, zwrócenie 
uwagi na wybory dotyczące stylu życia, a  tak-
że gromadzenie i analizę danych z  rzeczywistej 
praktyki klinicznej [3]. Niniejsza strategia opar-
ta na dowodach naukowych, dążąca do zmniej-
szenia opóźnień na wszystkich etapach ścieżki 
opieki, uzyskała również szerokie poparcie spo-
łeczności związanej z chorymi na MS [3].

Czas do rozpoznania MS jest często wydłu-
żony, co skutkuje opóźnieniami w  zakresie 
wyko rzystania specjalistycznej opieki i  rozpo-
czynania leczenia. W  randomizowanych kon-
trolowanych badaniach klinicznych obejmują-
cych chorych na rzutową postać MS pokazano, 
że wczesne zasto sowanie terapii modyfikującej 
przebieg choroby (disease-modifying therapy – 
DMT) poprawia rezultaty osiągane przez pacjen-
tów w  porównaniu z  opóźnionym leczeniem, 
w  szczególności dotyczy to niższego wskaźni-
ka rzutów [4, 5], zmniejszenia progresji stop-
nia niepełnosprawności [6-9] i wydłużenia prze-

Keywords:  multiple sclerosis, quality improvement, consensus, standards, Delphi 

technique, benchmarking
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życia [10, 11]. Natomiast wybory dotyczące nie-
zdrowego stylu życia i  choroby towarzyszące 
mogą pogarszać wyniki leczenia. Palenie tyto-
niu jest związane z  wyższym wskaźnikiem rzu-
tów, zwiększeniem progresji stopnia niepełno-
sprawności i  większymi zaburzeniami funkcji 
poznawczych [12-15]. Otyłość wiąże się z  więk-
szą objętością zmiany [16]. Z  kolei choroby to-
warzyszące mogą przyspieszać progresję stop-
nia niepełnosprawności, zwiększać chorobo-
wość i obniżać jakość życia pacjentów [17]. Tym 
samym strategie ukierunkowane na utrzyma-
nie „zdrowia mózgu” – fachowo określanego 
jako rezerwa neurologiczna – powinny poprawić 
wyniki leczenia chorych.

Standardy jakości i programy poprawy mogą 
poprawiać rezultaty i  doświadczenie pacjen-
tów. Wprowadzenie National Surgical Quality 
Improvement Programme (Narodowy Chirur-
giczny Program Poprawy Jakości) wiązało się 
z obniżeniem umieralności o 27%, a 30-dniowej 
chorobowości o  45% [18]. Z  kolei rozpoczę-
cie programu Get With the Guidelines – Stroke 

(Udar mózgu – Postępowanie zgodne z wytycz-
nymi) skutkowało wzrostem szans na otrzyma-
nie zalecanej przez wytyczne opieki o 1,18 raza 
w  ujęciu rocznym [19]. W  poszczególnych kra-
jach opraco wano standardy jakości opisujące 
aspekty opieki nad chorymi na MS, ale bez kom-
pleksowego omówienia zagadnienia dotyczą-
cego utrzymania zdrowia mózgu. Obecnie po-
trzebne są wspólne analizy porównawcze, któ-
re pozwolą sformalizować standardy opieki 
i  zmniejszyć nierówności w  dostępie do świad-
czeń na świecie. W  pracy podjęto próbę opra-
cowania międzynarodowych standardów jako-

ści w  celu zapewnienia odpowiednio wczesnej 
opieki chorym na MS.

METODY

Przeprowadzono procedurę tworzenia konsen-
susu z  wykorzystaniem zmodyfikowanej tech-
niki delfickiej w  celu zdefiniowania ram czaso-
wych kluczowych dla chorych na MS, związa-
nych ze  zdrowiem mózgu kamieni milowych 
(ryc. 1) [20]. W procedurze tworzenia konsensusu 
uczestniczyły trzy grupy ekspertów: przewod-
niczący, którzy udzielali wskazówek i  wybierali 
potencjalnych uczestników, panel delficki zło-
żony z neurologów zajmujących się chorymi na 
MS, którzy zaproponowali i  uzgodnili przyję-
te ramy czasowe, wielodyscyplinarna grupa re-
wizyjna złożona z  pielęgniarek MS, przedstawi-
cieli zawodów związanych z  ochroną zdrowia 
(allied healthcare professionals – aHCP) i chorych 
na MS zapewniająca szersze spojrzenie na reali-
zację opieki nad chorymi na MS i doświadczenia 
z tym związane. Każdy z czterech przewodniczą-
cych reprezentował inną perspektywę: neuro-
logia (G.G.), wyniki leczenia zgłaszane przez  
pacjenta (J.H.), opieka pielęgniarska/reguły po-
stępowania (A.B.) i chory na MS (G.P.). Analitycy 
pomagali przewodniczącym w  przygotowaniu 
ankiet i zebraniu oraz analizie odpowiedzi.

Zaproszenie do udziału w  panelu delfickim 
wysłano pocztą elektroniczną do 39 neuro-
logów zajmujących się chorymi na MS. Do 
panelu zaproszono ekspertów reprezentu-
jących 7 regio nów świata o  wysokiej często-
ści występowania MS (Ameryka Północna,  

Ryc. 1. Przebieg procedury delfickiej prowadzonej w ramach inicjatywy MS Brain Health. MS (multiple sclerosis) – stwardnienie rozsiane.

Grupa rewizyjna (n = 31)

Odpowiedź w wypowiedzi pisemnej 
– komentarz do wyników (n = 25)

Odpowiedź z opcją wielokrotnego 
wyboru – opiniowanie 

stwierdzeń (n = 22)

Panel delficki (n = 29)

Runda 1. Odpowiedź w wypowiedzi pisemnej 
– komentarz do stwierdzeń (n = 27)

Runda 2. Odpowiedź w wypowiedzi pisemnej 
– proponowane ramy czasowe (n = 24)

Runda 3. Odpowiedź z opcją wielokrotnego 
wyboru – wybór ram czasowych (n = 22)

Runda 4. Skala Likerta – głosowanie nad zaproponowanymi 
stwierdzeniami (n = 21)

Runda 5. Skala Likerta – głosowanie nad zaproponowanymi 
stwierdzeniami (n = 21)

Etap 1. Zasady

Etap 2. Zdefiniowanie 

ram czasowych

Etap 3. Konsensus
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Tabela I. Definicje stosowane do opracowania standardów kon-

sensusu

Poziom standardu Definicja

Podstawowy Powinien być osiągalny przez większość zespołów 

zajmujących się chorymi na MS na świecie bez względu 

na miejscowy system ochrony zdrowia; stanowi 

minimalny standard opieki

Osiągalny Jest to realny cel dla większości zespołów zajmujących 

się chorymi na MS, który odzwierciedla dobry standard 

opieki

Pożądany Może zostać osiągnięty przez niewiele zespołów 

zajmujących się chorymi na MS tam, gdzie pozwala na 

to miejscowy system ochrony zdrowia; powinien jednak 

określać standardy opieki wysokiej jakości

MS (multiple sclerosis) – stwardnienie rozsiane.

Europa Północna, Europa Zachodnia, Europa Po-
łudniowa, Europa Wschodnia i  Rosja, Australia 
i Nowa Zelandia, Bliski Wschód i Afryka Północ-
na) [21]. Na udział w badaniu zdecydowało się 29 
z 39 (74%) lekarzy, którzy potwierdzili, że pracu-
ją w ośrodku leczenia MS i  co najmniej połowę 
czasu pracy poświęcają na opiekę nad pacjenta-
mi z  MS; 6 lekarzy nie odpowiedziało, 3  odrzu-
cono z powodu niespełnienia kryteriów, a 1 nie 
miał czasu na wzięcie udziału w panelu. Łącznie 
31 z 39 (79%) osób zaproszonych z tych samych 
rejonów świata co członkowie panelu zgodzi-
ło się na udział w  pracach grupy rewizyjnej. 
Z członkami grupy kontaktowano się za pośred-
nictwem poczty elektronicznej. Odpowiedzi 
gromadzono od marca do października 2017 r. 
z  wykorzystaniem ankiet online (SurveyMonkey 
Inc., San Mateo, CA, Stany Zjednoczone).

Procedura delficka składa się z trzech etapów, 
w  których można przeprowadzić wiele rund 
głosowania. W  pierwszej kolejności zdefinio-
wano i  uzgodniono zakres analizy. Przewodni-
czący i  analitycy opracowali zasady odpowied-
nio wczesnej opieki na podstawie treści spra-
wozdania Brain health: time matters in multiple 

sclerosis [3]. Opracowane zasady przedstawiono 
członkom panelu delfickiego w  celu uzgodnie-
nia obszarów tematycznych. Dodatkowo każdy 
uczestnik proce dury tworzenia konsensusu nie-
zależnie od innych zaproponował własne wstęp-
ne standardy dotyczące ram czasowych dla klu-
czowych zdarzeń obserwowanych w  ścieżce 
opieki nad chorymi na MS; ich treść dopraco-
wano z  użyciem procedury iteracyjnej. Osta-
tecznie konsensus uzyskano na drodze głoso-
wania. Członkowie panelu, zgodnie z  zasadami 
procedury delfickiej, musieli uczestniczyć w każ-
dej rundzie badania, a ich dane pozostały anoni-
mowe dla analityków, przewodniczących i  po-
zostałych uczestników przez cały czas trwania 
procedury.

Runda 1. Określenie zasad odpowiednio 
wczesnej opieki

Na podstawie zaleceń popartych dowodami 
naukowymi pochodzącymi z  Brain health: time 

matters in multiple sclerosis przewodniczący 
wspólnie z analitykami opracowali 21 zasad doty-
czących ram czasowych (tabela uzupełniająca 1) 
[3]. Zasady pogrupo wano w  5 kategorii: począ-
tek objawów, skierowania i diagnostyka, styl ży-
cia i  choroby towa rzyszące, rozpoczęcie DMT, 
monitorowanie. Zasady przedstawiono człon-
kom panelu delfickiego, których zadaniem było 
określenie, czy stanowią one właściwy i dokład-
ny opis dobrego standardu opieki nad chorymi 

na MS uwzględniającej zdrowie mózgu. Paneliści 
mieli możliwość wyjaśnienia swojej decyzji i/lub 
zaproponowania dodatkowych zasad. Odpo-
wiedzi podsumowano i  przedstawiono do oce-
ny członkom grupy rewizyjnej. Przewodniczący 
badania zgodzili się, że kilka zasad nie wymaga-
ło zdefiniowania ram czasowych, np. „Regularne 
wprowadzanie informacji na temat pacjenta do 
bazy danych MS”. Zasady te uwzględniano póź-
niej.

Rundy 2. i 3. Określenie ram czasowych

W  rundzie 2. badania przewodniczący przygo-
towali zmienne odzwierciedlające ramy czaso-
we zdarzeń obserwowanych w  ścieżce opieki 
nad chorymi na MS, korzystając z wcześniej sfor-
mułowanych zasad (25 zmiennych z  21 zasad; 
tabela uzupełniająca 2). Na przykład zmienną 
„Częstotliwość wykonywania badań metodą 
rezonansu magnetycznego (magnetic resonance 

imaging – MRI)” przygotowano na podsta-
wie zasady „Regularne badania MRI”. Każdego 
panelistę poproszono o przypisanie w wypowie-
dzi pisemnej: 1) podstawowych;  2) osiągalnych; 
3) pożądanych ram czasowych do przedstawio-
nych zmiennych (tab. I). Analitycy podsumo wali 
zasugerowane ramy czasowe w  postaci wykre-
sów skrzynkowych z  przedstawieniem wartości 
maksymalnej, minimalnej, mediany i przedziału 
międzykwartylowego. Wykorzystując pogrupo-
wane dane, przewodniczący opracowali odpo-
wiedzi z opcją wielokrotnego wyboru.

W rundzie 3. panelistom przedstawiono wy-
kresy skrzynkowe i  odpowiedzi z  opcją wielo-
krotnego wyboru, prosząc o  wybranie podsta-
wowych, osiągalnych i  pożądanych ram czaso-
wych. Następnie przewodniczący badania po-
prosili o włączenie do procedury dwóch nowych 
zmiennych. Dotyczyły one ram czasowych dla 
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zdarzeń następujących po wystąpieniu nowych 
lub nasileniu istniejących objawów podmioto-
wych i  miały na celu uzupełnienie ram czaso-
wych przypisanych do rutynowego monitoro-
wania. Odpowiedzi z  opcją wielokrotnego wy-
boru dla dwóch nowych zmiennych opracowa-
no na podstawie wytycznych klinicznych [22].

Ramy czasowe dla końcowych rund konsen-
susu określono na podstawie wartości 75. per-
centyla otrzymanych dla każdego podstawo-
wego, osiągalnego i  pożądanego standardu 
podczas głosowania przeprowadzonego w run-
dzie 3. badania. Cztery dodatkowe stwierdzenia 
opracowano na podstawie zasad, które przeszły 
przez rundę 1. badania i nie wymagały zdefinio-
wanych ram czasowych, np. „Członkowie zespo-
łu zajmującego się chorym na MS powinni re-
gularnie wprowadzać informacje dotyczące pa-
cjenta do bazy danych”.

Rundy 4. i 5. Uzyskanie konsensusu

W  rundzie 4. badania członkowie panelu del-
fickiego zostali poproszeni o  określenie 
poziomu własnej zgodności z  podstawo wymi, 
osiągalnymi i  pożądanymi ramami czasowymi 
przypisanymi każdemu stwierdzeniu z  użyciem 
5-punktowej skali (zdecydowanie się nie zga-
dzam, nie zgadzam się, nie mam zdania, zga-
dzam się, zdecydowanie się zgadzam). Dane 
przeanalizowano, aby przedstawić ustalenia 
konsensusu w ujęciu ilościowym. Wartością gra-
niczną dla uzyskania konsensusu przez panel 
delficki było osiągnięcie zgodności (zgadzam się, 
zdecydowanie się zgadzam) przez co najmniej 
75% członków. Aby ustalenia konsensusu były 
wiążące, przynajmniej 66% panelistów kończą-
cych rundę 1. badania musiało odpowiedzieć na 
wszystkie ankiety. Wartości te zostały wstępnie 
określone przez przewodniczących badania na 
podstawie danych z piśmiennictwa.

W  rundzie 5. badania przedstawiono stwier-
dzenia (razem z  wynikami głosowania), w  przy-
padku których w  rundzie 4. nie uzyskano 
zgodności. Panelistów ponownie poproszono 
o zagłosowanie nad tymi stwierdzeniami; osoby 
nadal niezgadzające się z danym stwierdzeniem 
poproszono o wyjaśnienie swojej decyzji.

Opinia grupy rewizyjnej dotycząca ram 
czasowych określonych na podstawie 
konsensusu

Grupa rewizyjna otrzymała do oceny stwierdze-
nia z rundy 4. badania określające ramy czasowe 
zdarzeń obserwowanych w  ścieżce opieki nad 

chorymi na MS. Uczestników grupy rewizyjnej 
poproszono o  ocenę ambicji każdego stwier-
dzenia z  użyciem 3-punktowej skali (niezbyt 
ambitne, odpowiednie, zbyt ambitne). Wyniki te 
zostaną przedstawione w innej publikacji.

Opinie po procedurze delfickiej

Po zakończeniu procedury delfickiej „odśle-
piono” panel ekspertów, przedstawiając im wy-
niki końcowe badania. W  grudniu 2017 r. prze-
prowadzono dwie telekonferencje, aby uzyskać 
dodatkowe informacje na temat przyczyn leżą-
cych u podstaw decyzji podjętych przez paneli-
stów. Jeśli członkowie panelu nie mogli uczestni-
czyć w telekonferencji, proszono ich o przesłanie 
opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej.

WYNIKI

Konsensus uzyskany przez panel delficki

Łącznie 21 neurologów zajmujących się chorymi 
na MS z  19 krajów ukończyło procedurę two-
rzenia konsensusu przeprowadzoną z  uży-
ciem zmodyfikowanej techniki delfickiej (78% 
z  27 panelistów w  rundzie 1.; ryc. 1). Uzyska-
no zgodność w odniesieniu do większości pod-
stawowych (25/27), osiągalnych (25/27) i  po-
żądanych (22/27) ram czasowych dla zdarzeń 
obecnych na ścieżce opieki nad chorymi na MS  
(ryc. 2); w  ten sposób zdefinio wano oś czasu 
opieki w MS (ryc. 3).

Członkowie panelu uzgodnili, że niepowi-
kłane przypadki MS powinny uzyskać rozpozna-
nie we wszystkich ośrodkach w ciągu 3 mie sięcy 
od zgłoszenia lekarzowi pierwszych objawów 
podmiotowych; w najlepszych ośrodkach rozpo-
znanie choroby powinno być ustalone w  ciągu 
miesiąca od zgłoszenia objawów (ryc. 2 a). Wspo-
mniane ramy czasowe obejmują skierowanie 
pacjenta i ukończenie procesu diagnostycznego 
(ryc. 2 a). W  badaniu uzgodniono, że wszyst-
kie ośrodki MS powinny w  ramach minimalne-
go standardu ocenić kwalifikację chorych do 
DMT w ciągu 6 tygodni od rozpoznania choroby 
(ryc. 2 b), a w ciągu 2 miesięcy zaproponować pa-
cjentowi odpowiedni lek (ryc. 2 d). Ustalono, że 
rutynowe wizyty kontrolne mające na celu oce-
nę stanu MS, weryfikację planów leczenia i omó-
wienie kwestii związanych ze  stylem życia po-
winny odbywać się przynajmniej raz w roku; przy 
czym dla większości zespołów zajmujących się 
chorymi na MS przyjmowanie wizyt kontrolnych 
co 6 miesięcy jest osiągalne (ryc. 2 c). Członkowie 
panelu delfickiego zgodzili się również z  tym, 
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Ryc. 2. Standardy odpowiednio wczesnej opieki nad chorymi na MS ukierunkowanej na zdrowie mózgu uzgodnione przez co najmniej 75% 

członków panelu delfickiego dotyczące: (a) skierowań i diagnostyki; (b) priorytetów po rozpoznaniu choroby; (c) rutynowego monitorowania 

i wsparcia; (d) decyzji dotyczących leczenia; (e) nowych objawów podmiotowych; (f) dodatkowych stwierdzeń bez ograniczenia czasowego.  

DMT (disease-modifying therapy) – terapia modyfikująca przebieg choroby; MRI (magnetic resonance imaging) – badanie metodą  

rezonansu magnetycznego; MS (multiple sclerosis) – stwardnienie rozsiane.

* Po zakończeniu procesu delfickiego członkowie panelu uzgodnili 3-miesięczną ramę czasową.

Podstawowe Osiągalne Pożądane Zgłaszanie pierwszych objawów podmiotowych

(a)

Skierowania 

i diagnostyka

4 tygodnie 10 dni 5 dni  Każda osoba po raz pierwszy doświadczająca objawów potencjalnie związanych z MS powinna zgłosić ten fakt fachowe-
mu pracownikowi ochrony zdrowia w ciągu [ ] od zaobserwowania tych objawów

4 tygodnie 10 dni 5 dni  Każda osoba zgłaszająca fachowemu pracownikowi ochrony zdrowia objawy potencjalnie związane z MS powinna być 
skierowana do neurologa w ciągu [ ]

4 tygodnie 2 tygodnie 5 dni  Wyjściowe badanie MRI należy wykonać w ciągu [ ] od momentu pierwszego skierowania do neurologa w celu dokończe-
nia diagnostyki (jeśli nie zostało wykonane wcześniej)

2 miesiące 4 tygodnie 7 dni  Zespół zajmujący się chorymi na MS powinien zakończyć proces diagnostyczny MS w ciągu [ ] od momentu skierowania 
do neurologa

4 tygodnie 10 dni 5 dni  Wyniki procesu diagnostycznego MS należy omówić w ciągu [ ] od jego zakończenia, w trakcie wizyty pacjenta

2 miesiące 4 tygodnie 2 tygodnie  Dokładne rozpoznanie (niepowikłanego) MS należy ustalić i przedstawić pacjentowi w ciągu [ ] od skierowania do 
neurologa

30 min 45 min 1 godz.  Po rozpoznaniu MS pacjentom należy zaproponować wizytę wstępną trwającą [ ] w celu omówienia konsekwencji 
wynikających z rozpoznania choroby

(b)

Priorytety  

po rozpoznaniu 

choroby

Diagnostyka

4 tygodnie 2 tygodnie 7 dni  Członkowie zespołu MS powinni omówić cele leczenia z każdym pacjentem w ciągu [ ] od rozpoznania choroby

6 tygodni 3 tygodnie 7 dni  Członkowie zespołu MS powinni omówić plusy i minusy wczesnego leczenia DMT z każdym pacjentem w ciągu [ ] od 
rozpoznania

6 tygodni 3 tygodnie 7 dni  Zespół MS powinien w ciągu [ ] od rozpoznania choroby sprawdzić, czy pacjent kwalifikuje się do danej DMT

3 miesiące 4 tygodnie 10 dni  Znaczenie prowadzenia stylu życia ukierunkowanego na zdrowie mózgu należy omówić z każdym pacjentem z MS w ciągu 
[ ] od momentu rozpoznania

6 miesięcy 3 miesiące 4 tygodnie  Pacjenci z MS wymagający dodatkowego wsparcia przy modyfikacji stylu życia, poza oferowanym przez zespół MS, 
powinni zostać skierowani do właściwej osoby/instytucji w ciągu [ ] od momentu rozpoznania

6 miesięcy – –  Badania przesiewowe funkcji poznawczych należy oferować wszystkim pacjentom z MS w ciągu [ ] od momentu 
rozpoznania

(c)

Rutynowe  

monitorowanie 

i wsparcie

1 rok 6 miesięcy –  Członkowie zespołu MS powinni wykonywać kontrolną ocenę kliniczną każdego pacjenta z częstością przynajmniej co [ ]

1 rok 6 miesięcy 6 miesięcy  Członkowie zespołu MS powinni wspólnie z pacjentem weryfikować cele leczenia przynajmniej co [ ]

1 rok 6 miesięcy –  Opierając się na dostępnych wytycznych, członkowie zespołu MS powinni weryfikować przynajmniej co [ ], czy pacjent 
z MS nieotrzymujący DMT kwalifikuje się do takiego leczenia

1 rok 6 miesięcy 6 miesięcy  Członkowie zespołu MS powinni przynajmniej co [  ] sprawdzać efekty dotychczasowej DMT u każdego pacjenta i w razie 
potrzeby proponować alternatywne leczenie

1 rok 6 miesięcy –  Członkowie zespołu MS powinni przynajmniej co  [   ] angażować pacjentów z MS w aktywną, udokumentowaną dyskusję 
na temat prowadzenia stylu życia ukierunkowanego na zdrowie mózgu

1 rok 6 miesięcy 6 miesięcy  Wszyscy pacjenci z MS powinni przynajmniej co  [   ] odbyć wizytę kontrolną u właściwego, fachowego pracownika 
ochrony zdrowia w celu wykonania badań przesiewowych i/lub leczenia chorób towarzyszących

2 lata 1 rok 1 rok  Wszyscy pacjenci z MS powinni otrzymać możliwość wykonania badania MRI przynajmniej co [ ]

(d)

Decyzje dotyczące 

leczenia

Pacjent kwalifikujący się do zastosowania DMT

2 miesiące 3 tygodnie 10 dni  DMT należy zaproponować pacjentowi z MS w ciągu [] od momentu potwierdzenia możliwości zastosowania takiego 
leczenia

Pacjent decyduje się rozpocząć DMT

4 tygodnie 2 tygodnie 7 dni  DMT należy rozpocząć w ciągu [ ] od momentu, w którym pacjent z MS ustali takie postępowanie z neurologiem 
prowadzącym

–* 4 tygodnie 2 tygodnie  Jeśli odpowiedź pacjenta na obecnie stosowaną DMT jest suboptymalna, należy w ciągu [ ] zaproponować choremu 
odpowiednią, alternatywną DMT

(e)

Nowe objawy 

podmiotowe

Nowe objawy lub zaostrzenie wcześniejszych objawów

2 tygodnie 7 dni 3 dni  Pacjenci z MS powinni zgłaszać nowe objawy lub zaostrzenie wcześniejszych objawów podmiotowych członkowi zespołu 
MS w ciągu [ ] od ich wystąpienia

Zgłaszanie nowych lub zaostrzenia wcześniejszych objawów

3 dni 2 dni 1 dzień  Członek zespołu MS powinien odpowiedzieć pacjentowi z MS zgłaszającemu nagłe zaostrzenie objawów podmiotowych 
w ciągu [ ]

7 dni 3 dni 2 dni  Pacjenci z MS doświadczający nagłego zaostrzenia objawów podmiotowych powinni odbyć konsultację z właściwym 
członkiem zespołu MS w ciągu [ ] od momentu zgłoszenia zaostrzenia objawów

(f)

Stwierdzenia 

dodatkowe
 Pożądany standard – regularne badania przesiewowe funkcji poznawczych należy oferować wszystkim pacjentom z MS

 Podstawowy standard – zespół MS powinien wszystkim pacjentom umożliwić udział w świadomym, wspólnym podejmowaniu decyzji dotyczących ich opieki

 Osiągalny standard – zespół MS powinien regularnie wprowadzać informacje dotyczące pacjenta do bazy danych

 Podstawowy standard – neurolodzy powinni używać najnowszej zaakceptowanej wersji kryteriów diagnostycznych MS
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Rozpoznanie

2 tygodnie

3 tygodnie

3 miesiące

4 tygodnie

3 tygodnie

Omówiono cele leczenia

Omówiono zalety i wady wczesnej DMT

W razie potrzeby skierowanie do specjalistów/instytucji 
wspierających wdrożenie modyfikacji stylu życia

Omówiono znaczenie prowadzenia stylu życia ukierunkowanego na zdrowie mózgu

Oceniono kwalifikacje pacjenta do danej DMT

Kontrolna ocena kliniczna

Weryfikacja celów leczenia z pacjentem
Weryfikacja kryteriów kwalifikacyjnych do zastosowania DMT

Weryfikacja dotychczas przepisanej DMT i rozważenie alternatywnych metod leczenia
Aktywna, udokumentowana rozmowa na temat prowadzenia stylu życia ukierunkowanego na zdrowie mózgu

Wizyta kontrolna w celu przeprowadzenia badań przesiewowych i/lub określenia postępowania 

z chorobami towarzyszącymi

Co 6 miesięcy

Co 1 rok Umożliwienie wykonania badania MRI

Pacjent doświadcza nowych lub zaostrzenia istniejących objawów podmiotowych
7 dni

Członek zespołu MS odpowiada

3 dni2 dni
Pacjent zgłasza objawy członkowi zespołu MS

Pacjent odbywa konsultację z właściwym członkiem zespołu MS

Rozpoczęcie DMT

Pacjent kwalifikuje się do zastosowania DMT Pacjent osiągnął suboptymalną odpowiedź na DMT
3 tygodnie 4 tygodnie

Pacjent otrzymał możliwość zastosowania właściwej DMT

Pacjent zgodził się rozpocząć DMT
2 tygodnie

Skierowania i diagnostyka

Priorytety po rozpoznaniu choroby

Rutynowe monitorowanie i wsparcie

Decyzje dotyczące leczenia

Postępowanie z nowymi objawami podmiotowymi

Pacjent otrzymuje rozpoznanie MS
Należy zaoferować pacjentowi możliwość odbycia wizyty wstępnej, która będzie trwała przynajmniej 45 min

Wyniki należy omówić z pacjentem w ciągu 10 dni

Proces diagnostyczny zostaje zakończony

4 tygodnie

Pacjent zostaje skierowany do neurologa

Pacjent zgłasza objawy podmiotowe lekarzowi

10 dni

10 dni

Pacjent doświadcza pierwszych objawów podmiotowych możliwie związanych z MS

Badanie MRI

2 tygodnie

Dostępne standardy

Ryc. 3. Osiągalne standardy konsensusu dla ram czasowych kluczowych zdarzeń obecnych w ścieżce opieki nad chorymi na MS ukierunko wanej 

na zdrowie mózgu dotyczące: (a) skierowań i diagnostyki; (b) priorytetów po rozpoznaniu choroby; (c) rutynowego monitorowania i wsparcia;  

(d) decyzji dotyczących leczenia; (e) nowych objawów podmiotowych. DMT (disease-modifying therapy) – terapia modyfikująca przebieg  

choroby; MRI (magnetic resonance imaging) – badanie metodą rezonansu magnetycznego; MS (multiple sclerosis) – stwardnienie rozsiane.
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że zapewnienie dostępu do rutynowego ba-
dania MRI wykonywanego co roku jest osiągal-
ne dla większości ośrodków (ryc. 2 c). Dodatko-
wo uzgodniono, że członek zespołu zajmujące-
go się chorymi na MS powinien odbyć konsulta-
cję z każdym pacjentem z nowymi objawami lub 
nasileniem dotychczasowych objawów w  ciągu 
7 dni od daty ich zgłoszenia (lub w ciągu 2 dni 
w ośrodkach referencyjnych) (ryc. 2 e). W tabeli 
uzupełniającej III przedstawiono 9 stwierdzeń, 
w przypadku których nie uzyskano zgodności co 
do przypisanych ram czasowych.

Panel osiągnął również zgodność w  zakresie 
czterech, nieograniczonych w czasie stwierdzeń 
(ryc. 2 f). Za minimalne standardy dobrej opieki 
uznano stosowanie najnowszej wersji kryte-
riów diagnostycznych MS i zapewnienie wszyst-
kim chorym na MS możliwości udziału w  świa-
domym, wspólnym podejmowaniu decyzji. 
W badaniu uznano, że rutynowe wprowadzanie 
informacji dotyczących pacjenta z  MS do bazy 
danych jest osiągalne dla większości zespołów 
zajmujących się tymi chorymi. Wykonywanie 
regularnej oceny przesiewowej funkcji poznaw-
czych u  wszystkich chorych na MS uznano za 
pożądany cel opieki.

Zgodność po procedurze delfickiej

Wszystkich 21 panelistów skomentowało wyniki 
badania (12 podczas telekonferencji, 9 za po-
średnictwem poczty elektronicznej). Wpływ 
na koszty opieki zdrowotnej i  potencjalne nie-
dogodności dla pacjentów podano jako przy-
czyny braku zgodności z  zaproponowanymi 
ramami czasowymi (tabela uzupełniająca III). 
Paneliści byli zgodni co do innego stwierdze-
nia podstawowego: kiedy odpowiedź na DMT 
jest sub optymalna, należy w  ciągu 3 miesięcy 
zaproponować alternatywną DMT. W  przypad-
ku tego stwierdzenia jednym z terminów zapro-
ponowanych podczas procedury delfickiej były 
4 miesiące; 6/21 ekspertów uznało, że ten termin 
jest za długi.

DYSKUSJA

Zmodyfikowana procedura delficka umożliwiła 
określenie kompleksowego zestawu świato-
wych standardów jakości dla odpowiednio 
wczesnej opieki nad chorymi na MS. Niniejsze 
badanie jest pierwszym, w  którym międzyna-
rodowa grupa neurologów osiągnęła konsen-
sus określający ramy czasowe zdarzeń wystę-
pujących w  ścieżce opieki nad chorymi na MS. 
Osiągnięcie zgodności przez ekspertów pocho-

dzących z krajów o różnych systemach ochrony 
zdrowia jest pokrzepiające. Zdefiniowane w pra-
cy standardy umożliwiają porównywanie świad-
czeń dostępnych dla chorych na MS. Dodatkowo 
wyodrębnienie trzech grup odniesienia – pod-
stawowe, osiągalne i pożądane – oferuje ośrod-
kom MS możliwość wyboru poziomu standardu 
opieki, do którego chcą dążyć. Niniejsze standar-
dy określają zatem praktyczne i racjonalne ramy 
czasowe ukierunkowanej na zdrowie mózgu 
opieki nad chorymi na MS.

Członkowie panelu delfickiego ustalili, że ze-
społy zajmujące się chorymi na MS powinny 
wcześnie rozpoznawać tę chorobę i  wdrażać 
właściwe leczenie zapewniać regularne moni-
torowanie bez względu na stan miejscowego 
systemu ochrony zdrowia. W  przedstawio-
nych standardach zwrócono szczególną uwagę 
na rolę zespołów MS w  angażowaniu pacjen-
tów w  świadome, wspólne podejmowanie 
decyzji i  we  wczesnym oferowaniu odpowied-
nich świadczeń. Jest to szczególnie istotne pod-
czas omawiania opcji DMT, ponieważ każda 
osoba może inaczej postrzegać ryzyko zwią-
zane z  ich stosowaniem [23]. Ze  względu na  
rosnącą liczbę dostępnych na rynku DMT to wła-
śnie lekarz doświadczony w  leczeniu MS jest 
najlepszą osobą, która może wyjaśnić chore-
mu zalety i  wady stosowania poszczególnych  
leków [24]. Ponadto eksperci uzgodnili, że pa-
cjenci z suboptymalną odpowiedzią na leczenie 
powinni wcześnie otrzymać możliwość zastoso-
wania alternatywnej DMT. Oczywiście niektórzy 
pacjenci mogą potrzebować dłuższego czasu na 
podjęcie decyzji, co też uwzględniono w opraco-
wanych standardach. Informowanie, zachęcanie 
i  wspieranie pacjentów w  działaniach ukierun-
kowanych na prowadzenie stylu życia zapew-
niającego zdrowie mózgu uznano za prioryte-
towe aspekty opieki, o których należy pamiętać 
zarówno po rozpoznaniu choroby, jak i w okre-
sie obserwacji pacjenta. Stwierdzono, że bezpo-
średnie rozmowy są skuteczniejsze i mniej natar-
czywe niż pisemne przypomnienia. W tej roli do-
brze sprawdzają się pielęgniarki MS, które mogą 
przeprowadzać rozmowy z  pacjentami. Dzięki 
temu nie ma potrzeby angażowania w  te kon-
sultacje neurologa, do którego dostęp w  wielu 
ośrodkach może być utrudniony.

W  trakcie opracowywania konsensu-
su ustalono, że rutynowe wizyty wykonywa-
ne co 6 miesięcy stanowią element opieki wy-
sokiej jakości pod warunkiem, że członkowie 
zespołu MS szybko odpowiadają na zgłasza-
ne przez pacjentów nowe objawy podmioto-
we lub zaostrzenie istniejących objawów pod-
miotowych. Badanie MRI wykonywane co roku 
uznano za realny cel opieki. Nie zalecono częst-
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szego wykonywania badań MRI ze  względu na 
brak potwierdzonych dodatkowych korzyści, 
koszty i  niedogodności dla osób z  MS. Oczywi-
ście niniejsze wytyczne nie mają zastosowania 
do wykonywania badań ad hoc, w  momencie 
oceny nowych lub zaostrzenia istniejących obja-
wów, które należy realizować w  razie potrzeby. 
Nie określono wskazań do wykonywania badań 
ze  wzmocnieniem kontrastem ze  względu na 
ostatnio zgłaszane obawy związane z akumula-
cją gadolinu [25].

Panel uzgodnił, że regularna ocena przesiewo-
wa funkcji poznawczych stanowi raczej pożąda-
ny niż podstawowy standard opieki. Dodatkowo 
eksperci uznali, że emocje okazy wane przez pa-
cjenta bezpośrednio po rozpoznaniu choroby 
mogą wpływać na wyniki takiej oceny. Ogól-
nie nie zaleca się wykonywania rutynowej oce-
ny przesiewowej funkcji poznawczych pacjenta, 
co może być związane z  kosztami i  ograniczo-
nym dostępem do neuro psychologów. Istnieje 
kilka szybkich, niedrogich i skutecznych testów 
przesiewowych funkcji poznawczych [26-28], 
ale żaden nie jest standardowo używany. Osią-
gnięcie zgodności na poziomie społeczności 
związanej z MS w zakresie wykonywania testów 
mających na celu pomiar i  moni torowanie 
długo terminowych zmian funkcji poznawczych 
pomogłoby zwiększyć akceptowalność realizacji 
oceny przesiewowej funkcji poznawczych jako 
standardu opieki nad chorymi na MS.

Niniejsze badanie ma swoje ograniczenia. 
Przedstawione standardy nie zostały omówione 
wyczerpująco – skupiono się na ramach czaso-
wych opisywanych zdarzeń i  nie określono do-
kładnie elementów składających się na wspólne 
podejmowanie decyzji, sekwencje badania MRI 
i  zakres wykonywanych testów diagnostycz-
nych. Zaletami metody delfickiej są anonimo-
wość respondentów i  równa waga przypisy-
wana wszystkim opiniom. Trudności w  pogo-
dzeniu znacznie różniących się opinii sprawiają, 
że zgodnie z zaleceniem paneliści powinni mieć 
podobne wykształcenie i  doświadczenie [20]. 
Z tego powodu do udziału w panelu zapro szono 
wyłącznie praktykujących neurologów zajmu-
jących się chorymi na MS. Poprawa opieki nad 
chorymi na MS wymaga udziału wielu zainte-
resowanych stron, dlatego też procedurę del-
ficką wykorzystaną do zbudowania niniejszego 
konsensusu zmodyfikowano tak, aby uwzględ-
nić opinię grupy weryfikacyjnej złożonej z  pie-
lęgniarek MS, aHCP i  chorych na MS. Analiza 
podgrupy mogłaby dostarczyć dodatkowe-
go spojrzenia na różnice dotyczące oczekiwań 
związane z  rejonem geograficznym czy grupą 
interesariuszy.

Obecnie wiele systemów ochrony zdrowia 
skupia się na jakości i poprawie formalnej opieki 
nad pacjentem, a  niniejsze standardy opraco-
wano w celu usprawnienia tego procesu. Istnieją 
również inne standardy opieki nad chorymi 
na MS, w  tym miejscowe wytyczne kliniczne, 
algorytmy terapeutyczne i  zalecenia doty czące 
wyko nywania badań MRI [22, 24, 29-33]. Niniej-
sze standardy odróżnia od innych tego typu 
doku mentów fakt skupienia się raczej na ramach 
czasowych elementów opieki niż na określonych 
strategiach leczenia, dlatego przedstawione 
standardy należy stosować w  połączeniu z  ist-
niejącymi wytycznymi miejscowymi. Autorzy 
pracy określili standardy, które można stoso-
wać na całym świecie. Aby zapewnić możliwość 
wyko rzystania niniejszych standardów w  róż-
nych systemach ochrony zdrowia, przygoto-
wano trzy poziomy zaleceń. Dzięki temu ośrodki 
leczące chorych na MS zachowują możliwość 
wypracowania standardów, których przestrze-
ganie w ramach danego systemu ochrony zdro-
wia jest realne. Na przykład standardy jakości 
opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia 
i  Doskonałości Klinicznej (National Institute for 
Health and Care Excellence) zalecają wykonywa-
nie oceny klinicznej pacjenta raz w roku [34]. Od-
powiada to podstawowemu standardowi opi-
sanemu w  niniejszym badaniu. Mając jednak 
na uwadze poprawę opieki nad chorym, auto-
rzy pracy poszli o  krok dalej i  opracowali wyż-
szy, osiągalny standard obejmujący wykonywa-
nie oceny pacjenta co 6 miesięcy.

Ośrodki MS wdrażające standardy jakości po-
winny w  pierwszej kolejności ocenić poziom 
świadczonych usług. Obecnie opracowywane 
jest narzędzie poprawy jakości – pomagają-
ce porównać dotychczasową praktykę z  istnie-
jącymi standardami – które zostanie poddane 
pilo tażowej ocenie w  kilku międzynarodowych 
ośrodkach MS. Ze względu na ilość standardów 
kluczowe jest określenie reprezentatywnej pod-
grupy zaleceń, która pozwoli udoskonalić narzę-
dzie oceny, a tym samym ułatwić jego stosowa-
nie w rutynowej praktyce klinicznej. Ostateczna 
wersja narzędzia zostanie udostępniona za-
interesowanym zespołom MS do sprawdze-
nia w  miejscowym ośrodku. Ośrodki MS mogą 
wykorzystać to jako szansę na zaangażowanie 
pacjenta w  leczenie przez wypełnianie ankiet 
dotyczących doświadczeń chorego; pozwoli to 
uzupełnić formalną weryfikację dokumentacji 
pacjenta. Autorzy pracy zachęcają ośrodki zaj-
mujące się leczeniem pacjentów z MS do poszu-
kiwania w  miarę potrzeby specjalnych środków 
finansowych na realizację tej oceny. Zespoły 
MS, po ocenie świadczeń, powinny przeanalizo-
wać zintegrowane ścieżki opieki, aby zrozumieć 
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procesy leżące u  podstaw wszelkich opóźnień. 
Należy także przeprowadzić celowane dyskusje 
z miejscowymi zespołami ds. rozwoju, aby okre-
ślić odpowiednie rozwiązania.

Wykorzystując cykl poprawy jakości, ośrod-
ki MS mogą wykazać doskonalenie ofero-
wanych świadczeń. Autorzy pracy zachęca-
ją zespoły MS do wdrażania praktyki groma-
dzenia danych do rutynowej opieki. Pozwoli to 
wesprzeć proces ponownej oceny i  dzielenie 
się przykładami najlepszej praktyki. Dysponen-
ci budżetu [zdrowotnego – przyp. tłum.] w nie-
których krajach mogą wymagać przedsta-
wienia dodatkowych dowodów naukowych 
potwierdzających korzyść kliniczną wyni-
kającą ze  stosowania odpowiednio wczesnej  
opieki – zgodnie z  treścią standardów jakości. 
Aby uzyskać odpowiednie dane, ośrodki MS 
będą musiały powiązać wyniki rutynowych ocen 
oferowanych świadczeń z  odległymi, kliniczny-
mi rezultatami leczenia. Ośrodki MS powinny 
także podjąć współpracę z  innymi ośrodkami, 
aby umożliwić porównanie panującej w nich sy-
tuacji. Ponadto dodanie istotnych obszarów in-
formacji do baz danych obejmujących chorych 
na MS umożliwi w przyszłości realizację analiz na 
szerszą skalę.

Pozostali interesariusze również mogą przy-
czynić się do poprawy opieki nad pacjentem. 
Mając to na uwadze, neurolodzy i  pielęgniarki 
zajmujący się chorymi na MS powinni edu-
kować innych kolegów – w  tym neurologów 
ogólnych i  lekarzy podstawowej opieki zdro-
wotnej (POZ)  – w  zakresie znaczenia odpo-
wiednio wczesnej opieki specjalistycznej. Jed-
nocześnie powinni zwracać uwagę miejsco-
wych dysponentów budżetu [zdrowotnego  – 
przyp. tłum.], dyrektorów [jednostek ochrony 
zdrowia  – przyp. tłum.] i  świadczeniodaw-
ców, przedstawiając im przykłady najlepszej  
praktyki. Profesjonalne orga nizacje mogłyby 
również zająć się promowaniem standardów 
i  umieszczać w  swoich programach szkolenio-
wych komunikaty dotyczące znaczenia czasu 
w opiece nad pacjentem z MS. Organizacje cha-
rytatywne, reprezentu jące chorych na MS, mogą 
wykorzystywać standardy jakości we współpra-
cy z decydentami, aby pokazać, jak powinna wy-
glądać opieka nad tymi pacjentami. Dołączenie 
do dyskusji danych potwierdzających brak reali-
zacji opracowanych standardów może stanowić 
ważny czynnik moty wujący do zwiększenia za-
sobów; szczególnie jeśli te standardy są realizo-
wane w krajach o podobnej sytuacji zdrowotnej. 
Niniejsze standardy stwarzają również pacjen-
tom możliwość starania się o  uzyskanie opieki 
wysokiej jakości. Autorzy pracy zachęcają zain-
teresowane strony do podjęcia współpracy na 

poziomie krajowym i do zajęcia wspólnego sta-
nowiska w rozmowach z decydentami.

Równocześnie autorzy konsensusu zdają 
sobie sprawę z  trudności we  wdrażaniu tych 
standardów, szczególnie w  obliczu aktualnej 
sytuacji panującej w  ochronie zdrowia. Jednak 
obecna sytuacja nie stanowi jakiegokolwiek 
uzasadnienia dla niestosowania się do zaleceń 
dotyczących zapewnienia chorym odpowiednio 
wczesnej opieki. Niniejsze standardy umożliwia-
ją określenie mocnych i słabych punktów opieki; 
pozwalają skupić się na rozwiązaniu problemów 
i określić obszary wymagające inwestycji.

WNIOSEK

Międzynarodowy panel złożony z  neurologów 
zajmujących się leczeniem chorych na MS wyko-
rzystał procedurę delficką do uzgodnienia treści 
standardów jakości dla odpowiednio wczesnej 
opieki ukierunkowanej na zachowanie zdrowia 
mózgu. Przedstawione w  pracy nowe, świa-
towe standardy mogą pomóc ośrodkom indywi-
dualnym i krajowym systemom ochrony zdrowia 
zmaksymalizować rezultaty leczenia chorych na 
MS. Autorzy pracy oczekują podjęcia ożywio-
nej rozmowy na temat niniejszych standardów 
w  szerszej społeczności zajmującej się opieką 
nad chorymi na MS.

 Podziękowania
Autorzy dziękują Ruth Bentley z  Oxford 

Health Policy Forum CIC (Wielka Brytania) za 
recenzję krytyczną projektu badania i  arty-
kułu, grupie weryfikacyjnej za przekazane uwa-
gi i wkład w pracę oraz Danielle Emery z Oxford 
PharmaGenesis za skoordynowanie realiza-
cji „zaślepionych” aspektów procedury delfic-
kiej. J.H., A. Bowen, G.P. i G.G. – przewodniczący 
proce dury delfickiej MS Brain Health; H.C. i L.E. – 
anali tycy; T.B., A. Boyko, C.B., H.B., E.G.C., J.D., J.F., 
D.H., C.L.F., R.A.M., J.O., F.P., P.V.R., M.J.S., C.A.S., 
E.S., Ø.T., V.P., T.V., M.Z. i T.Z. – członkowie panelu 
delfickiego.

 Deklaracja konfliktu interesów
Autorzy zadeklarowali następujący, po-

tencjalny konflikt interesów związany z  bada-
niami, autorstwem i/lub publikacją niniej-
szego arty kułu: J.H. otrzymał wynagrodze-
nia za konsultacje, honoraria, pokrycie kosztów 
udziału w  konferencjach lub wsparcie finanso-
we badań od Acorda, Asubio, Bayer Schering, 
Biogen Idec, F.  Hoffmann-La Roche, Genzyme, 
Merck Serono, Novartis, Oxford Health Policy 
Forum, Oxford PharmaGenesis i Teva. G.P. otrzy-
mał wynagrodzenia za konsultacje od Biogen, 
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Novartis, Oxford Health Policy Forum, Oxford 
PharmaGenesis i  Teva. H.C. i  L.E. pra cują 
w  Oxford PharmaGenesis Ltd.; praca związana 
z  niniejszym badaniem została zrealizo wana 
w  ramach obowiązków zawodowych autorek. 
A. Boyko otrzymał honoraria za udział w  pra-
cach grup roboczych i  komisji doradczych oraz 
za udział w  badaniach klinicznych od Biogen, 
Schering, Merck, Teva, Novartis, Sanofi Genzyme, 
Actelion, Biocad i  Generium. H.B.  otrzymał wy-
nagrodzenia od Biogen, Merck, Novartis, Oxford 
Health Policy Forum, Oxford PharmaGenesis 
i  Teva oraz dofinansowanie badań od Biogen 
i  Novartis. E.G.C. otrzymała wynagrodzenia od 
Almirall, Biogen, Merck, Roche i Teva oraz granty 
i wynagrodzenia od Novartis i Sanofi. J.D. otrzy-
mał wynagrodzenia za udział w  pracach komi-
sji doradczych od Bayer Schering Pharma, Merck  
Serono, Teva, Genzyme, a  Sanofi Company, 
Roche, honoraria za wykłady od Merck Serono, 
Teva, Bayer Schering, Genzyme, a Sanofi 
Company, Medis i Roche oraz grant na badania 
naukowe z  Ministerstwa Edukacji i  Nauki Ser-
bii (nr projektu 175031). D.H. otrzymała gran-
ty z  Ministerstwa Edukacji Republiki Czeskiej 
(projekt Progres Q27/LF1) i  honoraria za wy-
kłady, pokrycie kosztów podróży i  wynagro-
dzenia za usługi doradcze od Biogen, Novartis, 
Merck, Roche, Sanofi Genzyme i Teva. J.O. otrzy-
mał granty, wynagrodzenia i  niefinansowe 
wsparcie od Biogen, Novartis, Roche i Genzyme 
oraz wynagrodzenia i  niefinansowe wsparcie 
od Allergan, Merck i  Teva. F.P. otrzymał gran-
ty na badania naukowe od Biogen, Novartis  
i  Genzyme oraz wynagrodzenia za kierowanie 
komitetem ds. monitorowania danych w  bada-
niach klinicznych prowadzonych przez Parexel.  
P.V.R. otrzymał wsparcie w  postaci grantu przy-
znanego przez Novartis, otrzymał wynagro-
dzenia za świadczenie usług konsultacyj-
nych lub  udział w  pracach komitetu dorad-
czego od Allergan, Biogen, Merck, Novartis,  
Roche, Sanofi- -Aventis i Teva oraz wynagrodze-
nia za wykłady od Teva. M.J.S. otrzymała wyna-
grodzenia za wykłady i/lub usługi doradcze od  
Bayer, Biogen, CSL Behring, Merck, Novartis,  
Roche, Sanofi Genzyme i  Teva. C.A.S. otrzy-
mała pokrycie wydatków związanych z  udzia-
łem w konferencjach od Bayer, Medison Pharma, 
Merck, Novartis i  Teva. Ø.T. otrzymał honoraria 
za wykłady i wynagrodzenia za udział w pracach 
naukowych komitetów doradczych od Biogen, 
Merck i Sanofi- -Aventis oraz honoraria za wykła-
dy od Novartis. V.P. otrzymał granty na pokrycie 

kosztów podróży od Biogen, Genzyme, Merck, 
Teva, Roche i Novartis Pharma. Ośrodek zatrud-
niający autora otrzymał honoraria za konsulta-
cje i  wykłady od Biogen, Genzyme, Merck, Ro-
che, Teva i Novartis Pharma oraz granty na bada-
nia naukowe od Sanofi, Novartis Pharma i Roche. 
T.V. otrzymał wynagrodzenie za usługi konsulta-
cyjne, wykłady lub udział w pracach komitetu do-
radczego od Academic CME, Alcimed, Anthem 
Blue Cross, Genentech/Roche, Biogen IDEC, 
Novartis, CellGene, Epigene, Rocky Mountain 
MS Center, GLG Consulting, Ohio Health, Oxford 
Health Policy Forum, Oxford PharmaGenesis, 
TG Therapeutics, Topaz Therapeutics, Dleara 
Lawyers i  Teva Neuroscience oraz otrzymał do-
finansowanie badań od Teva Neuroscience, 
NIH/NINDS, Rocky Mountain MS Center, 
Actelion, Biogen, Novartis, Roche/Genentech  
i TG Therapeutics, Inc. T.Z. otrzymał granty i wy-
nagrodzenia od Biogen, Novartis, Sanofi i  Teva 
oraz wynagrodzenia od Almirall, Bayer, Merck, 
Oxford Health Policy Forum i Roche. G.G. otrzy-
mał wynagrodzenia za konsultacje od AbbVie, 
Atara Biotherapeutics, Almirall, Biogen, Celgene, 
GlaxoSmithKline, MedDay Pharmaceuticals, 
Merck and Company (Stany Zjednoczone), Merck 
Group (Europa), Novartis, Oxford Health Policy 
Forum, Oxford PharmaGenesis, Roche, Sanofi 
Genzyme, Synthon, Takeda, Teva Pharmaceutical 
Industries Ltd. i UCB oraz dofinansowanie badań 
od Biogen, Sanofi Genzyme i Takeda. A. Bowen, 
C.B., T.B., J.F., C.L.F., R.A.M., E.S. i  M.Z. nie zgła-
szają żadnego konfliktu interesów.

 Źródło finansowania
Autorzy zgłosili otrzymanie wsparcia finan-

sowego na badania, za autorstwo i/lub za pu-
blikację niniejszego artykułu: Niniejsze bada-
nie zostało zlecone przez Oxford Health Policy 
Forum w  imieniu inicjatywy MS Brain Health. 
Granty wspierające MS Brain Health zostały 
przyznane przez Actelion Pharmaceuticals, 
Biogen, Celgene, F. Hoffmann-La Roche, Merck 
KGaA i Sanofi Genzyme, które nie uczestniczyły 
w  przygotowaniu projektu badania, gromadze-
niu, analizie, interpretacji danych ani w przygo-
towaniu artykułu lub w  podejmowaniu decyzji 
o  przekazaniu pracy do publikacji. Wszyscy au-
torzy mieli pełny dostęp do danych pochodzą-
cych z badania, a autor wskazany do korespon-
dencji był odpowiedzialny za ostateczną decyzję 
o przekazaniu artykułu do publikacji.

Tłumaczenie: dr n. med. Łukasz Cedzyński
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Stwardnienie rozsiane (multiple sclerosis – MS) jest przewlekłą chorobą zapalno- 
-demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego (OUN) o  podłożu autoimmunolo-
gicznym. W Polsce na MS choruje około 45 tys. osób. Od ponad 25 lat dostępne są terapie 
(disease-modifying therapy – DMT) korzystnie modyfikujące przebieg postaci rzutowo- 
-remisyjnej, a  od kilku lat także postaci postępujących MS. Dowody naukowe wskazu-
ją, że  leczenie modyfikujące przebieg MS jest tym skuteczniejsze, im wcześniej zostanie 
wprowa dzone. W związku z tym terapię należy rozpoczynać bezzwłocznie po ustaleniu roz-
poznania. Obecnie obowiązujące kryteria diagnostyczne – kryteria McDonalda z 2017 r. – 
w  większości przypadków pozwalają na ustalenie pewnego rozpoznania MS już w  mo-
mencie wystąpienia pierwszego klinicznego rzutu choroby, jednak pozwalają na ustalenie 
takiego rozpoznania tylko po przeprowadzeniu wnikliwej diagnostyki różnicowej i wyklu-
czeniu innych chorób mogących naśladować MS.

Rozpoznanie MS niesie za sobą daleko idące następstwa i często zmienia całe dotych-
czasowe życie chorego, który zazwyczaj jest młodym człowiekiem rozpoczynającym ży-
cie rodzinne i karierę zawodową. Obliguje nas to do jak najszybszego włączenia DMT, która 
będzie prowadzona przez wiele lat – teoretycznie do końca życia pacjenta. Przy czym jest 
to terapia bardzo kosztowna i obarczona ryzykiem działań niepożądanych – należy zatem 
mieć pewność, że stosuje się ją u pacjenta, który naprawdę choruje na MS. Poza tym raz 
ustalone rozpoznanie MS „przykleja się do chorego jak etykietka” i w praktyce bardzo trud-
no jest je cofnąć, nawet jeżeli ponad wszelką wątpliwość okaże się, że nie jest prawidłowe. 
Powinniśmy zatem rozpoznawać MS nie tylko szybko i sprawnie, lecz także bardzo staran-
nie, aby ustalić prawidłowe rozpoznanie.

Omawiany artykuł autorstwa Hobarta i  wsp. zawiera opracowane z  wykorzystaniem 
zmodyfikowanej metody delfickiej definicje podstawowych (core), osiągalnych (achievable) 
i pożądanych (aspirational) ram czasowych, odzwierciedlających odpowiednio minimalne, 
dobre i wysokie standardy diagnostyki oraz leczenia chorych na MS. Ponad 20 neurologów 
z różnych krajów europejskich (nie było wśród nich jednak przedstawiciela z Polski) w trak-
cie kilku rund głosowania zdołało osiągnąć w tej kwestii konsensus. Według podstawowych 
ram czasowych, które powinny być zachowane w każdym systemie opieki zdrowotnej, nie-
zależnie od jego organizacji, rozpoznanie (typowego, niepowikłanego przypadku) powinno 
być ustalone w ciągu maksymalnie 5 miesięcy od wystąpienia pierwszych objawów, a DMT 
należy rozpocząć po maksymalnie 4 miesiącach od ustalenia rozpoznania. Za osiągalne 
ramy czasowe, odzwierciedlające dobre standardy opieki, uznano 2 miesiące na ustalenie 
rozpoznania i 2 miesiące na włączenie DMT. Z kolei za pożądane, czyli możliwe do osiągnię-
cia tylko w niektórych, najlepszych ośrodkach, uznano: po 1 miesiącu na każdy z dwóch wy-
mienionych etapów. Jak wspomniano, proponowane ramy czasowe odnoszą się do typo-
wych, niepowikłanych przypadków choroby. Eksperci uczestniczący w  opracowaniu kon-
sensusu zwrócili również uwagę na bardzo ważny aspekt, którym jest świadomy udział pa-
cjenta w podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Ma to kluczowe znaczenie dla przyszłej 
jego współpracy z zespołem leczącym i stosowania się do zaleceń w trakcie wieloletniego 
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leczenia. Decyzję o podjęciu terapii i wybór DMT należy omówić z chorym w trakcie od-
dzielnej wizyty, specjalnie poświęconej temu zagadnieniu. Wizyta ta powinna odbyć się po 
kilku tygodniach od zakomunikowania pacjentowi rozpoznania, a ten czas jest dla pacjenta 
niezbędny do opanowania stresu i „oswojenia się” z rozpoznaniem.

W mojej ocenie zaproponowany 3-poziomowy model prawidłowo odzwierciedla specy-
fikę MS i realia opieki nad pacjentami z tą przewlekłą, nieuleczalną chorobą. MS nie może 
być porównywane z  udarem niedokrwiennym mózgu – tam okno terapeutyczne wynosi 
kilka godzin, a  leczenie polega na jednorazowym podaniu leku trombolitycznego, który 
po wykluczeniu przeciwwskazań nie powinien spowodować istotnych działań niepożąda-
nych. Nie można też porównać MS ze złośliwym nowotworem, bo w tym wypadku szybka 
diagnostyka jest kluczowa do wyleczenia choroby, a terapia, często bardzo droga, trwa jed-
nak stosunkowo krótko. W przypadku MS nawet najszybsze włączenie DMT nie da wylecze-
nia, a pochopne ustalenie nieprawidłowego rozpoznania i niepotrzebne zastosowanie DMT 
może spowodować istotne konsekwencje zdrowotne i ekonomiczne.

Odpowiedź, przynajmniej częściową, na pytanie o  przebieg procesu diagnostyczno- 
-terapeutycznego w Polsce dała analiza danych Systemu Monitorowania Programów Tera-
peutycznych (SMPT) zgromadzonych w latach 2014-2017 [1]. Dane te pochodziły ze wszyst-
kich ośrodków prowadzących leczenie MS w  programach lekowych w  naszym kraju. 
Wykazano, że mediana czasu od pierwszych objawów choroby do rozpoznania wynosiła 
7,4 miesiąca. Z analizy danych SMPT wynika również, że mediana czasu od ustalenia rozpo-
znania do włączenia DMT w programie pierwszej linii wyno siła 14,82 miesiąca, a w progra-
mie drugiej linii 65,54 miesiąca. Pacjenci włączani do programu drugiej linii zazwyczaj byli 
uprzednio leczeni lekami pierwszej  linii lub otrzymywali terapię w ramach innego sposo-
bu finansowania. Stąd to czas od rozpoznania choroby do włączenia leku pierwszej linii po-
winien być brany pod uwagę w dyskusji na temat okresu między ustaleniem rozpoznania 
a włączeniem DMT. Jednak z danych SMPT wynika, że tylko w przypadku 43,2% pacjentów 
DMT włączono przed upływem 12 miesięcy od ustalenia rozpoznania. Najdłuższy odnoto-
wany w SMPT czas od ustalenia rozpoznania do włączenia DMT wynosił 45,7 roku.

Stwierdzane w  Polsce znaczne odległości czasowe między ustaleniem rozpoznania 
a  włączeniem DMT mogą przynajmniej częściowo być spowodowane uprzednimi zapi-
sami programu lekowego. Dopiero od września 2014 r. zniesiono ograniczenie czasowe le-
czenia w  programie lekowym I  linii (początkowo maksymalny czas leczenia w  programie 
wynosił 24 miesiące, potem 36, a od 2012 r. 60 miesięcy). Pacjenci po przekroczeniu tego 
czasu musieli się ponownie kwalifikować do programu. W przypadku każdego takiego pa-
cjenta odnotowany w SMPT czas od rozpoznania do włączenia do programu wydłużał się 
automatycznie o  czas poprzedniego cyklu leczenia (np. o  60 miesięcy). Ponadto dopiero 
w 2012 r. ostatecznie zniesiono kryterium wieku przy kwalifikacji do programu (początko-
wo do programu zakwalifikować się mogli chorzy do 40. roku życia, a następnie punkto-
wy system kwalifikacji sprawiał, że im chory był starszy, tym mniejsze miał szanse na lecze-
nie). Zniesienie w 2012 r. kryterium wieku sprawiło, że do programu zaczęto włączać pacjen-
tów z łagodnym przebiegiem choroby, z ustalonym wiele lat wcześniej rozpoznaniem MS, 
którzy wcześniej nie mogli zakwalifikować się do leczenia. W programie lekowym I linii wid-
nieje też zapis, że pacjenci leczeni lekami I linii z innego źródła finansowania mogą wejść do 
programu bez konieczności kwalifikacji, o  ile w momencie rozpoczynania terapii spełniali 
kryteria włączenia do programu – na tej zasadzie do programu mogą wchodzić pacjenci po 
zakończeniu udziału w badaniach klinicznych. W przypadku takich chorych czas od ustale-
nia rozpoznania do włączenia leczenia w programie jest wydłużony o czas leczenia w bada-
niu klinicznym. Niezależnie od powyższych czynników, mogących wydłużyć okres od roz-
poznania do włączenia do programu lekowego, odnotowane w SMPT wartości przekraczają 
nawet te uznane za podstawowe w omawianym artykule.

Analiza danych SMPT wykazała również, że im dłuższy był czas od ustalenia rozpo-
znania do włączenia DMT, tym wyższą punktacją w  skali EDSS (Expanded Disability Status 

Scale  – Rozszerzona skala niepełnosprawności) legitymował się pacjent (był bardziej nie-
sprawny) w momencie rozpoczynania terapii. W związku z tym w naszym kraju wydaje się 
konieczne usprawnienie procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Uważam, że zwłaszcza 
okres od ustalenia rozpoznania do włączenia DMT powinien być znacznie krótszy. W mo-
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jej ocenie żaden pacjent z ustalonym rozpoznaniem i kwalifikujący się do leczenia w pro-
gramie lekowym nie powinien na nie oczekiwać dłużej niż 6 miesięcy, a zdecydowana więk-
szość chorych powinna otrzymać terapię w ciągu 3 miesięcy. Wiemy, że w Czechach czas 
od rozpoznania do włączenia DMT został ustalony ustawowo i wynosi 4 tygodnie. Myślę, 
że w Polsce też moglibyśmy osiągnąć taki wynik, ale nie da się tego zrobić tylko za pomocą 
odgórnego narzucenia neurologom krótszych ram czasowych. Nie dadzą efektów żadne 
kary finansowe dla ośrodków „niemieszczących się” w narzuconych ramach czasowych, bo 
zarzucą one prowadzenie mało opłacalnych programów lekowych. Konieczne jest wprowa-
dzenie istotnych zmian organizacyjnych i premiowanie sprawnie pracujących oddziałów.

Aktualnie w naszym kraju około 130 ośrodków prowadzi leczenie pierwszoliniowe, w tym 
około 60 z nich także leczenie drugoliniowe. Wszystkie te ośrodki są na granicy wydolno-
ści organizacyjnej i każdy nowy pacjent włączany do programu lekowego staje się wyzwa-
niem dla personelu medycznego. Prowadzenie programów lekowych jest mało opłacalne 
dla menadżerów szpitali, w związku z tym lekarze i pielęgniarki zaangażowani w ich prowa-
dzenie najczęściej nie otrzymują za tę dodatkową pracę żadnego wynagrodzenia. Tymcza-
sem prowadzenie DMT staje się coraz trudniejsze. Dostępnych jest coraz więcej leków o róż-
nych mechanizmach działania, a pacjenci są leczeni coraz dłużej, wielu z nich kilkoma kolej-
nymi lekami, co niesie za sobą większe ryzyko działań niepożądanych.

Rozwiązaniem mogłoby być utworzenie sieci poradni MS współpracujących z  referen-
cyjnymi centrami kompleksowej diagnostyki i  leczenia tej choroby (CKDiLSM). Koncepcja 
tworzenia takich wielo specjalistycznych centrów (MS care units) została opracowana przez 
ekspertów Europejskiej Akademii Neurologii (European Academy of Neurology – EAN) 
i ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis) [2]. Jest 
także popierana przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne (PTN).

Kluczową rolę w pracy CKDiLSM powinien odgrywać neurolog, z którym współpracuje 
pielęgniarka mająca doświadczenie w opiece nad chorymi na MS i specjaliści innych dzie-
dzin. Ośrodek powinien pracować z  wykorzystaniem standardowych procedur diagno-
stycznych, opracowanych protokołów inicjacji i monitorowania terapii oraz leczenia ewen-
tualnych powikłań. Oprócz neurologa i pielęgniarki w ośrodku należałoby zatrudnić: neuro-
psychologa/psychologa klinicznego, fizjoterapeutę/terapeutę zajęciowego i sekre tarkę me-
dyczną zajmującą się pracą administracyjną oraz sprawozdawczością. CKDiLSM powinny 
pracować przede wszystkim w  trybie ambulatoryjnym jako poradnia specjalistyczna MS.  
Do sprawnego funkcjonowania ośrodka konieczne jest jednak zaplecze oddziału neurolo-
gicznego, umożliwiające hospitalizację pacjentów w  cięższym stanie. Eksperci PTN zakła-
dają, że jeden ośrodek kompleksowej diagnostyki i  leczenia MS powinien przypadać na  
1-2 mln populacji, czyli w skali całego kraju powinno funkcjonować około 20 takich ośrodków.

Aby doszło do utworzenia sieci poradni MS i CKDiLSM, konieczne są nakłady finansowe 
zapewniające właściwą wycenę wykonywanych w  nich procedur. Dobrze zorganizowane 
ośrodki, które zapewnią wysokie standardy opieki chorym na MS, powstaną tylko wówczas, 
gdy sprawne prowadzenie diagnostyki MS i szybkie rozpoczynanie terapii DMT będzie od-
powiednio premiowane finansowo. Zdecydowana większość pacjentów leczonych w pro-
gramach lekowych jest w wieku produkcyjnym. Dzięki poprawie dostępu chorych do DMT 
od 2016 r. w bazach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) odnotowano konsekwentne 
zmniejszanie liczby dni absencji chorobowej, zmniejszają się też koszty pośrednie utraty 
produktywności chorych na MS. Potrzebę dalszych inwestycji w ten obszar terapeutyczny 
uzasadniają korzyści, jakie możemy osiągnąć jako państwo i społeczeństwo, minimalizując 
wpływ choroby na życie rodzinne i zawodowe pacjentów.

 Piśmiennictwo
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Tętniak de novo to nowo powstała zmiana wy-
kryta w  obrębie tętnicy, której obraz był prawi-
dłowy w badaniach wykonanych wcześniej. Nie-
wiele wiadomo o  etiologii i  dynamice tworze-
nia tego rodzaju malformacji naczyniowych. 
Obecnie uważa się, że choć większość tętniaków 
w obrębie krążenia mózgowego powstaje na tle 
wrodzonych nieprawidłowości ściany naczynia, 
to ma jednak charakter nabyty i powstaje głów-
nie w  wieku dorosłym. Dokładny czas tworze-
nia tętniaka zwykle nie jest znany i stosunkowo 
rzadko udaje się go przypisać do ściśle określo-
nego przedziału dat. 

W  omawianym doniesieniu autorzy przed-
stawili prawdopodobnie pierwszy opubliko-
wany w  piśmiennictwie przypadek małego tęt-
niaka de novo w  krążeniu mózgowym, który 
powstał w  okresie kilkunastu dni i  nie był po-
przedzony wcześniejszym krwotokiem podpa-
jęczynówkowym z  innego tętniaka. Natomiast 
wspomniana zmiana patologiczna utworzyła 
się po zabiegu angioplastyki oraz  stentowa-
nia tętnicy szyjnej i była powikłana krwotokiem 
podpajęczynówkowym.

Sprawa dotyczyła 59-letniej pacjentki podda-
nej zabiegowi angioplastyki i stentowania lewej 
tętnicy szyjnej z powodu bezobjawowego zwę-
żenia znacznego stopnia (80% według kryte-
riów NASCET – North American Symptomatic 
Carotid Endarterectomy Trial). Autorzy nie po-

dali szczegółów lokalizacji ani morfologii zwę-
żenia. Wkrótce po zabiegu pacjentka zosta-
ła wypisana do domu, jednak po 15 dniach 
została hospi talizowana ponownie z  powodu 
krwotoku podpajęczynówkowego (stopień V 
w skali Hunta i Hessa). Angiografia wykazała, że 
źródłem krwawienia był tętniak tętnicy łączą-
cej przedniej o wymiarach 4 mm × 3 mm. Ana-
liza retrospektywna badań przedoperacyjnych 
[angiografii klasycznej oraz angiografii badania 
metodą rezonansu magnetycznego (magnetic 

resonance imaging – MRI)] wykluczyła istnie-
nie tętniaka przed zabiegiem korekcji zwężenia 
tętnicy. Czynnikami ryzyka rozwoju tętniaków 
wystę pującymi u chorej były nadciśnienie tętni-
cze, obecność zmian miażdżycowych oraz pale-
nie tytoniu. 

Angioplastyka i  stentowanie tętnicy szyjnej 
o wysokim stopniu zwężenia stanowiły prawdo-
podobnie czynnik stresu mechanicznego, który 
zwiększył naprężenie ścinające ściany (wall shear 

stress – WSS). Wiadomo, że komórki śródbłonka 
są bardzo wrażliwe na WSS. Zwiększone naprę-
żenia ścinające mogą prowadzić do przebu dowy 
ściany naczyń krwionośnych wskutek reakcji 
zapalnej komórek śródbłonka z  towarzy szącą 
akty wacją metaloproteinaz macierzy (matrix 

metalloproteinase – MMP), co może prowadzić 
do degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej. 
Procesy te odgrywają prawdopodobnie szcze-

Tętniak mózgu: powstanie de novo i pęknięcie w ciągu 15 dni
Cerebral aneurysm: de novo genesis and rupture within 15 days
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gólnie dużą rolę w  tętnicach mózgowia z  racji 
pewnej odmienności ich budowy: stosunkowo 
słabo wykształconej przydanki oraz mniejszej niż 
w innych tętnicach zawartości włókien elastycz-
nych. Doświadczenia na zwierzętach wykazały, 
że MMP biorą udział we  wczesnym etapie roz-
woju tętniaków. Autorzy przypuszczają, że opi-
sane procesy mogły mieć znaczenie u opisywa-
nej pacjentki.

Co ciekawe, nowo powstały tętniak miał sto-
sunkowo niewielkie rozmiary. W badaniach pro-
spektywnych wykazano, że małe „zimne” tętniaki 
niosą za  sobą mniejsze ryzyko pęknięcia niż 
tętniaki większe. Jednak w  codziennej prakty-
ce klinicznej okazuje się, że większość krwoto-
ków podpajęczynówkowych jest następstwem 
pęknięcia tętniaków o  rozmiarach podobnych 
jak w  opisywanym przypadku. W  jaki sposób 
można wyjaśnić ten paradoks? Prawdopodob-
nie znaczny odsetek tętniaków pęka we  wcze-
snej fazie szybkiego wzrostu i  intensywnej 

przebu dowy ściany, tętniak jest wówczas jesz-
cze stosunkowo mały. Jeśli jednak porównuje 
się „zimne” tętniaki w  późniejszej fazie względ-
nej stabilności (jak to czyniono w  badaniach 
prospektywnych), wówczas faktycznie ryzyko 
pęknięcia tętniaka jest proporcjonalne do jego 
wielkości. 

Warto jeszcze wspomnieć, że u  omawia-
nej obecnie pacjentki nie było danych na wcze-
śniejsze incydenty krwotoków podpajęczynów-
kowych, co odróżnia przypadek od innych opi-
sywanych wcześniej, kiedy do powstania de 

novo kolejnego tętniaka dochodziło po wcze-
śniejszym pęknięciu innego, a  nowe tętnia-
ki wykrywano w  kontrolnych badaniach angio-
graficznych po przebytym krwotoku podpaję-
czynówkowym. W  artykule nie podano żadnej 
informacji, jakie były dalsze losy pacjentki, okre-
ślając jedynie jej stan w  skali Hunta i  Hessa na 
stopień V, czyli najcięższy. 

Zespół Ekboma: ataksja, mioklonie i tłuszczaki szyi
Ekbom syndrome: ataxia, myoclonus and cervical lipomas

Karthik Muthusamy, MD1, John P. Fasolino, MD2, Erika D. Driver-Dunckley, MD3, Radhika Dhamija, MD3,4

1 Department of Clinical Genomics, Mayo Clinic, Rochester, MN
2 Department of Internal Medicine, Mayo Clinic, Scottsdale, AZ

3 Department of Neurology, Mayo Clinic, Scottsdale, AZ
4 Department of Clinical Genomics, Mayo Clinic, Scottsdale, AZ

Ann Neurol 2021; 89: 623-624 

Choroby mitochondrialne to uwarunkowa-
ne genetycznie schorzenia wynikające z  zabu-
rzeń w  funkcjonowaniu i  strukturze mitochon-
driów. Objawy tej grupy chorób związane są 
zwykle z tkankami o wysokim zapotrzebowaniu 
energetycznym, np. mięśniami szkieletowymi  
lub układem nerwowym; zazwyczaj obej-
mują miopatie, encefalopatie oraz neuropa-
tie. Schorzenia mitochondrialne mogą być 
spowodowane zarówno mutacjami w  genomie 
mitochondrialnym (mtDNA), jak i  mutacjami 
w  genach jądrowych kodujących białka specy-
ficzne dla mitochondriów oraz związane z regu-
lacją ich funkcjonowania.

MERRF (myoclonic epilepsy with ragged red 

fibers – padaczka miokloniczna z poszarpanymi 

czerwonymi włóknami mięśniowymi) jest dzie-
dziczoną w  linii matczynej wieloukła dową cho-
robą mitochondrialną ujawniającą się w  wieku 
dziecięcym lub dorosłym. Do obrazu scho-
rzenia należą: postępująca ataksja, mioklonie, 
padaczka, zaburzenia poznawcze, neuropatia 
obwodowa, upośledzenie słuchu, zanik nerwu 
wzrokowego, obecność poszarpanych czerwo-
nych włókien w  badaniu histologicznym mię-
śnia. W  przebiegu MERRF opisano również kar-
diomiopatię oraz lipomatozę w  obrębie szyi 
i  górnej części tułowia. Zespół, na który skła-
dają się: ataksja móżdżkowa, fotomioklonie, 
tłuszczaki, zniekształcenia szkieletu, zaburze-
nia funkcji poznawczych oraz stopy wydrą żone, 
został opisany przez Karla Ekboma w  1975 r. 

Egzemplarz czasopisma do wykorzystania przez firmę       w wersji elektronicznej do dn. 15.08.2021 r.  
Nr materiału Biogen-110111



Neurologia Praktyczna • 1/2021
91

i  od tego czasu bywał sporadycznie określa-
ny jako zespół Ekboma. Jest to prawdopodob-
nie jeden z  rzadszych fenotypów MERFF. Bada-
nia wyka zały, że za 80-90% przypadków MERRF 
odpowiedzialna jest mutacja punktowa A8344G 
w  genie kodującym tRNA lizyny w  mtDNA, 
dotyczy ona również przypadków fenotypu 
opisa nego przez Ekboma.

W omawianym artykule przedstawiono przy-
padek 69-letniego mężczyzny, który zgłosił się 
z  powodu narastającej od 15 lat niestabilności 
chodu, zaburzeń koordynacji ruchów w kończy-
nach górnych oraz łagodnych zaburzeń poznaw-
czych. Od około 5 lat pacjent wymagał pomocy 
innych osób przy chodzeniu. U  chorego wystę-
powały liczne tłuszczaki na ramionach i  szyi, 
które pojawiły się od około 40. roku życia; kilka 
z  nich zostało w  przeszłości usuniętych chirur-
gicznie. W wywiadzie nie stwierdzono zabu-
rzeń wzroku lub słuchu, incydentów utraty przy-
tomności, napadów drgawkowych, występowa-
nia żółtaków (xanthoma) ścięgien oraz zaburzeń 
wchłaniania. Wywiad rodzinny ujawnił wystę-
powanie u  kilku krewnych ze  strony matki po-
stępującej ataksji, tłuszczaków oraz przypad-
ków nagłych zgonów. Badanie przedmiotowe 
ujawniło obecność licznych tłuszczaków na szyi 
i  plecach. W  badaniu neurologicznym stwier-
dzono prawidłowe rozmiary głowy oraz prawi-
dłowe ruchy gałek ocznych. Skonstatowano na-
tomiast występowanie dyzartrii, zaburzeń rów-
nowagi podczas chodzenia, czterokończynowej 
ataksji z  dysmetrią oraz sporadycznych mioklo-
nii w  kończynach dolnych. Odruchy głębokie 
były zniesione. Badanie MRI mózgowia ujawniło 
obecność zaników mózgu i móżdżku o nasileniu 
łagodnym do umiarkowanego bez nieprawidło-
wości sygnału tkanek mózgowia. W badaniu tym 
stwierdzono również występowanie licznych 
podskórnych mas zrazikowych o  sygnale typo-
wym dla tłuszczu odpowiadających tłuszcza-
kom. Badania kardiolo giczne, w tym elektrokar-
diografia i echokardiogram, nie ujawniły niepra-
widłowości. W  elektromiogramie powierzchnio-
wym stwierdzono wyładowania odpowiada jące 
miokloniom w  czterech kończynach. Badanie 
przewodnictwa nerwowego wykazało łagodną 
neuropatię aksonalną, a igłowe badanie elektro-
miograficzne nie ujawniło zaburzeń pierwot-

nie mięśniowych. Taki obraz kliniczny obejmu-
jący stopniowo postępującą ataksję z  mioklo-
niami, obecność tłuszczaków oraz analiza rodo-
wodu wskazująca na mitochondrialny wzorzec 
dziedziczenia sugerowały rozpoznanie padacz-
ki mioklonicznej z poszarpanymi włóknami czer-
wonymi (MERRF). Analiza genomu mitochon-
drialnego ujawniła częsty wariant genetyczny 
MERRF (mutację mtDNA w obrębie genu MT-TK: 
m.8344A>G przy heteroplazmii na pozio-
mie 65%), potwierdzając diagnozę. Z  uwagi na 
genetyczne potwierdzenie rozpoznania  
autorzy nie widzieli celowości wykonywania 
biopsji mięśnia. U  pacjenta wdrożono terapię  
tzw. koktajlem mitochondrialnym. Autorzy nie 
podali jego składu: pod tą nazwą kryją się zwy-
kle duże dawki witamin i  innych substancji  
(np. karnityny i  koenzymu Q10) odgrywających 
istotną rolę w  procesach utleniania mitochon-
drialnego. Chory pozostaje pod obserwacją 
autorów. 

Tłuszczaki mogą być objawem schorzeń mito-
chondrialnych. Lipomatoza w tej grupie chorób 
jest zwykle ograniczona do osiowych obszarów 
ciała i  odpowiada rozmieszczeniu tkanki tłusz-
czowej brunatnej. Tkanka ta odgrywa kluczową 
rolę w  procesie termoregulacji. Komórki tłusz-
czowe brunatne zawdzięczają swoją barwę du-
żej liczbie mitochondriów. Dysfunkcje mitochon-
drialne mogą prowadzić do akumulacji lipidów 
wskutek upośledzonej lipolizy i  w  ten sposób 
prowadzić do powstawania tłuszczaków. Obec-
ność licznych tłuszczaków i dziedziczenie w linii 
matczynej stanowią ważną klinicznie wskazów-
kę do podejrzenia MERRF u pacjenta z postępu-
jącą padaczką miokloniczną i obja wami wskazu-
jącymi na zajęcie wielu układów. 

Warto tu wspomnieć, że eponim „zespół 
Ekboma” w  odniesieniu do opisywanego 
wariantu MERFF został użyty zaledwie w  kilku 
publikacjach i  nie jest powszechnie stoso wany. 
Wybitny szwedzki neurolog Karl-Axel Ekbom 
znany jest przede wszystkim ze  szczegółowych 
opisów zespołu niespokojnych nóg, określa nego 
eponimem „zespół Willisa-Ekboma” lub „zespół 
Wittmaacka-Ekboma”. Inny zespół Ekboma to 
parazytoza urojeniowa – jedna z  postaci prze-
wlekłego zespołu urojeniowego. 

Egzemplarz czasopisma do wykorzystania przez firmę       w wersji elektronicznej do dn. 15.08.2021 r.  
Nr materiału Biogen-110111



Neurologia Praktyczna • 1/2021
92

Choroba Krabbego (Krabbe disease – KD), zwana 
też leukodystrofią globoidalną (globoid cell 

leukodystrophy – GLD), jest genetycznie uwarun-
kowaną chorobą lizosomalną dziedzi czącą  się 
w sposób autosomalny recesywny. Zali czana jest 
do chorób spichrzeniowych. U podłoża choroby 
leży deficyt enzymu lizosomalnego galakto-
cerebrozydazy (GALC). Brak tego enzymu pro-
wadzi do gromadzenia galaktosylsfingozyny 
lub psychozyny, które działają neurotoksycznie 
zarówno na ośrodkowy, jak i  obwo dowy układ 
nerwowy. Skutkiem jest demielinizacja istoty 
białej i  nerwów obwodowych. Obraz kliniczny 
bywa różnorodny, zależy od postaci i  wieku, 
w  którym dochodzi do wystąpienia choroby. 
Najczęstszą manifestacją jest postać wczesno-
dziecięca, jakkolwiek choroba może się ujaw-
nić w  okresie późnego dzieciństwa i w  wieku 
dorosłym. Postać późna KD występuje jednak 
rzadko. Manifestuje się ona powoli narastającą 
parapa rezą spastyczną z towarzyszącą neuropa-
tią czuciowo-ruchową lub bez niej. Nagły począ-
tek i  progresja choroby należą w  tej postaci do 
rzadkości. 

W  artykule przedstawiono przypadek 20-let-
niego Chińczyka, u którego KD zamanifesto wała 
się jako izolowany piramidowy niedowład poło-
wiczy lewostronny o  ostrym początku. Objawy 
neurologiczne wystąpiły podczas stosunku 
płciowego i  narastały powoli na przestrzeni 
miesiąca.

Z wywiadu ustalono, że mężczyzna urodził się 
z ciąży i porodu o niepowikłanym prze biegu. Po 
porodzie był leczony operacyjnie z powodu wro-
dzonej wady ściany brzucha. Wywiad doty czący 
rozwoju psychoruchowego nie ujawnił odchy-
leń. Badanie fizykalne nie wykazało patologii, 
w  szczególności hepatosplenomegalii, limfade-
nopatii czy zmian skórnych. Badanie neurolo-
giczne ujawniło obecność umiarkowanego nie-
dowładu piramidowego lewostronnego, z wygó-
rowanymi odruchami głębokimi, dodatnim obja-

wem Babińskiego i  Hoffmana oraz obustronnie 
wydrążoną stopę (pes cavus). Nie stwierdzono 
zaburzeń czucia powierzchniowego i  głębo-
kiego (ułożenia i wibracji). Badanie okulistyczne 
wypadło prawidłowo. 

W  badaniu MRI wykazano charakterystyczne 
zmiany, tj. hiperintensywny sygnał w  obrazach 
T2-zależnych i  FLAIR (fluid-attenuated inversion 

recovery) zlokalizowany obustronnie wzdłuż 
przebiegu dróg piramidowych. Nieprawidłowy 
sygnał rozciągał się od poziomu środka półowal-
nego (centrum semiovale) do rdzenia w odcinku 
szyjnym. Ponadto opisano ograniczenie dyfuzji 
w  sekwencji DWI (diffusion-weighted imaging), 
co korelowało z  ostrym charakterem objawów. 
Nie zaobserwowano wzmocnienia po gadolinie. 

Badania laboratoryjne (morfologia, koagulo-
gram, elektrolity, hormony tarczycy, poziom me-
tali ciężkich, TORCH, badania w  kierunku cho-
rób autoimmunologicznych) wypadły prawi-
dłowo. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego 
(PMR) wykazało nieznacznie podwyższony po-
ziom białka; nie wykazano obecności prąż-
ków oligoklonalnych. Aminoacydogram osocza 
ujawnił nieznacznie podwyższenie stężenie ala-
niny i  proliny. Wyniki badań elektrofizjologicz-
nych (przewodnictwo nerwowe i  elektromio-
grafia) były prawidłowe. Biopsja mięśnia wyka-
zała obecność zmian o charakterze miogennym. 
U  pacjenta stwierdzono niską aktywność GALC 
w leukocytach.

Badanie genetyczne wykonane u  chorego 
wykazało obecność patogennej mutacji w genie 
kodującym GALC (gen zlokalizowany na chro-
mosomie 14q31) w układzie heterozygotycznym 
c.1901T>C i c.1901delT. 

Przeprowadzono wywiad rodzinny i  wyko-
nano diagnostykę krewnych pacjenta. Rodzice, 
dwaj wujkowie ze  strony ojca, jedna ciotka 
oraz dziadkowie nie zgłaszali problemów zdro-
wotnych, a  badanie neurologiczne nie ujawni-
ło u nich obecności żadnych objawów ognisko-

Choroba Krabbego o późnym początku 
w dwóch pokoleniach chińskiej rodziny

Adult-onset Krabbe disease in two generations of a Chinese family
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wych. U ojca pacjenta stwierdzono obni żony po-
ziom GALC w  leukocytach. W  badaniu MRI mó-
zgowia stwierdzono u  niego typowe dla KD 
cechy uszkodzenia dróg piramidowych na po-
ziomie centrum semiovale, natomiast nie wyka-
zano nieprawidłowości w sekwencji DWI. U bez-
objawowego dotychczas ojca oraz dwóch wuj-
ków ze  strony ojca (w  wieku 40-50 lat) stwier-
dzono obecność mutacji homozygotycznej 
c.1901T>C s. Na podstawie piśmiennictwa wia-
domo, że mutacja c.1901T>C jest odnajdywana 
tylko w przypadkach o późnym początku. 

Reasumując, KB o  późnym początku nale-
ży brać pod uwagę w  diagnostyce różnicowej 
u  dorosłych pacjentów prezentujących wybiór-
czo niedowład piramidowy o  ostrym począt-
ku. Wykazanie restrykcji dyfuzji w  sekwencji 
DWI (opisywane u pacjenta, a nieobecne u jego 
ojca) może być wyznacznikiem dynamiki cho-
roby i  ryzyka ostrego pogorszenia stanu neuro-

logicznego. Sekwencję tę można wykorzystać 
w  badaniach kontrolnych do oceny progresji 
choroby. Należy zaznaczyć, że zmiany w  bada-
niach neuroobrazowych mogą wyprzedać mani-
festację kliniczną choroby. Na podstawie nie-
prawidłowości odnajdywanych w  badaniu MRI 
mózgowia u osób bezobjawowych można poku-
sić się o przewidywanie fenotypu choroby. Może 
kiedyś w  przyszłości pozwoli to na interwencję 
terapeutyczną na wczesnym etapie choroby. 
Wykazano ponadto korelację między geno-
typem i fenotypem. Mutacja c.1901T>C w genie 
kodującym GALC odpo wiada za łagodny 
fenotyp, późniejszy początek choroby i daje lep-
szą prognozę. Natomiast mutacja nonsensowna 
c.1901delT skutkuje powstaniem kodonu 
stop, powoduje większe zmiany strukturalne 
zaburzające proces elongacji polipeptydu 
w  porównaniu z  mutacją punktową c.1901T>C. 
Wiąże się to z cięższym przebiegiem choroby.
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WPROWADZENIE

Prawa pacjenta w Polsce regulowane są przede 
wszystkim ustawą z  6 listopada 2008 r. o  pra-
wach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta [1]. 
Ustawa ta wymienia prawa pacjenta do: świad-
czeń zdrowotnych, informacji, zgłaszania działań 
niepożądanych produktów leczniczych, tajem-
nicy informacji, wyrażania zgody na udzielenie 
świadczeń zdrowotnych, poszanowania intym-
ności i godności, dokumentacji medycznej, zgło-
szenia sprzeciwu wobec opinii albo orzecze-
nia lekarza, poszanowania życia prywatnego 
i  rodzinnego, opieki duszpasterskiej i  przecho-
wywania rzeczy wartościowych w  depozycie. 
Prawa pacjenta odnoszą się do wszystkich 
etapów udzielania świadczeń zdrowotnych, 
dotyczą wielu jego aspektów, m.in. okoliczności 
związanych z ich udzielaniem czy ich odpowied-
niego standardu [2].

W  koncepcji praw pacjenta wskazuje się na 
dwa aspekty – aspekt negatywny, polegający na 
ochronie autonomii (wolności) pacjenta przed 
ingerencją innych podmiotów, i  aspekt pozy-
tywny, polegający na możliwości domagania się 
przez pacjenta należytych warunków realizacji 
jego uprawnień [3]. Przestrzeganie tych praw ma 
wpływ na realizację szerszego prawa – prawa do 
ochrony zdrowia, wskazanego w art. 68 Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej [4].

Wśród licznych praw pacjenta na szczegól-
ną uwagę zasługuje prawo do świadczeń zdro-
wotnych. Prawo to powinno dawać pacjento-
wi gwarancję, że w sytuacji, kiedy będzie to ko-
nieczne ze  względu na jego stan zdrowia, zo-
staną mu udzielone niezbędne świadczenia. Co 
więcej, ustawa wskazuje, że świadczeń tych na-
leży udzielać z  należytą starannością i  zgodnie 

z aktualną wiedzą medyczną, w warunkach od-
powiadających określonym w  przepisach wy-
maganiom fachowym i  sanitarnym, a  perso-
nel medyczny przy udzielaniu świadczeń zdro-
wotnych powinien kierować się zasadami etyki 
zawo dowej. Gdy zapotrzebowanie na świadcze-
nia zdrowotne ze  strony pacjentów przewyż-
sza w danym momencie możliwości ich realiza-
cji przez określony podmiot, pacjent ma prawo 
do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryte-
riach medycznych procedury ustalającej kolej-
ność dostępu. Powyższe statuuje zasadę równe-
go traktowania wszystkich pacjentów [5].

Celem pozostałych praw pacjenta jest w zasa-
dzie zagwarantowanie, aby w  czasie udzielania 
świadczeń pacjent czuł się komfortowo i  bez-
piecznie oraz żeby nic nie działo się poza jego 
wiedzą i wolą.

STAN EPIDEMII

W  listopadzie 2019 r. pojawiły się w  Chinach 
pierwsze potwierdzone przypadki zara-
żenia nowym rodzajem koronawirusa – 
SARS-CoV-2. Zespół objawów przez niego 
wywo ływany nazwano COVID-19 (coronavirus 

disease 2019). Wirus ten szybko rozprzestrze-
nił się w  wielu krajach, w  tym także w  Polsce. 
W  dniu 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) określiła istniejącą sytuację i sto-
pień rozpowszechnienia wirusa na świecie jako 
pandemię [6]. W  Polsce minister zdrowia wpro-
wadził od 14 marca 2020 r. stan zagrożenia epi-
demicznego w  związku z  zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2 [7, 8]. Następnie 20 marca 2020 r. 
ogłoszono stan epidemii, który obowiązuje do 
dziś [9].
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Rozpowszechnianie się koronawirusa i szybki 
wzrost liczby zachorowań spowodowały cha-
os w wielu aspektach funkcjonowania państwa. 
Wymusiły szybkie przeorganizowanie wielu 
sfer życia, w tym również obszarów związanych 
z systemem ochrony zdrowia [10]. Reakcją na za-
istniałą sytuację była ustawa z  2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych i  wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych, która dotych-
czas była już wielokrotnie nowelizowana [11]. 
Ustawa ta zawiera m.in. zasady i tryb zapobiega-
nia zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 oraz zwal-
czania tego zakażenia i  zapobiegania rozprze-
strzenianiu się wywołanej tym wirusem choroby 
zakaźnej u ludzi, zadania organów administracji 
publicznej w  tym zakresie, uprawnienia i  obo-
wiązki świadczeniodawców oraz świadczenio-
biorców i  innych osób przebywających na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady po-
krywania kosztów realizacji tych zadań, w szcze-
gólności tryb finansowania świadczeń opieki 
zdrowotnej dla osób z  podejrzeniem zakażenia 
lub choroby zakaźnej, w  celu zapewnienia tym 
osobom właściwego dostępu do diagnostyki 
i leczenia.

MOŻLIWOŚĆ OGRANICZENIA PRAW 
PACJENTA

Wskazać należy, że regulacje prawne ściśle wska-
zują sytuacje, kiedy możliwe jest ograniczanie 
praw przysługujących pacjentom. W art. 5 usta-
wy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta 
wskazano dwie okoliczności, które dopuszczają 
taką możliwość. Pierwszą z nich jest wystąpienie 
zagrożenia epidemicznego, drugą bezpieczeń-
stwo zdrowotne pacjentów. Dodatkowo z uwagi 
na możliwości organizacyjne podmiotu ustawa 
wskazuje, że możliwe jest ograniczenie korzysta-
nia przez pacjenta z prawa do kontaktu z innymi 
osobami [1]. Takie ograniczenie jest możliwe jed-
nak tylko w sytuacji, w której korzystanie z tego 
prawa przez pacjenta niosłoby ze sobą rzeczywi-
ste utrudnienia związane z organizacją udziela-
nia świadczeń zdrowotnych [2].

Należy zauważyć, że przepis art. 5 ustawy 
o prawach pacjenta wyraźnie mówi o ogranicze-
niu korzystania z praw pacjenta, a nie o całkowi-
tym ich pozbawieniu. Dotyczy to również stanu 
epidemii. Brak w  tej sytuacji podstaw, aby pa-
cjentów pozbawiać całkowicie przysługujących 
im z  mocy ustawy praw. Co więcej, nawet gdy 
zasadne będzie ograniczenie praw pacjenta, nie 
może być w tej sytuacji mowy o dowolności po-
dejmowanych działań. Wszelkie wprowadzane 

ograniczenia w korzystaniu z praw pacjenta mu-
szą być uzasadnione i  zawierać się w  przesłan-
kach wskazanych w przepisach prawa.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SYSTEMIE OCHRONY 
ZDROWIA – ANALIZA OKRESU  
MARZEC–LISTOPAD 2020 R.

W  przypadku jakichkolwiek pytań i  wątpliwo-
ści związanych z przestrzeganiem praw pacjen-
ta każda osoba może zgłosić sprawę do biura 
rzecznika praw pacjenta. Może to zrobić pisem-
nie, za pośrednictwem komunikacji elektro-
nicznej lub za pośrednictwem infolinii, która 
w czasie pandemii stała się cennym źródłem in-
formacji związanych z nieprawidłowościami po-
jawiającymi się w systemie ochrony zdrowia [12].

Telefoniczna Informacja Pacjenta (TIP) jest 
wspólnym przedsięwzięciem rzecznika praw pa-
cjenta i  Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). 
Obecnie działa ona przez całą dobę, 7 dni w ty-
godniu. Za jej pośrednictwem pacjenci nie tylko 
uzyskają informacje, gdzie najszybciej znaleźć 
pomoc medyczną czy jak otrzymać kartę EKUZ 
(Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), 
lecz także dowiedzą się, jakie prawa przysługu-
ją osobie ubezpieczonej, zgłoszą problemy z do-
stępem do świadczeń medycznych i  dowiedzą 
się, jak zgłosić naruszenie praw pacjenta [13, 14].

Pojawienie się koronawirusa miało znaczący 
wpływ na liczbę połączeń z  infolinią. Najwięk-
szy wzrost zanotowano zaraz po pojawieniu się 
pandemii w  marcu 2020 r. (wzrost o  152%), na-
stępnie liczba połączeń ustabilizowała się, ale na 
poziomie wyższym niż w analogicznych miesią-
cach poprzedniego roku [15-17]. Szczegółowe 
wartości przedstawiono na rycinie 1.

Przeważająca liczba zgłoszeń w  okresie od 
marca do listopada 2020 r. dotyczyła naruszenia 
prawa do świadczeń zdrowotnych (66,64% zgło-
szeń). W  dalszej kolejności znalazły się sprawy 
zakwalifikowane jako „inne” (9,93%), a następnie 
prawo do dokumentacji medycznej (8,36% zgło-
szeń) i prawo do informacji (4,68% zgłoszeń). Na-
leży zwrócić uwagę, że niektóre zgłoszenia obej-
mowały naruszenie jednocześnie kilku różnych 
praw pacjenta [17]. Szczegółowy wykaz naru-
szeń poszczególnych praw pacjenta przedsta-
wiono na rycinie 2.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOTYCZĄCE PRAWA 
DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Wśród problemów zgłaszanych przez pacjentów 
w tym obszarze w okresie od marca do listopada 
2020 r. najczęściej pojawiały się:
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 ograniczona dostępność do świadczeń zdro-
wotnych (głównie przychodnie podstawowej 
opieki zdrowotnej i  ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej);

 długi czas oczekiwania na świadczenie spe-
cjalistyczne (pacjenci wskazywali, że ich 
wizyty były odwoływane bez wyznaczenia 
nowego terminu);

 zastrzeżenia dotyczące kompletności i staran-
ności udzielanych świadczeń (głównie tele-
porad);

 ograniczony dostęp do diagnostyki (pacjenci 
wskazywali, że mimo okazywania wymaga-
nych skierowań niektóre podmioty odma-
wiały im wykonania badań) [15-17].

Ryc. 1. Liczba rozmów telefonicznych z Telefoniczną Informacją Pacjenta w okresie styczeń–listopad w 2019 i 2020 r. (na podstawie [17]).

Ryc. 2. Podział zgłoszeń według poszczególnych praw pacjenta w okresie od stycznia do listopada 2020 r. (na podstawie [17]).
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Ograniczony dostęp do świadczeń zdrowot-
nych dotknął w  znacznym stopniu pacjentów 
leczonych onkologicznie, pacjentów po uda-
rach i zawałach oraz chorych na cukrzycę i inne 
choroby przewlekłe. Skargi kierowane do rzecz-
nika praw pacjenta od tych grup pacjentów 
doty czyły braku możliwości bieżącej konsulta-
cji stanu zdrowia, trudności z  przedłużaniem 
recept, jak również otrzymywania sprzecznych 
zaleceń. Taki stan rzeczy powodowany był bra-
kiem precyzyjnych zaleceń, jak postępować 
z pacjentami, którzy nie są chorzy na COVID-19 
bądź stwierdzono u  nich koronawirusa, ale po-
trzebują pilnej pomocy w  związku z  chorobą 
przewlekłą, a  nie w  związku z  zachorowaniem 
na COVID-19 [18]. Trudna była również sytu-
acja osób z  podejrzeniem choroby onkologicz-
nej, w  przypadku których czas przeprowadze-
nia diagnostyki odgrywa kluczową rolę. Bada-
nie przeprowadzone przez Fundację Onkologia 
2025 wykazało, że na początkowym etapie pan-
demii niemal każda dziedzina onkologii odno-
towywała spadek liczby pacjentów i  realizowa-
nych świadczeń. Narzucony ścisły reżim sani-
tarny był widoczny na każdym etapie ścieżki 
pacjenta onkologicznego. Profilaktyka chorób 
nowotworowych stała się najbardziej zaniedba-
nym obszarem onkologii. Zredukowano proce-
dury wykonywania mammografii i kolonoskopii 
(w niektórych miesiącach nawet o 80-90%) [19].

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Najwięcej dokonanych przez pacjentów 
zgłoszeń do biura rzecznika praw pacjenta 
w  2020 r. dotyczyło podstawowej opieki zdro-
wotnej (POZ) – około 31%, 22 144 zgłoszenia. Był 

to najbardziej znaczący wzrost zgłoszeń związa-
nych z nieprawidłowościami w POZ od wielu lat. 
Rok wcześniej zgłoszenia naruszenia praw pa-
cjenta odnotowano 9734 razy. W  2018 i  2017 r. 
wartości te kształtowały się na poziomie poniżej 
8000 [15-17]. Ten skokowy wzrost jest niepoko-
jący, chociażby z uwagi na fakt, że podstawowa 
opieka zdrowotna jest zasadniczym elementem 
polskiego systemu ochrony zdrowia. Jej celem 
zgodnie z  obowiązującymi przepisami jest za-
pewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej pa-
cjentowi i  jego rodzinie oraz bieżąca ocena po-
trzeb populacji objętej opieką, ustalanie priory-
tetów zdrowotnych i  działań profilaktycznych 
(ryc. 3) [20].

Większość zgłoszeń (19  891 z  22  144) doty-
czyła naruszenia prawa pacjenta do świadczeń 
zdrowotnych. Pacjenci najczęściej skarżyli się na: 
odmowę udzielenia świadczenia w dniu zgłosze-
nia (3015 zgłoszeń), odmowę rejestracji w  try-
bie nagłym (1020), brak możliwości rejestracji 
na późniejszy termin (1156), odmowę wydania 
zlecenia na wykonanie badań diagnostycznych 
(1846), jak również odmowę wydania skierowa-
nia na badania zlecone przez lekarza ambulato-
ryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w  celu kon-
tynuacji leczenia (1211). Znacząca liczba zgło-
szeń dotyczyła naruszeń prawa do świadczeń 
w  kontekście realizacji teleporady (3333). Wąt-
pliwości pacjentów budziły także standardy 
udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczegól-
ności organizacja pracy podmiotu leczniczego 
(2014) [15-17].

Na początkowym etapie pandemii występo-
wała znaczna trudność w  uzyskaniu porady le-
karskiej POZ. Liczba sygnałów od pacjentów ma-
jących problemy z  uzyskaniem porady w  pla-
cówkach POZ w  lutym 2020 r. wynosiła 1390, 

Ryc. 3. Liczba zgłoszeń telefonicznych dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej w poszczególnych latach  

(na podstawie [15]).
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natomiast w marcu były to już 4733 zgłoszenia. 
Zmiany polegające na zamykaniu przychodni 
i  odejściu od tradycyjnych kontaktów pacjen-
ta z  lekarzem na rzecz teleporad wprowadzano 
bardzo szybko. Pacjenci początkowo byli zdez-
orientowani i zgłaszali uzyskiwanie sprzecznych 
informacji. Raportowali też problemy z dodzwo-
nieniem się w  celu umówienia się na telepora-
dę. Przyzwyczajeni byli, że dostępność POZ była 
największa w porównaniu z innymi świadczenia-
mi. Na dalszym etapie sytuacja się ustabilizowa-
ła [15]. Z  badań przeprowadzonych w  sierpniu 
2020 r. przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy 
Fundusz Zdrowia wynika, że teleporady spotka-
ły się z akceptacją wśród pacjentów – 43,2% ba-
danych było przekonanych, że teleporady i  wi-
deoporady powinny stanowić jeden ze  sposo-
bów kontaktu pacjenta z lekarzem POZ [21].

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

W  2020 r. znacząco wzrosła liczba sygnałów 
o nieprawidłowościach w ambulatoryjnej opiece 
specjalistycznej. W  2020 r. zarejestrowano 
20 391 zgłoszeń. W poprzednich latach wartość 
ta była znacznie niższa (ryc. 4).

Wśród najczęściej naruszanych praw pacjenta 
w przypadku leczenia ambulatoryjnego również 
znalazło się prawo do świadczeń zdrowotnych 
(18  010 z  20  391 zgłoszeń). Główne problemy 
w tym zakresie dotyczyły: długiego oczekiwania 
na udzielenie świadczenia zdrowotnego (2348), 
problemów z rejestracją (2268), dostępu do tele-
porady i problemów z jej realizacją (2068), odsy-
łania do lekarza kierującego w celu uzupełnienia 
skierowania i  dołączenia wyników badań dia-
gnostycznych (1819) oraz odmowy wydania skie-

rowania na badania diagnostyczne (1120). Wiele 
zgłoszeń dotyczyło także standardów i  warun-
ków udzielania świadczeń zdrowotnych (3104), 
w  tym 1051 zgłoszeń dotyczyło zachowania 
pracowników przychodni, 985 – zastrzeżeń do  
leczenia, 869 – zaniechania zapewnienia kom-
pleksowości leczenia [15-17].

Również w  tym przypadku najgwałtowniej-
szy wzrost sygnałów dotyczących problemów 
z  AOS odnotowano na początku pandemii – 
w  lutym 1325 zgłoszeń, a  w  marcu 4319 zgło-
szeń (wzrost o  226%). Początkowy wzrost wy-
nikał z  wprowadzonych zaleceń dotyczących 
ograniczenia do minimum lub czasowego za-
wieszenia świadczeń wykonywanych plano-
wo i  zgodnie z  przyjętym planem postępowa-
nia leczniczego. Zawieszeniu lub ograniczeniu 
podlegały ambulatoryjna opieka specjalistyczna 
i  badania diagnostyczne wykonywane ambu-
latoryjnie (m.in.  tomografia komputerowa, 
rezonans magnetyczny, pozytonowa tomogra-
fia emi syjna, kolonoskopia, gastroskopia, ultra-
sonografia). Wzrost połączeń z  infolinią zwią-
zany był także z obawą pacjentów o możliwość 
zarażenia się SARS-CoV-2 podczas korzystania 
z AOS. Takie wątpliwości powodowane były do-
niesieniami medialnymi o kolejnych zakażeniach 
w  podmiotach leczniczych. Na dalszym etapie 
wartości te się ustabilizowały [15].

LECZNICTWO SZPITALNE

Odmiennie niż w przypadku POZ i AOS, w przy-
padku leczenia szpitalnego liczba zgłoszeń 
o  nieprawidłowościach zmalała (ryc. 5). Ogólna 
liczba zgłoszeń dotyczących naruszeń praw pa-
cjenta w  leczeniu szpitalnym wynosiła 15  067, 

Ryc. 4. Liczba zgłoszeń telefonicznych dotyczących ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poszczególnych latach  

(na podstawie [15]).
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z  czego 13  077 dotyczyło naruszeń prawa pa-
cjenta do świadczeń zdrowotnych. Pacjenci 
wskazywali głównie na problemy dotyczące: od-
mowy udzielenia świadczenia w  ramach kon-
troli leczenia szpitalnego (również w zaleconym 
przez lekarza terminie) – 3496, odmowy kwalifi-
kacji do leczenia szpitalnego – 857, czasu ocze-
kiwania na udzielenie świadczenia zdrowotne-
go – 835. Wątpliwości budziły również standar-
dy i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych 
(4552, w  tym zastrzeżenia do standardów wy-
konywanych świadczeń – 3385, do warunków 
udzielania świadczeń – 1153) [15-17].

W  pierwszych miesiącach epidemii pacjen-
ci sygnalizowali odmowy udzielenia świad-
czenia w  ramach kontroli podjętego wcze-
śniej leczenia, jak również odmowy kwalifika-
cji do leczenia szpitalnego. Problematyczne 
z perspektywy pacjentów było odwoływanie za-
planowanych zabiegów, na które pacjenci ocze-
kiwali już bardzo długi czas, często bez wska-
zania nowego terminu. Na późniejszym etapie 
pacjenci skarżyli się głównie na standardy i wa-
runki udzielania świadczeń. W przypadku lecze-
nia szpitalnego problematyczny był również za-
kaz odwiedzin i brak możliwości uzyskania infor-
macji przez osoby bliskie o  stanie zdrowia pa-
cjenta [15].

NARUSZENIE ZBIOROWYCH PRAW PACJENTA

Od marca do września 2020 r. wszczęto 65 postę-
powań w sprawie praktyk naruszających zbioro-
we prawa pacjenta, 40 postępowań bezpośred-

nio związanych było ze  stanem epidemii. Na 
początkowym etapie, niedługo po ogłoszeniu 
stanu epidemii, wiele zastrzeżeń budziły warun-
ki udzielania świadczeń zdrowotnych, zwłasz-
cza w szpitalach. Dotyczyły one braku przestrze-
gania procedur sanitarnych, braku zapewniania 
środków ochrony indywidualnej i pojawiających 
się ognisk zakażeń.

Za praktyki naruszające zbiorowe prawa 
pacjentów, bezpośrednio związane ze  stanem 
epidemii, uznano m.in.:

 zobowiązanie pacjentów (a  w  przypadku 
dzieci lub osób ubezwłasnowolnionych cał-
kowicie – ich przedstawicieli ustawowych) do 
podpisywania oświadczeń o  zrzeczeniu się 
wszelkich roszczeń w  sytuacji zarażenia się 
koronawirusem w podmiocie leczniczym;

 oferowanie pacjentom świadczeń zdrowot-
nych, które nie odpowiadają aktualnej wiedzy 
medycznej – pacjentom wysłano wiadomość 
tekstową o  treści: „Koronawirus? Ochroń się 
i obroń przez wirusami i przeziębieniem! Wle-
wy witaminowe i ozonoterapia”;

 pobieranie od pacjenta leczonego stomato-
logicznie w  ramach NFZ dodatkowych kwot 
w ramach opłaty „dezynfekcyjnej”.

Niezależnie od dostępu do świadczeń za naru-
szenie zbiorowych praw pacjenta uznano rów-
nież:

 uzależnianie od wyniku badania wyklucza-
jącego zarażenie koronawirusem odwiedzin 
osób bliskich u pacjentów będących w stanie 
zagrożenia życia czy też obecności osób, któ-

Ryc. 5. Liczba zgłoszeń telefonicznych dotyczących lecznictwa szpitalnego w poszczególnych latach (na podstawie [15]).
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re zgodnie z  wolą pacjentki miały uczestni-
czyć przy porodzie;

 separowanie matek od ich nowo narodzo-
nych drogą cesarskiego cięcia dzieci do czasu 
uzyskania negatywnego testu na obecność 
koronawirusa przez matkę (w  tym przypad-
ku wskazano, że jedynie przesłanki medycz-
ne, np. podejrzenie lub potwierdzenie zaka-
żenia, mogą uzasadniać takie postępowanie, 
w pozostałych sytuacjach jest ono niedopusz-
czalne).

Wiele prowadzonych przez rzecznika praw pa-
cjenta postępowań związanych z  naruszeniem 
zbiorowych praw pacjentów dotyczyło za-
strzeżeń związanych z  funkcjonowaniem POZ, 
w szczególności brakiem możliwości osobistych 
wizyt w przychodni w sytuacji, gdy w ocenie pa-
cjenta stan zdrowia tego wymaga, brakiem moż-
liwości telefonicznego kontaktu z  przychodnią 
czy brakiem możliwości zarejestrowania się na 
teleporadę na dzień inny niż bieżący [15].

PODSUMOWANIE

Życie i  zdrowie człowieka są jego najwyższym 
dobrem. Sytuacje związane z  ich zagrożeniem 
wzbudzają wiele emocji, wywołują lęk i niepew-
ność. Pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 i  tem-
po jego rozprzestrzeniania się to sytuacja trud-
na nie tylko ze  względów medycznych. Jest to 
także poważny sprawdzian dla całego systemu 
ochrony zdrowia w kontekście zapewnienia pa-
cjentom poczucia stabilności i komfortu na tyle, 
na ile jest to możliwe w danej sytuacji.

Raporty sporządzone przez biuro rzecznika 
praw pacjenta pokazują, że pandemia to trud-
ny czas dla pacjentów. Znaczny wzrost zgło-
szeń i rozmów przez infolinię pokazuje, jak wiele 
wątpliwości i problemów napotkali oni na swo-
jej drodze, szczególnie na początku pandemii. 
Stopniowo, po wypracowaniu zaleceń i schema-
tów postępowania dla systemu ochrony zdro-
wia, sytuacja się ustabilizowała, z czym powiąza-
ne było również zmniejszenie się liczby zgłoszeń 
kierowanych do biura rzecznika praw pacjenta.

Niepokój wywołuje jednak fakt, że zdecydo-
wana większość zgłoszeń pacjentów niezmien-
nie od wielu lat dotyczy naruszeń w  obszarze 
prawa do świadczeń zdrowotnych. Stan pande-
mii tendencję tę jeszcze nasilił. Sferą problema-
tyczną, jaka ukazała się na skutek pandemii, jest 
funkcjonowanie POZ. W tym przypadku istotna 
okazuje się dbałość o  dostępność porad lekar-
skich z uwagi na fakt, że kontakt pacjenta z leka-
rzem POZ stanowi zazwyczaj pierwszy kontakt 
pacjenta w sytuacji pojawienia się u niego pro-
blemu zdrowotnego. Dopiero w dalszej kolejno-
ści, w razie potrzeby, taki pacjent kierowany jest 
do AOS lub leczenia szpitalnego.

Pojawienie się pandemii uwypukliło istnie-
jące dotychczas problemy w  systemie ochrony 
zdrowia, w  tym także związane z  prawem pa-
cjenta do świadczeń zdrowotnych. Pomimo pa-
nującego początkowo chaosu wraz z  wprowa-
dzaniem kolejnych zaleceń, rekomendacji i sche-
matów postępowania sytuację udało się stop-
niowo, częściowo opanować. Na pewno już na 
tym etapie warto wyciągnąć wnioski i przeana-
lizować dotychczas przeprowadzane działania 
pod kątem tego, co się sprawdziło, a czego nale-
ży w przyszłości unikać.
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Jedyne tak obszerne i kompletne opracowanie na temat nowotworów 
układu nerwowego. 

 � Klasyfi kacja nowotworów umożliwiająca porównanie efektów 
leczenia tą samą metodą w różnych ośrodkach onkologicznych, 
a także ocenę efektywności nowych metod leczenia. 

 � Objawy kliniczne nowotworów układu nerwowego i ich diagnostyka 
z wyszczególnieniem wad i zalet poszczególnych metod. 

 � Leczenie farmakologiczne, skutki stosowania chemioterapii, leków 
cytotoksycznych, leków ukierunkowanych molekularnie i innych.

 � Leczenie chirurgiczne guzów OUN – kwalifi kacja chorych, 
przygotowanie do zabiegu, techniki chirurgiczne i zabiegi 
neuroendoskopowe.
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Dekalog diagnostyki i leczenia choroby 
Alzheimera

Autorzy: Katarzyna Gronowska, Jerzy Leszek

Wydawnictwo ITEM Publishing, Warszawa 2020, wyd. I  
Str. 60, wymiary 120 × 200 mm, oprawa miękka foliowana

ISBN: 978-83-66097-46-9

Dekalog diagnostyki i leczenia choroby Alzheimera 
to praktyczny poradnik lekarza rodzinnego, 
zwięźle omawiający postępowanie diagno-
styczne przy podejrzeniu choroby Alzheimera 
i  sposób jej leczenia. Dzięki przejrzystej formie 
graficznej, licznym algorytmom i  zestawieniom 
informacji w  tabelach treść publikacji łatwo 
przyswoić i zastosować w praktyce.

W poradniku omówiono zaga dnienia:
 rozpoznanie;
 ocena zaawansowania choroby Alzheimera;
 leczenie chorób współistniejących;
 ustalenie planu leczenia;
 bezpieczeństwo leczenia;
 modyfikacja leczenia wraz z  progresją 

choroby;
 działania pozafarmakologiczne w  leczeniu 

otępienia w przebiegu choroby Alzheimera;
 psychoedukacja w  terapii choroby 

Alzheimera;
 wieloaspektowa opieka nad pacjentem 

(w tym kwestie prawne).

Dekalog diagnostyki i leczenia bólu 
neuropatycznego

Autorzy: Małgorzata Malec-Milewska, 

Agnieszka Sękowska

Wydawnictwo ITEM Publishing, Warszawa 2020, wyd. I  
Str. 74, wymiary 120 × 200 mm, oprawa miękka

ISBN: 978-83-66097-44-5

Ból neuropatyczny jest wyzwaniem dla 
lekarzy, zarówno pod kątem diagnostyki, jak 
i  leczenia. Autorki przedstawiają w  książce 
10  najważniejszych kroków, które są istotne 
w rozpoznaniu i leczeniu bólu neuropatycznego.

Wśród poruszanych zagadnień znalazły się:
 omówienie różnych rodzajów bólu 

neuropatycznego;
 mechanizm powstawania bólu 

neuropatycznego;
 objawy i cechy charakterystyczne;
 skale oceny natężenia;
 wytyczne leczenia bólu neuropatycznego;
 omówienie leków skutecznych w  leczeniu 

bólu neuropatycznego;
 wskazówki dotyczące wyboru właściwego 

leczenia;
 interakcje leków;
 postępowanie w  różnych rodzajach bólu 

neuropatycznego.

CO WARTO PRZECZYTAĆ, CO WARTO MIEĆ W BIBLIOTECE
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Twój mózg bez tajemnic

Autor: Marc Dingman

Wydawnictwo Rebis, Poznań 2020, wyd. I  
Str. 248, wymiary 135 × 215 mm, oprawa zintegrowana

ISBN: 978-83-8188-093-0

Rzecz o  emocjach, uczuciach, śnieniu i  myśle-
niu. Sen, pamięć, mowa, odczuwanie przyjem-
ności czy strachu – codziennie mamy do czynie-
nia z  tymi procesami i  emocjami, ale jak mózg 
je tworzy? Twój mózg bez tajemnic jest zorga-
nizowaną specjalnie dla czytelnika wycieczką 
po wnętrzu naszej głowy, na którą zabiera nas 
neuro biolog Marc Dingman. Dowiemy się z niej, 
co się dzieje, kiedy mózg nie działa prawi dłowo: 
dlaczego czasem cierpimy na bezsenność, 
depresję, ADHD, chorobę Alzheimera czy Par-
kinsona lub wpadamy w  uzależnienie. Książka 
zawiera liczne i  interesujące przykłady z  życia 
oraz odręczne ilustracje autora.

„Książkę czyta się jak zbiór opowiadań dete-
ktywistycznych, łączy ona klasyczne przypadki 
z  historii neurologii z  odkryciami dokonanymi 
dzięki najnowszym technologiom” – dr Stanley 
Finger, emerytowany profesor psychologii i nauk 
o mózgu Uniwersytetu Waszyngtona w St. Louis, 
autor Origins of Neuroscience.

„Pouczająca, przystępnie napisana i  ciekawa 
książka dla każdego, kto choć w  najmniejszym 
stopniu interesuje się tym, jak pracuje mózg, 
i chciałby dowiedzieć się więcej, ale nie wie, od 
czego zacząć” – dr Dean Burnett, autor Happy 

mózg. Skąd bierze się szczęście i co mózgowi do 

tego.
„Ta książka przejrzyście wyjaśnia, co naszym 

zdaniem wiemy o  tym najbardziej tajemni-
czym narządzie. Dingman splata klasyczne stu-
dia przypadków z  nowoczesnymi badaniami 
w  łatwo przyswajalne rozdziały, tworząc dosko-
nały podręcznik dla początkujących na temat 
błyskawicznie rozwijającej się dziedziny neuro-
nauk” – Moheb Costandi, autor Neuroplasticity 
i 50 Human Brain Ideas You Really Need to Know.

Zaburzenia mowy we wczesnej fazie choroby 
Alzheimera. Studium przypadków

Autor: Kamila Potocka-Pirosz

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, wyd. I  
Str. 310, wymiary 170 × 240 mm, oprawa miękka

ISBN: 978-83-235-4061-8

Jest to opis zachowań językowych osób 
we  wczesnej fazie choroby Alzheimera umoż-
liwiający weryfikację hipotezy, że zaburzenia 
mowy w  tej chorobie są patologicznym nasile-
niem zmian w  mowie zdrowych osób w  pode-
szłym wieku. W części teoretycznej autorka oma-

wia stan badań nad zmianami mowy wynikają-
cymi z  fizjologicznego procesu starzenia i  nad 
zaburzeniami związanymi z chorobą Alzheimera, 
przedstawia diagnostykę różnicową tej choro-
by i  schorzeń o  podobnym obrazie klinicznym 
oraz opisuje narzędzia, które można wykorzy-
stać w  diagnostyce logopedycznej tej grupy 
chorych. W drugiej części prezentuje analizę ob-
szernego materiału językowego uzyskanego 
w grupie badawczej osób z chorobą Alzheimera 
i w dwóch grupach kontrolnych.

Autorka jako jedna z  pierwszych w  Polsce 
porównuje wykonanie różnorodnych zadań 
z  zakresu rozumienia mowy, ekspresji, czytania 
i pisania przez osoby chore, zdrowe osoby star-
sze i zdrowe osoby młode oraz zwraca uwagę na 
konieczność włączenia logopedy w  proces roz-
poznawania i terapii zaburzeń mowy u osób cier-
piących na chorobę Alzheimera. Uzupełnieniem 
publikacji jest załącznik zawierający transkryp-
cję nagrań wypowiedzi osób z grupy badawczej 
i dwóch grup kontrolnych.

Książka adresowana jest do badaczy i studen-
tów z  dziedziny językoznawstwa stosowanego, 
logopedii i  neuropsychologii oraz opiekunów 
osób z chorobą Alzheimera.

Jak otworzyłem mózg. Lekcje życia  
od neurochirurga

Autor: Rahul Jandial

Wydawnictwo Feeria, Łódź 2021, wyd. I  
Str. 312, wymiary 145 × 205 mm, oprawa miękka

ISBN: 978-83-82250-04-6

Rahul Jandial, jeden z wybitnych neurochirurgów 
naszych czasów, jak nikt inny wie, co   kryje się 
w  naszej głowie. Zabiera nas na wycieczkę do 
sali operacyjnej i w podróż w różne zakątki świa-
ta, aby obserwować wyzwania, przed którymi 
staje. Zaprasza nas do laboratorium, abyśmy na 
własne oczy zobaczyli doko nania, dzięki którym 
science fiction staje się rzeczywistością.

Autor książki wie, co zrobić, żeby w  pełni 
wyko rzystać mózgowe zasoby. Dowiemy się 
z niej:

 czy uprawianie tai chi zmieni nas  w Einsteina;
 czy częste korzystanie z  elektroniki wypali 

szare komórki;
 czy dzięki nauce hiszpańskiego staniemy się 

uważnymi i skupionymi;
 czy bujanie w  obłokach uczyni z  nas mistrza 

kreatywności;
 czy jedzenie jabłek i  fasoli zrobi z  nas 

optymistów;
 dlaczego lepiej nie naciskać „wyznacz trasę” 

na telefonie.
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Nieświadomy mózg. Twoje prawdziwe ja 
kryje się głębiej, niż myślisz

Autor: Leonard Mlodinow

Wydawnictwo Prószyński Media, Warszawa 2020, wyd. I  
Str. 360, wymiary 135 × 206 mm, oprawa twarda

ISBN: 978-83-8169-267-0

Sądzisz, że świadomie kierujesz swoim życiem, 
podejmujesz racjonalne decyzje i  z  rozwagą 
kształtujesz swoje relacje z  innymi? Jeśli tak, 
jesteś w  błędzie. Dzięki zaawansowanym bada-
niom mózgu wiemy dziś z  całą pewnością, że 
nasze wszystkie doświadczenia, sposób, w  jaki 
poznajemy rzeczywistość, oraz zachowania są 
w  ogromnym stopniu zdeterminowane przez 
procesy przebiegające poza granicami naszej 
świadomości.

Słynny naukowiec Leonard Mlodinow 
odkrywa przed czytelnikami zaskakujące i egzo-
tyczne siły działające pod powierzchnią naszych 
umysłów oraz pokazuje, jak działają instynkty po-
wstałe w nieświadomości, które zazwyczaj mamy 
za w pełni świadome i racjonalne przyczyny za-
chowań. Wyjaśnia, że jeśli chcemy naprawdę zro-
zumieć świat i pokonać przeszkody, które unie-
możliwiają nam cieszenie się pełnią życia, musi-
my zrozumieć, jaki wpływ ma na nasze działania 
ten skryty przed nami podprogowy świat.

Leonard Mlodinow nigdy nie traci okazji, by 
uczynić naukę nie tylko przystępną, lecz także 
rozrywkową.

Afazjologia. Organiczne zaburzenia mowy

Autor: Zbigniew Tarkowski

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2021, wyd. I  
Str. 554, wymiary 165 × 235 mm, oprawa miękka

ISBN: 978-83-200-6275-5

W monografii przedstawiono szerokie ujęcie afa-
zjologii, której zakres obejmuje zarówno zabu-
rzenia mowy pochodzenia organicznego (afa-
zja, dyzartria, dysglosja, oligofazja), jak i  trud-
ności w  porozumiewaniu się osób dorosłych 
z  ADHD, laryngektomowanych oraz wybudzo-
nych ze  śpiączki. W  publikacji omówiono naj-
nowszą wiedzę na temat dysfunkcji werbalnych, 
stanowiących barierę komunikacyjną wyraźnie 
obniżającą jakość życia pacjentów. Autorzy opi-
sali również kryteria diagnostyki dyferencjalnej 
organicznych zaburzeń mowy oraz nowoczesne 
strategie i metody ich terapii, a także ich wymiar 
społeczny. Ciekawe opisy przypadków i  propo-
zycje narzędzi diagnostycznych będą przydat-
ne w codziennej praktyce osób zajmujących się 
zaburzeniami mowy.

Książkę przygotował interdyscyplinarny 
zespół autorów: neurochirurgów, neurologo-

pedów, neuropsychologów, językoznawców, 
psychologów, neurologa, otolaryngologa, fo-
niatry i  audiologa, fizjoterapeuty, stomatologa, 
pedagoga specjalnego i socjologa. W publikacji 
omówiono takie zagadnienia, jak:

podstawy biologiczne afazjologii;
 nowatorski opis afazji dziecięcej;
 afazja u dorosłych w ujęciu holistycznym;
 afazja a  wielojęzyczność, afazja a  dyzartria, 

dyzartria a dyslalia;
 rozpoznawanie i  terapia zaburzeń mowy 

u  osób z  usuniętą krtanią czy w  chorobach 
neurodegeneracyjnych;

 badania nad komunikacją słowną osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną;

 napięcia mięśniowe towarzyszące zaburze-
niom mowy;

 tajemnicze zjawisko, jakim jest stan minimal-
nej świadomości;

 leczenie operacyjne guzów w  elokwentnych 
obszarach mózgu;

 przegląd piśmiennictwa na temat farma-
koterapii zaburzeń mowy u  pacjentów 
neurologicznych;

 rehabilitacja funkcji językowych z  wykorzy-
staniem metod komputerowych;

 trudny proces depersonalizacji.

Klamrą spinającą książkę są ciekawe wywiady 
o życiu z niepełnosprawnością widzianym z per-
spektywy osoby niepełnosprawnej oraz pełno-
sprawnej i rozmowa z neuropsychologiem.

Dekalog postępowania w najczęstszych 
samoistnych bólach głowy – migrenie i bólu 
głowy typu napięciowego

Autor: Izabela Domitrz

Wydawnictwo ITEM Publishing, Warszawa 2020, wyd. I  
Str. 76, wymiary 120 × 200 mm, oprawa miękka foliowana

ISBN: 978-83-66097-75-9

Dekalog postępowania w  najczęstszych samoist-

nych bólach głowy – migrenie i  bólu głowy typu 

napięciowego to zwarta i komunikatywnie napi-
sana monografia, która omawia istotne – głów-
nie z  praktycznego punktu widzenia – proble-
my związane z  dwoma najczęstszymi samo-
istnymi bólami głowy: migreną i  bólem głowy 
typu napięciowego. Autorka przystępnie, ale 
zarazem wielopłaszczyznowo przedstawia za-
gadnienia prawidłowego rozpoznania i różnico-
wania oraz  farmakoterapii, a  także podział kli-
niczny oraz cechy kliniczne migreny i bólu typu 
napięciowego, czynniki wyzwalające ból i  cho-
roby wpływające na postępowanie terapeu-
tyczne. Ponadto zwraca uwagę na społeczno- 
-ekonomiczne skutki samoistnych bólów głowy 
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i  relację lekarza z pacjentem. Książka jest cenną 
i  bardzo praktyczną pozycją kształceniową dla 
lekarzy rodzinnych, lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej i  innych osób zainteresowanych 
bólami głowy.

Anatomia kliniczna głowy i szyi

Autorzy: Bogdan Ciszek, Ryszard Aleksandrowicz

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, dodruk 2021, wyd. I  
Str. 768, wymiary 165 × 240 mm, oprawa miękka

ISBN: 978-83-200-6302-8

Podręcznik Anatomia kliniczna głowy i szyi skiero-
wany jest głównie do studentów medycyny i sto-
matologii oraz lekarzy stomatologów, chirurgów 
plastycznych, laryngologów, neuro chirurgów, 
okulistów, anestezjologów, radiologów i onkolo-
gów. Autorzy Ryszard Aleksandrowicz i  Bogdan 
Ciszek wyczerpująco i  nowocześnie przedsta-
wili zagadnienia dotyczące anatomii głowy i szyi 
w  odniesieniu do zabiegów klinicznych, co jest 
niezmiernie ważne w procesach dydaktycznych. 
Przedstawiony materiał uwzględnia obowiązu-
jące programy nauczania z zakresu nauk medy-
cznych. Książka jest bogato ilustrowana sche-
matami, rycinami typu atlasowego, zdjęciami 
preparatów, dokumentacją radiologiczną, co 

ułatwia czytelnikowi przyswojenie zawartych 
w niej treści.

Jak umysł rośnie w siłę, gdy mózg się 
starzeje

Autor: Elkhonon Goldberg

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, wyd. I  
Str. 348, wymiary 167 × 200 mm, oprawa miękka

ISBN: 978-83-01-17761-4

Mózg człowieka starzeje się tak samo, jak całe 
jego ciało. Z  biegiem czasu nieuchronnie za-
chodzą w  nim zmiany: masa i  objętość mó-
zgu spadają o  około 2% na każde 10 lat. Ko-
mory powiększają się, a  bruzdy stają się wyraź-
niejsze. Zmniejsza się gęstość synaps, słabnie 
przepływ krwi. Jednak osoby starsze często uja-
wniają zdolności nieobecne na wcześniejszych 
etapach rozwoju: dostrzegają na pozór trudne 
do uchwycenia zależności między rzeczami, ich 
intuicje bywają trafniejsze, rozumienie proble-
mów – głębsze, a wiedza ekspercka budzi szacu-
nek i podziw. Jak to się dzieje, że w miarę starze-
nia się mózgu umysł rośnie w  siłę, a  jego użyt-
kownik zyskuje mądrość? Elkhonon Goldberg 
zaprasza w fascynującą podróż po świecie ludz-
kiego poznania.

Egzemplarz czasopisma do wykorzystania przez firmę       w wersji elektronicznej do dn. 15.08.2021 r.  
Nr materiału Biogen-110111



Neurologia Praktyczna • 1/2021
106

Copyright © 2021 by Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

KALENDARIUM KONFERENCJI NAUKOWYCH

M A J  2 0 2 1
20-21 maja XXX Jubileuszowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Epileptologii na temat 

Padaczki
Transmisja online

 https://www.mp.pl/pte-2021/263079,pte-2021

27-28 maja IV Konferencja „Otępienie w praktyce”
Transmisja online

 https://www.termedia.pl/Konferencja-IV-Konferencja-Otepienie-W-Praktyce-Intro,1431,12653.html

C Z E R W I E C  2 0 2 1
4-5 czerwca XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej – 

Postępy w elektrofizjologii i ich kliniczne znaczenie
Transmisja online

 https://neurofizjologia2020.icongress.pl

8 czerwca Udar/SM – spotkanie z konsultantem wojewódzkim
Transmisja online

 https://webinary.90c.pl/warsztatysm/program2/

10-11 czerwca VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu
Transmisja online

 https://ptum2021.skolamed.pl

23-24 czerwca Pogotowie Neurologiczne
Transmisja online

 https://www.termedia.pl/Konferencja-Pogotowie-Neurologiczne-Intro,1471,13189.html

W R Z E S I E Ń  2 0 2 1
9-11 września Konferencja naukowo-szkoleniowa „Od neurodegeneracji do chorób 

nerwowo-mięśniowych”
 https://neurodegeneracja.pl

15-18 września XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN 2021)
Transmisja online

 https://www.termedia.pl/Konferencja-XXIV-Zjazd-Polskiego-Towarzystwa-Neurologicznego-

Intro,1181,8967.html

Egzemplarz czasopisma do wykorzystania przez firmę       w wersji elektronicznej do dn. 15.08.2021 r.  
Nr materiału Biogen-110111



Neurologia Praktyczna • 1/2021
107

P A Ź D Z I E R N I K  2 0 2 1
15-17 października III Nadmorska Konferencja Neurologów i Neurologów Dziecięcych

Gdańsk

 http://www.90c.pl/neurologianadmorska/

21 października Udar/SM – spotkanie z konsultantem wojewódzkim
Transmisja online

 https://webinary.90c.pl/warsztatysm/program3/

21-22 października Konferencja „Neurokardiologia – co chcielibyśmy wiedzieć, a o co boimy się 
zapytać?”

Transmisja online

 https://www.termedia.pl/Konferencja-NEUROKARDIOLOGIA-co-chcielibysmy-wiedziec--Intro,1522,14299.

html

L I S T O P A D  2 0 2 1
5-6 listopada Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Bieszczadzkie Dni Neurologiczne”

Hilton Garden Inn Rzeszow

Al. Majora Wacława Kopisto 1 

35-315 Rzeszów

 https://bdn2021.skolamed.pl

17-19 listopada VII Ogólnopolska Konferencja „Pułapki w neurologii”
Transmisja online

 https://www.termedia.pl/Konferencja-VII-OGOLNOPOLSKA-KONFERENCJA-PULAPKI-W-Intro,1527,14414.

html

25 listopada Udar/SM – spotkanie z konsultantem wojewódzkim
Transmisja online

 https://webinary.90c.pl/warsztatysm/program4/

26-27 listopada XVIII Kurs „Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego 
u dzieci”

Warszawa

 https://postepy2021.skolamed.pl

G R U D Z I E Ń  2 0 2 1
3-4 grudnia Neuropsychiatria i Neuropsychologia – Update 2021

Transmisja online

 https://www.termedia.pl/Konferencja-Neuropsychiatria-i-neuropsychologia-Update-2021-

Intro,1503,13866.html
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Zbieraj punkty edukacyjne z naszym czasopismem

 prenumerując „Neurologię Praktyczną”;
 biorąc udział w konferencjach organizowanych 

przez Wydawnictwo Czelej i Redakcję NP;
 przystępując do programu edukacyjnego, akredytowanego przez 

POLSKIE TOWARZYSTWO NEUROLOGICZNE.

SZANOWNI CZYTELNICY!

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów 
wprowadziło nowe zasady dotyczące obowiązkowego doskonalenia zawodowego lekarzy. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem można uzyskać 1 pkt za 1 godz. programu edukacyjnego.

Redakcja „Neurologii Praktycznej” przygotowała program edukacyjny (w formie pytań testo-
wych), akredytowany przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne.

Redakcja NP przyjęła, że czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania za-
warte w programie edukacyjnym w tej edycji wynosi 5 godz.; 70% prawidłowych odpowiedzi to 
zaliczony program edukacyjny.

PROGRAM EDUKACYJNY   
NEUROLOGIA PRAKTYCZNA

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE EDUKACYJNYM:
 do programu można przystąpić w każdej chwili; 
 na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź; 
 raz w roku każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o liczbie zdobytych punktów;
 odpowiedzi na pytania można udzielić, logując się na stronie www.neurologia-praktyczna.pl/ 

login/login?nrl=/quiz/index lub przesyłając je na oryginalnych kartach zwrotnych zamieszczanych 
na końcu numeru (koszt znaczka pokrywa Wydawnictwo).

Autorem pytań jest dr n. med. Jerzy Barycki. Podstawą pytań są artykuły zamieszczone 
w  „Neurologii Praktycznej” w  nr 2-4 z  2020 r. Odpowiedzi prosimy nadsyłać do 
27 czerwca 2021 r. Prawidłowe odpowiedzi opublikujemy w nr 2/2021 „Neurologii Praktycznej”.
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4. A
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9. E
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13. A
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21. E
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Prawidłowe odpowiedzi do programu edukacyjnego z nr 4/2020
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1. Do najczęściej występujących początkowych 

objawów pierwotnego stwardnienia 

bocznego należą:

A) objawy uszkodzenia górnego neuronu 
ruchowego w kończynach górnych 
i objawy związane z zajęciem dróg 
korowo-jądrowych

B) objawy uszkodzenia dolnego neuronu 
ruchowego w kończynach górnych 
i objawy pozapiramidowe

C) objawy uszkodzenia górnego neuronu 
ruchowego w kończynach dolnych 
i objawy związane z zajęciem dróg 
korowo-jądrowych

D) objawy uszkodzenia dolnego neuronu 
ruchowego w kończynach dolnych 
i objawy pozapiramidowe

E) żadna z powyższych odpowiedzi  
nie jest prawidłowa

(NP 2/2020)

2. Jednostką indukcji magnetycznej stosowaną 

w budowie aparatów do rezonansu 

magnetycznego jest:

A) Kelwin
B) Siwert
C) Hounsfield
D) Tesla
E) Wolt

(NP 4/2020)

3. Obserwowane w badaniu metodą rezonansu 

magnetycznego (MRI) w projekcji strzałkowej, 

np. T2-zależnej w przebiegu stwardnienia 

rozsianego, zmiany demielinizacyjne 

okołokomorowe równoległe do 

przeszywających naczyń żylnych to tzw.:

A) czarne dziury
B) palce Dawsona
C) objaw Throckmortona
D) objaw pandy
E) objaw oka tygrysa

(NP 3/2020)

4. Potencjalnym przyszłym kryterium 

radiologicznym w diagnostyce pierwotnego 

stwardnienia bocznego jest stwierdzanie za 

pomocą badania MRI ogniskowej atrofii typu 

„knife edge” w zakresie:

A) zakrętu potylicznego
B) zakrętu przedśrodkowego
C) zakrętu czołowego
D) zakrętu nadbrzeżnego
E) zakrętu zaśrodkowego

(NP 2/2020)

5. Obecne możliwości pozytonowej tomografii 

emisyjnej (PET) w diagnostyce choroby 

Alzheimera pozwalają stwierdzić obecność:

A) beta-amyloidu w mózgu
B) białka tau w mózgu
C) białka translokatora (TSPO) w mózgu
D) prawidłowe są odpowiedzi B i C
E) prawidłowe są odpowiedzi A, B i C

(NP 4/2020)

6. Profilaktyczne stosowanie leków 

przeciwpadaczkowych u osób po urazie 

głowy, w celu zapobiegania ewentualnemu 

wystąpieniu napadów, jest:

A) zalecane w każdym przypadku po urazie 
głowy, a leczenie jest prowadzone do 
końca życia

B) zalecane w każdym przypadku po urazie 
głowy, a leczenie jest prowadzone przez 
2 tygodnie

C) zasadne jedynie u wybranych pacjentów 
z grupy wysokiego ryzyka,  
np. z krwawieniem 
wewnątrzczaszkowym

D) przeciwwskazane u tych pacjentów 
i w sytuacji występowania napadów 
padaczkowych nie powinno być 
stosowane

E) brak prawidłowej odpowiedzi
(NP 4/2020)

7. Wśród różnych populacji porażenie Bella 

występuje w skali roku u około:

A) 2 osób/100 000
B) 11-50 osób/100 000
C) 150 osób/100 000
D) 400 osób/100 000
E) 1500 osób/100 000

(NP 3/2020)

8. Zespół Fischera charakteryzuje się triadą 

objawów neurologicznych, w skład której 

wchodzi:

A) oftalmoplegia, ataksja, zniesienie 
odruchów głębokich

B) oftalmoplegia, ataksja, hiperrefleksja
C) oftalmoplegia, tetrapareza spastyczna, 

zniesienie odruchów głębokich
D) niedowład wiotki kończyn, ataksja, 

zniesienie odruchów głębokich
E) sztywność mięśniowa, oczopląs, 

nadmierne ślinienie się
(NP 3/2020)
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9. Wskaż odpowiedź błędną dotyczącą 

napadów dysocjacyjnych:

A) psychoterapia nie ma żadnego 
zastosowania w terapii napadów 
dysocjacyjnych

B) występują częściej u kobiet  
niż u mężczyzn (3 : 1)

C) stosunkowo u niewielu pacjentów 
napady ustępują całkowicie

D) brak jest poprawy po wdrożeniu 
leczenia przeciwpadaczkowego

E) wszystkie odpowiedzi są błędne
(NP 4/2020)

10. W przypadku ostrego krwotoku 

śródmózgowego w przebiegu terapii 

antagonistami witaminy K (przy INR powyżej 

normy) nie powinno się podawać:

A) acenokumarolu
B) warfaryny
C) dabigatranu
D) rywaroksabanu
E) żadnej powyżej wymienionej substancji

(NP 2/2020)

11. Do cech związanych z korzystniejszym 

długoterminowym przebiegiem stwardnienia 

rozsianego nie należy:

A) wczesny wiek wystąpienia objawów
B) przebieg pierwotnie postępujący  

od początku choroby
C) zapalenie nerwu wzrokowego
D) dominujący czuciowy zespół  

klinicznie izolowany
E) długa przerwa między pierwszym 

a drugim rzutem
(NP 3/2020)

12. Do typowych cech obrazu klinicznego 

zespołu MELAS nie należy:

A) zasadowica metaboliczna
B) kardiomiopatia
C) neuropatia obwodowa
D) oftalmoplegia
E) zwyrodnienie barwnikowe siatkówki

(NP 2/2020)

13. Wzrost i aktywność korzystnej mikrobioty 

jelitowej stymulują poniżej wymienione 

produkty, z wyjątkiem:

A) herbaty
B) orzechów
C) nasion roślin strączkowych
D) pestycydów
E) cebuli

(NP 2/2020)

14. W jakim odsetku pacjentów ze stwardnieniem 

rozsianym choroba rozpoczyna się od 

pojedynczego epizodu objawów uszkodzenia 

nerwu wzrokowego, pnia mózgu lub rdzenia 

kręgowego, określanych jako zespół klinicznie 

izolowany (clinically isolated syndrome – CIS):

A) 15%
B) 33%
C) 60%
D) 85%
E) 100%

(NP 3/2020)

15. Z większą tendencją progresji 

zespołu Guillaina-Barrégo do ciężkiej 

niepełnosprawności jest powiązana  

infekcja wywołana przez:

A) Campylobacter jejuni

B) wirus Epsteina-Barr (EBV)
C) cytomegalowirus (CMV)
D) Mycoplasma pneumoniae

E) wirus grypy A
(NP 3/2020)

16. Według najnowszych badań etiologią 

porażenia Bella jest:

A) zakażenie wirusowe
B) ostry, zapalny proces demielinizacyjny
C) narażenie na ostre oziębienie
D) niedokrwienie wtórne
E) brak jest konsensusu i w dalszym ciągu 

brane są pod uwagę różne czynniki 
etiologiczne

(NP 3/2020)

17. Zespół MELAS to schorzenie wynikające 

z mutacji w zakresie:

A) matrycowego RNA (messenger RNA – 
mRNA)

B) mitochondrialnego DNA (mitochondrial 

DNA – mtDNA)
C) transportującego RNA (transfer RNA – 

tRNA)
D) rybosomalnego RNA (rybosomal RNA – 

rRNA)
E) wszystkie powyższe odpowiedzi są 

prawidłowe
(NP 2/2020)

Egzemplarz czasopisma do wykorzystania przez firmę       w wersji elektronicznej do dn. 15.08.2021 r.  
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18. Wskaż odpowiedź prawidłową dotyczącą 

zespołu odwracalnej encefalopatii tylnej 

(PRES):

A) jest zaburzeniem nieodwracalnym
B) kryterium rozpoznania jest krwotok 

w obrębie obu płatów potylicznych
C) nigdy nie występuje w przebiegu ostrej 

porfirii przerywanej
D) często manifestuje się zaburzeniami 

widzenia, bólami głowy, zaburzeniami 
świadomości

E) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
(NP 4/2020)

19. Dodatkowym i korzystnym 

(„pożądanym”) działaniem inhibitorów 

acetylocholinoesterazy w leczeniu zaburzeń 

poznawczych jest:

A) przeciwdziałanie apatii
B) przeciwdziałanie objawom 

psychotycznym, np. omamom
C) zwolnienie akcji serca
D) spadek ciśnienia tętniczego
E) prawidłowe są odpowiedzi A i B

(NP 4/2020)

20. Do tauopatii nie należy:

A) choroba Alzheimera
B) postępujące porażenie nadjądrowe
C) otępienie z ciałami Lewy’ego
D) zwyrodnienie korowo-podstawne
E) wszystkie wymienione jednostki 

chorobowe należą do grupy tauopatii
(NP 4/2020)

21. Kiła układu nerwowego może być przyczyną 

limbicznego zapalenia mózgu.  

Do rozpoznania kiły wykorzystuje się 

badanie/-a:

A) test VDRL
B) test TPHA
C) EEG
D) obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2
E) prawidłowe są odpowiedzi A i B

(NP 4/2020)

22. Andeksanet alfa jest substancją odwracającą 

działanie:

A) dabigatranu
B) warfaryny
C) rywaroksabanu
D) apiksabanu
E) prawidłowe są odpowiedzi C i D

(NP 3/2020)

23. W leczeniu ślinotoku stosuje się:

A) atropinę – w kroplach podawanych  
na język

B) atropinę – podawaną do ślinianek
C) skopolaminę – w plastrach
D) toksynę botulinową – podawaną  

do ślinianek
E) wszystkie powyższe leki mają 

zastosowanie w leczeniu ślinotoku
(NP 2/2020)

24. Według uzgodnionych kryteriów 

diagnostycznych dla pierwotnego 

stwardnienia bocznego (PLS) do rozpoznania 

niezbędne jest spełnienie kryterium/-ów:

A) wiek ≤ 25 lat
B) objawy postępującej dysfunkcji górnego 

neuronu ruchowego (UMN) przez 2 
miesiące

C) oznaka dysfunkcji UMN tylko w opuszce
D) obecność objawów czuciowych
E) żadna z powyższych odpowiedzi  

nie jest prawidłowa
(NP 2/2020)

25. W przypadku krwotoku śródczaszkowego 

u pacjenta przyjmującego rywaroksaban, 

a przy braku dostępności andeksanetu alfa, 

zaleca się podawanie:

A) osocza świeżo mrożonego
B) wysokich dawek koncentratu kompleksu 

zespołu protrombiny
C) niewielkich dawek warfaryny
D) enoksaparyny w dawce leczniczej
E) idarucizumabu

(NP 2/2020)

26. „Pole ruchowe mowy” odpowiedzialne za 

generowanie mowy jest również nazywane:

A) ośrodkiem Broki
B) ośrodkiem Wernickego
C) zakrętem Heschla
D) polami Brodmanna
E) bruzdą Rolanda

(NP 4/2020)

27. Zespół Kearnsa-Sayre’a charakteryzuje się 

poniższymi cechami, z wyjątkiem:

A) obecność ptozy, retinopatii barwnikowej 
i postępującej zewnętrznej oftalmoplegii

B) jest wywołana delecjami 
w mitochondrialnym DNA

C) choroba postępuje powoli
D) jest chorobą całkowicie uleczalną
E) występowanie jest szacowane na 1/125 

000 osób
(NP 3/2020)
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28. U pacjentów z krwotokiem śródczaszkowym, 

przyjmujących antagonistów witaminy K,  

nie zaleca się stosowania:

A) 4-czynnikowego kompleksu 
protrombiny

B) witaminy K
C) kwasu traneksamowego
D) rekombinowanego czynnika VII
E) prawidłowe są odpowiedzi C i D

(NP 2/2020)

29. Rozwojowi padaczki pourazowej  

zapobiega/-ją:

A) powstanie ogniska martwicy
B) powstawanie mikrokrwotoków
C) proces mikrogliozy
D) stan zapalny
E) brak prawidłowej odpowiedzi

(NP 4/2020)

30. Porażenie Bella charakteryzuje się:

A) niedoczulicą jednej połowy twarzy
B) oczopląsem
C) opadaniem powieki
D) zaburzeniami węchu
E) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

(NP 3/2020)
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TOKSYNA BOTULINOWA TYPU A  
XEOMIN® 

W PROGRAMACH LEKOWYCH

LEK XEOMIN® MOŻE BYĆ STOSOWANY 

W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH  

W NASTĘPUJĄCYCH WSKAZANIACH:  

 Poudarowa spastyczność kończyny górnej 
 Kręcz karku
 Połowiczy kurcz twarzy
 Kurcz powiek
 Dystonie zadaniowe 

 (np. kurcz pisarski i kurcze zawodowe)

Leczenie poudarowej spastyczności kończyny górnej  

oraz dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy  

jest refundowane w ramach programów lekowych B.57. oraz B.28.

Wykaz placówek, w których wykonywane jest leczenie toksyną 

botulinową znajduje się na stronie www.spastycznosc.info.pl

Skrócona informacja o leku

Skład: Jedna fiolka zawiera 100 jednostek neurotoksyny Clostridium botulinum typu A (150 kD), wolnej od białek kompleksujących. Wskazania: Objawowe leczenie kurczu powiek i połowiczego kurczu twarzy, dy stonii 
szyjnej z przewagą komponenty rotacyjnej (kurczowy kręcz szyi), spastyczności kończyny górnej i przewlekłego ślinotoku z powodu zaburzeń neurologicznych u dorosłych. Dawkowanie: Po rekonstytucji XEOMIN® 
jest przeznaczony do podawania domięśniowego lub do gruczołu ślinowego. Powinien zostać zużyty podczas jednej sesji podania i tylko dla jednego pacjenta. Optymalna dawka, częstotliwość podawania i liczba 
miejsc wstrzyknięcia powinny zostać określone przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta. Dawkę należy zwiększać stopniowo. Kurcz powiek i połowiczy kurcz twarzy: Dawka począkowa: 1,25 do 2,5 j. na jedno
miejsce wstrzyknięcia, max. 25 j. na jedno oko. Dawka całkowita: max. 50 j. na jedno oko co 12 tygodni. Odstępy czasowe pomiędzy zabiegami należy określić na podstawie rzeczywistych wskazań klinicznych dla da- 
nego pacjenta. Jeżeli dawka początkowa okaże się niewystarczająca, można ją zwiększyć maksymalnie dwukrotnie podczas kolejnego podania produktu. Wydaje się jednak, że wstrzykiwanie więcej niż 5 j. w jedno  
miejsce nie przynosi dodatkowych korzyści. Pacjentów z połowiczym kurczem twarzy powinno się leczyć w taki sam sposób, jak w przypadku jednostronnego kurczu powiek. Kurczowy kręcz szyi: W pierwszym cy -
klu leczenia max. 200 j., z możliwością wprowadzenia zmian w kolejnych cyklach, na podstawie odpowiedzi na leczenie. W każdej sesji całkowita dawka max. 300 j. i nie więcej niż 50 j. w każde miejsce wstrzyknięcia.  
Nie należy wykonywać obustronnych wstrzyknięć do mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, ponieważ wstrzykiwanie obustronne lub podawanie dawek ponad 100 j. do tego mięśnia niesie ze sobą zwiększone 
ryzyko działań niepożądanych, szczególnie zaburzeń połykania. Nie zaleca się powtarzania zabiegów częściej niż co 10 tygodni. Spastyczność kończyny górnej: Dawka całkowita: max. 500 j. podczas jednej sesji i max. 
250 j. do mięśni ramienia. Zalecane dawki do podania do poszczególnych mięśni – patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego. Nie należy wstrzykiwać kolejnych dawek częściej niż co 12 tygodni. Przewlekły ślinotok: 
Stosować roztwór o stężeniu 5 j./0,1 ml. Lek podaje się do ślinianek przyusznych (po 30 j. na każdą stronę) i do ślinianek podżuchwowych (po 20 j. na każdą stronę). Łącznie podaje się max. 100 j. i nie należy przekra- 
czać tej dawki. Nie należy wstrzykiwać kolejnych dawek częściej niż co 16 tygodni. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, uogólnione zaburzenia czyn-
ności mięśniowej (np. miastenia gravis, zespół Lamberta-Eatona), infekcja lub stan zapalny w miejscu planowanego wstrzyknięcia. Przeciwwskazania względne: Lek XEOMIN® należy stosować ostrożnie u pacjentów 
ze stwardnieniem zanikowym bocznym, chorobami wywołującymi zaburzenia czynności nerwowo-mięśniowej, wyraźnym osłabieniem lub zanikiem mięśni, z ryzykiem rozwoju jaskry z wąskim kątem przesączania. 
Ostrzeżenia: Należy zachować ostrożność, aby nie doszło do wstrzyknięcia leku XEOMIN® do naczynia krwionośnego. W leczeniu dystonii szyjnej oraz spastyczności należy zachować ostrożność przy wstrzykiwaniu
leku XEOMIN® w miejsca znajdujące się w pobliżu wrażliwych struktur, takich jak tętnica szyjna, szczyty płuc lub przełyk. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku XEOMIN® u pacjentów z zabu - 
rzeniami układu krzepnięcia lub przyjmujących produkty przeciwzakrzepowe lub substancje, które mogą mieć działanie przeciwzakrzepowe. Nie należy przekraczać zalecanej dawki jednorazowej leku XEOMIN®. Duże 
dawki mogą spowodować paraliż mięśni znacznie oddalonych od miejsca wstrzyknięcia produktu. Przypadki dysfagii odnotowano również w związku ze wstrzyknięciem produktu w miejscach innych niż mięśnie szyjne.
Pacjenci z zaburzeniami połykania i zachłyśnięciami w wywiadzie powinni być traktowani ze szczególną ostrożnością. Odnotowywano przypadki wystąpienia reakcji nadwrażliwości na produkty zawierające neuro-
toksynę botulinową typu A. Działania niepożądane: Niezależne od wskazań: Miejscowy ból, stan zapalny, parestezja, niedoczulica, tkliwość, opuchlizna, obrzęk, rumień, świąd, miejscowe zakażenie, krwiak, krwawie-
nie i/lub siniak. Ból i/lub niepokój związany z ukłuciem może prowadzić do reakcji wazowagalnych, włącznie z przejściowym objawowym niedociśnieniem, nudnościami, szumem w uszach oraz omdleniem. Objawy 
związane rozprzestrzenianiem się toksyny z miejsca podania - nadmierne osłabienie mięśni, zaburzenia poły kania i zachłystowe zapalenie płuc ze skutkiem śmiertelnym w niektórych przypadkach. Reakcje nadwrażli-
wości - wstrząs anafilaktyczny, choroba posurowicza, pokrzywka, rumień, świąd, wysypka (lokalna i uogólniona), obrzęk tkanek miękkich (również w miejscach odległych od miejsca wstrzyknięcia) i duszność. Objawy 
grypopodobne. Kurcz powiek i połowiczy kurcz twarzy: Bardzo często: opadanie powieki. Często: zespół suchego oka, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, suchość w jamie ustnej, ból w miejscu wstrzyknięcia. 
Niezbyt często: wysypka, ból głowy, porażenie nerwu twarzowego, podwójne widzenie, nasilone łzawienie, zaburzenie połykania, osłabienie mięśni, zmęczenie. Kurczowy kręcz szyi: Bardzo często: zaburzenia połykania 
(z ryzykiem zachłyśnięcia się). Często: ból głowy, stan przedomdleniowy, zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, nudności, nadmierna potliwość, ból szyi, osłabienie mięśni, ból mięśni, skurcze mięśni, sztywność mię-
śni i stawów, ból w miejscu wstrzyknięcia, astenia, infekcje górnych dróg oddechowych. Niezbyt często: zaburzenia mowy, dysfonia, duszność, wysypka. Spastyczność kończyny górnej: Często: suchość w jamie ustnej.
Niezbyt często: ból głowy, zaburzenia czucia, niedoczulica, zaburzenia połykania, nudności, osłabienie mięśni, ból kończyn, ból mięśni, astenia. Przewlekły ślinotok: Często: parestezje, suchość w jamie ustnej, zabu-
rzenia połykania. Niezbyt często: zaburzenia mowy, zagęszczenie śliny, zaburzenia smaku. Dostępne opakowania: 1 fiolka zawierająca 100 jednostek neurotoksyny Clostridium botulinum typu A (150 kD). Pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu: Nr 14529, wydane przez Min. Zdrowia. Kategoria dostępności: Lek wydawany z przepisu lekarza (Rp.) Przed zastosowaniem leku XEOMIN® bezwzględnie należy zapoznać się z pełną treścią 
Charakterystyki Produktu Leczniczego.
Informacja na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z dnia 25.10.2019

Podmiot odpowiedzialny: Merz Pharmaceuticals GmbH, Frankfurt/Main, Niemcy

Informacja naukowa: 22 / 252 89 55 XM-134/2021/4



Choroba Parkinsona

Dyskinezy polekowe

Tabletki powlekane 100 mg

siarczan amantadyny

EFNS, AAN i Movement Disorders Society  

rekomendują amantadynę jako lek pierwszego rzutu  

w dyskinezach pląsawiczych szczytu dawki

Źródło: J. Sławek - „Fluktuacje i dyskinezy w chorobie Parkinsona  

– fenomenologia, mechanizmy i metody postępowania”,  

Polski Przegląd Neurologiczny, tom 8, nr 4, str. 145-155; 2012

Pełna informacja o leku – patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego.
Podmiot odpowiedzialny: Merz Pharmaceuticals GmbH, Frankfurt/Main, Niemcy

Informacja naukowa: Tel. 22 / 252 89 55

 AMANTIX® tabletki powlekane 100 mg - skrócona informacja o leku
Skład: 1 tabletka zawiera 100 mg siarczanu amantadyny. Wskazania: Leczenie objawów występujących w chorobie Parkinsona oraz zespołach parkinsonowskich, takich jak sztywność, drżenie, hipokinezja i akinezja.  

Pozapiramidowe działania niepożądane neuroleptyków i innych leków o podobnym mechanizmie działania, takie jak wczesne dyskinezy, akatyzja i parkinsonizm. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na amantadynę, 

żółcień pomarańczową (E 110) lub pozostałe składniki preparatu, ciężka niewyrównana niewydolność serca (IV stopień wg NYHA), kardiomiopatia i zapalenie mięśnia serca, blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, 

bradykardia (poniżej 55 uderzeń/minutę), wydłużony odstęp QT (Bazett QTc > 420 ms) lub dostrzegalne fale U lub wrodzony zespół wydłużonego odstępu QT w wywiadzie rodzinnym, ciężkie komorowe zaburzenia 

rytmu, w tym zaburzenia torsade de pointes w wywiadzie, zmniejszone stężenie potasu lub magnezu we krwi, jednoczesne przyjmowanie budypiny lub innych leków, które wydłużają odstęp QT. Ciąża i okres karmienia 

piersią. Przeciwwskazania względne: Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku AMANTIX u pacjentów z przerostem gruczołu krokowego, jaskrą z wąskim kątem przesączania, niewydolnością 

nerek o różnym stopniu nasilenia (ryzyko kumulacji leku z powodu pogorszenia filtracji nerkowej), stanami pobudzenia lub splątania, zespołami majaczeniowymi lub egzogennymi psychozami w wywiadzie,  

z organicznym zespołem mózgowym lub skłonnością do drgawek (możliwość nasilenia się występujących objawów oraz wystąpienia drgawek), jednocześnie leczonych memantyną. Ostrzeżenia: Należy wykonać EKG 

przed rozpoczęciem leczenia oraz po upływie 1 i 3 tygodni od rozpoczęcia terapii oraz określić wartość QT skorygowaną metodą Bazetta (QTc). EKG powinno być także wykonane przed zwiększeniem dawki oraz dwa 

tygodnie po każdym zwiększeniu dawki. Kolejne kontrolne badania EKG powinny być wykonywane co najmniej raz w roku. Leczenia należy unikać lub przerwać u pacjentów, u których stwierdzono: początkowe wartości 

QTc większe niż 420 ms, zwiększenie o więcej niż 60 ms podczas stosowania leku AMANTIX lub czas QTc większy niż 480 ms podczas stosowania leku AMANTIX oraz u pacjentów z dostrzegalnymi falami U. Przestrzegając 

powyższych ostrzeżeń oraz przeciwwskazań można zapobiec bardzo rzadkiemu, ale zagrażającemu życiu działaniu niepożądanemu w postaci częstoskurczu komorowego torsade de pointes. W przypadku wystąpienia 

takich objawów, jak kołatanie serca, zawroty głowy lub omdlenie, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku AMANTIX a pacjent powinien być poddany 24-godzinnej obserwacji w celu stwierdzenia ewentualnego 

wydłużenia odstępu QT. Jeśli nie stwierdza się wydłużenia odstępu QT przyjmowanie leku AMANTIX można wznowić, biorąc pod uwagę przeciwwskazania i interakcje. Należy poinformować pacjenta o konieczności 

skontaktowania się z lekarzem jeśli wystąpią problemy z oddawaniem moczu. Należy unikać nagłego przerwania przyjmowania leku AMANTIX, ponieważ u pacjentów z chorobą Parkinsona może to prowadzić  

do nasilenia objawów pozapiramidowych, z przełomem akinetycznym włącznie oraz może wystąpić zespół majaczeniowy. Lek może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń 

mechanicznych w ruchu. Działania niepożądane: Często: zawroty głowy, zaburzenia ortostatyczne, zaburzenia snu, pobudzenie psychoruchowe, egzogenne psychozy paranoidalne z towarzyszącymi omamami 

wzrokowymi (szczególnie u predysponowanych pacjentów w podeszłym wieku oraz podczas podawania amantadyny łącznie z innymi lekami przeciwparkinsonowskimi lub z memantyną), zatrzymanie moczu (przy 

przeroście gruczołu krokowego), sinica marmurkowata z towarzyszącymi obrzękami podudzi i kostek, nudności, suchość w jamie ustnej. Rzadko: niewyraźne widzenie. Bardzo rzadko: napady padaczkowe (zazwyczaj 

po przekroczeniu zalecanych dawek), mioklonie, neuropatie obwodowe, zaburzenia rytmu serca, takie jak częstoskurcz komorowy, torsade de pointes, migotanie komór oraz wydłużenie odstępu QT (zaburzenia te wystę-

pują najczęściej po przekroczeniu zalecanych dawek lub w przypadku stosowania amantadyny łącznie z innymi lekami o działaniu proarytmicznym lub też w przypadku występowania innych czynników ryzyka zaburzeń 

rytmu serca), przemijająca utrata wzroku, zwiększona wrażliwość na światło, leukopenia, trombocytopenia (występują rzadziej przy dożylnym podawaniu amantadyny). Żółcień pomarańczowa (E 110) może powodować 

reakcje alergiczne. Amantadyna ma wpływ na elektrofizjologię serca, w tym na wydłużenie czasu trwania potencjału czynnościowego, poprzez zahamowanie napływu repolaryzujących jonów potasu. W rzadkich 

przypadkach efekty te mogą powodować wystąpienie szczególnych zaburzeń rytmu serca u ludzi (np. arytmia torsade de pointes). Dawkowanie i sposób podawania: Lek do podawania doustnego. W celu zmniejszenia 

ryzyka wystąpienia działań niepożądanych leczenie należy rozpocząć od podawania przez 4 do 7 dni dawki dobowej 100 mg (1 tabletka rano). Następnie dawkę dobową należy zwiększać o 100 mg w odstępach 

tygodniowych aż do uzyskania dawki podtrzymującej. Zazwyczaj skuteczną dawką podtrzymującą jest 200 do 600 mg / dobę (1-3 tabletek dwa razy na dobę). Ostatniej dawki leku nie należy przyjmować później niż  

o godzinie 16.00. Dawka leku powinna być dobierana indywidualnie w zależności od stanu klinicznego pa cjenta oraz stosowania innych leków przeciwparkinsonowskich. Przy niewydolności nerek dawkowanie należy 

dostosować do wartości klirensu nerkowego określonego za pomocą wskaźnika przesączania kłębuszko wego GFR. W przypadku ostrego nasilenia się objawów parkinsonowskich w postaci przełomu akinetycznego 

amantadynę należy podawać w postaci roztworu dożylnego. W przypadku pacjentów wcześniej leczonych amantadyną w postaci roztworu dożylnego dawka początkowa może być większa. Dostępne opakowania: 
30 lub 100 tabletek. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Nr 16179, wydane przez Min. Zdrowia. Kategoria dostępności: Lek wydawany na podstawie recepty (Rp).    

Informacja o leku na podstawie ChPL z dn. 23.06.2017
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