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Plakat nr 19.  

M. Bilska 
Klinika Neurologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 
S. Jóźwiak 
Klinika Neurologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 
Ł. Dropczyński 
Zakład Radiologii, Dziecięcy Szpital Kliniczny, Warszawa 
M. Ciastoń 
Zakład Radiologii, Dziecięcy Szpital Kliniczny, Warszawa 
 
ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH ORAZ ZABURZENIA PSYCHIATRYCZNE JAKO PIERWSZE OBJAWY 
STWARDNIENIA ROZSIANEGO U DZIECI  
 
Wprowadzenie: Stwardnienie rozsiane (Sclerosis Multiplex, SM) jest przewlekłą chorobą zapalno - 
demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego (OUN,w której przewlekły proces demielinizacyjny i zapalny 
prowadzi do uszkodzenia osłonek mielinowych neuronów oraz uszkodzenia i utraty aksonów. Skutkiem tego 
jest pojawianie się różnych objawów neurologicznych, związanych z lokalizacją zmian ogniskowych. Pierwsze 
objawy choroby mogą rozwijać się nagle lub powoli i mają postać jedno lub wieloogniskowego uszkodzenia 
OUN. Mogą manifestować się objawami czuciowymi, ruchowymi, objawami ze strony narządów zmysłów np. 
zaburzeniami widzenia, objawami pniowymi lub zaburzeniami autonomicznymi. Częste są także przemijające 
objawy napadowe tj. objaw Lhermitte’a, czy objaw Uhthoffa. Objawom neurologicznym mogą towarzyszyć 
zaburzenia funkcji poznawczych lub zaburzenia nastroju. Problemem zgłaszanym przez chorych jest uczucie 
przewlekłego zmęczenia. W nielicznych doniesieniach autorzy zwracają uwagę na możliwość wystąpienia 
izolowanych zaburzeń poznawczych lub objawów psychiatrycznych jako pierwszych objawów choroby, 
wyprzedzających pojawienie się objawów neurologicznych. Taka manifestacja choroby może wiązać się z jej 
późniejszym rozpoznaniem i wdrożeniem odpowiedniego leczenia.  

Materiał i metody: Autorzy przedstawiają pacjentów z izolowanymi objawami poznawczymi lub objawami 
psychiatrycznymi, które były pierwszymi objawami wyprzedzającymi inne typowe dla SM objawy.  

Wnioski: Wdrożenie diagnostyki obrazowej, w tym nowoczesnych technik obrazowania rezonansu 
magnetycznego tj. obrazowanie aparatami wysokopolowymi, obrazowanie przy pomocy sekwencji 
pokazujących zmiany w obrębie istoty szarej np. double inversion recovery (DIR), pozwala postawić 
rozpoznanie na wczesnym etapie choroby u pacjentów o nietypowej manifestacji SM.  
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Plakat nr 20.  

M. Łukawska 
Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 
A. Potulska-Chromik 
Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 
A. Seroka 
Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 
A. Kostera-Pruszczyk 
Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 
 
KLINICZNA I ELEKTROFIZJOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA PRZEWLEKŁEJ ZAPALNEJ POLINEUROPATII 
DEMIELINIZACYJNEJ U DZIECI  
 
Wprowadzenie: Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna (Chronic inflammatory demyelinating 
polyneuropathy, CIDP) jest rzadką przyczyną neuropatii u dzieci. Większość polineuropatii, około 85%, ma 
podłoże genetyczne.  

Cel pracy: Charakterystyka kliniczna i elektrofizjologiczna dzieci z CIDP.  

Materiał i metody: Zanalizowano obraz kliniczny i elektrofizjologiczny CIDP u 39 dzieci w wieku 3,5-18 lat (20 
dziewcząt, 19 chłopców).  

Wyniki: Wszystkie dzieci, poza jedną pacjentka, spełniały kryteria kliniczne CIDP. Wariant czysto ruchowy był 
opisany u 6/39 dzieci (15,4%), natomiast u 3/39 pacjentów (7,7%) obserwowano atypowy przebieg z zajęciem 
nerwów czaszkowych. Postać rzutowo-remisyjna CIDP występowała w 19/39 przypadkach (48,7%), a postać 
postępująca z powolną poprawą po leczeniu u 20/39 dzieci (51%). Elektrofizjologiczne kryteria Nevo z 2002 
roku były spełnione w 28/39 przypadkach (71,8%), natomiast 7/39 (17,9%) spełniało kryteria 
„prawdopodobnego CIDP”. Wydłużenie czasu trwania dystalnej odpowiedzi M powyżej 9 ms w co najmniej 
jednym nerwie ruchowym występowało u 31/39 (79,5%) dzieci. Heterogenny rozkład uszkodzenia nerwów 
czuciowych (AMNS/ASNM) był opisany u 8/39 (20,5%) dzieci. U wszystkich dzieci obserwowano całkowitą bądź 
częściową odpowiedź na leczenie immunomodulujące. 14/39 (35,9%) pacjentów otrzymało IVIg, 10/39 (25,6%) 
sterydy, 13/39 (33,3%) terapię skojarzoną, a 8/39 (20,5%) dodatkowo lek immunosupresyjny: 7/39 (17,9%) 
azatioprynę i 1/39 (2,5%) metotreksat. Całkowita remisja wystąpiła u 5/39 (12,8%) dzieci z klasycznym 
wariantem CIDP.  

Wnioski: Wśród dzieci z CIDP częściej niż u dorosłych występują warianty czysto ruchowe CIDP bądź czuciowe 

CIDP. Częściowa odpowiedź na leczenie obserwowana była głównie u dzieci z wtórnymi zmianami aksonalnymi.  
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Plakat nr 21.  

S. Modrzejewska 
Klinika Neurologii Rozwojowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 
A. Lemska 
Klinika Neurologii Rozwojowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 
M. Zawadzka 
Klinika Neurologii Rozwojowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 
A. Matheisel 
Klinika Neurologii Rozwojowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 
M. Lemka 
Klinika Neurologii Rozwojowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 
A. Sawicka 
Klinika Neurologii Rozwojowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 
M. Szmuda 
Klinika Neurologii Rozwojowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 
J. Knapp - Tężycka 
Klinika Neurologii Rozwojowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 
E. Trybała 
Klinika Neurologii Rozwojowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 
M. Mazurkiewicz - Bełdzińska 
Klinika Neurologii Rozwojowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 
 
DOŚWIADCZENIA ZE STOSOWANIA NUSINERSENU U PACJENTÓW Z RDZENIOWYM ZANIKIEM MIĘŚNI 
LECZONYCH W KLINICE NEUROLOGII ROZWOJOWEJ W GDAŃSKU  

Wprowadzenie: Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) to schorzenie uwarunkowane genetycznie, w przebiegu którego 
dochodzi do zwyrodnienia motoneuronów rogów przednich rdzenia kręgowego. Jest to spowodowane 
niedoborem w komórkach nerwowych białka SMN, co prowadzi do postępującego osłabienia siły mięśniowej, 
zaników mięśni i związanych z tym szeregu powikłań ze strony układu oddechowego, kostno - szkieletowego i 
pokarmowego. Ze względu na brak leczenia przyczynowego przez lata SMA, zwłaszcza typ I był uważany za 
chorobę prowadzącą do śmierci lub znacznej niepełnosprawności. W 2016 roku zarejestrowano pierwszy lek o 
udowodnionej skuteczności - Nusinersen (oligonukleotyd antysensowny, modyfikujący splicing genu SMN2), 
dzięki, któremu w neuronach może powstawać zwiększona ilość proteiny SMN, co pozwala na łagodzenie 
objawów choroby.  

Metody: Od sierpnia 2017 roku, w Klinice Neurologii Rozwojowej w Gdańsku, chorzy na SMA są leczeni 
Nusinersenem, w ramach EAP , procedury rozszerzonego dostępu. Do programu zostało włączonych 14 
pacjentów w wieku 5/12 ,23/12, u których objawy choroby pojawiały się w ciągu pierwszych 6 m.ż. Lek był 
podawany wg schematu: dawka wysycająca w dniach 0,14,28,63, następnie dawki podtrzymujące raz na 4 
miesiące. Na każdej wizycie pacjenci byli poddawani ocenie w skali CHOP INTEND i HINE, zbierany był 
szczegółowy wywiad odnośnie wydolności oddechowej, zdolności przełykania, rehabilitacji.  

Wyniki: U wszystkich pacjentów poddanych leczeniu uzyskano co najmniej zatrzymanie postępu choroby, a u 
większości poprawę funkcji motorycznych. Wdrożenie leczenia na wczesnym etapie choroby powodowało 
większą poprawę czynności ruchowych, niż w przypadku pacjentów, u których leczenie rozpoczęto później.  

Wnioski: 18-miesięczna obserwacja pacjentów, leczonych Nusinersenem, pokazuje, że lek zatrzymuje postęp 
choroby , poprawia sprawność motoryczną chorych oraz zmniejsza ryzyko groźnych powikłań choroby.  
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Wczesne wdrożenie terapii, pozwala uzyskać lepsze efekty leczenia.  
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Plakat nr 22.  

M. Nowacka-Gotowiec 
Klinika Neurologii IP CZD, Warszawa 
M. Jędrzejowska 
Zespół Nerwowo Mięśniowy IMDiK PAN, Warszawa 
M. Gos 
Zespół Genetyki Medycznej IMiD, Warszawa 
E. Dębek 
Zespół Genetyki Medycznej IMiD, Warszawa 
T. Gambin 
Zespół Genetyki Medycznej IMiD, Warszawa 
I. Gromek 
Klinika Neurologii IP CZD, Warszawa 
K. Kotulska 
Klinika Neurologii IP CZD, Warszawa 
 
TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE - WIOTKIE NIEMOWLĘ Z ZANIKIEM MÓŻDŻKU I SMA  
 
Wstęp: Rdzeniowe zaniki mięśniowe nie związane z mutacją genu SMN1(non5qSMA) są schorzeniami rzadkimi i 
stanowią prawdziwe wyzwanie diagnostyczne. Jedną z najczęstszych przyczyn SMA non5q jest hipoplazja 
mostowo-móżdżkowa typu 1 (pontocerebellar hypoplasia type 1-PCH 1),wiązana z wariantami genów EXOSC3, 
EXOSC8,EXOSC9 i VRK1.  

Celem pracy jest prezentacja przypadku wiotkiego niemowlęcia z zanikiem móżdżku oraz cechami uszkodzenia 
na poziomie komórek rogów przednich rdzenia kręgowego w badaniu EMG, u którego w badaniu eksomu 
stwierdzono homozygotyczną mutację p.Gly31Ala genu EXOSC3.  

Opis przypadku: 4,5-miesięczne wiotkie niemowlę przyjęte do szpitala z powodu ostrej niewydolności nerek w 
przebiegu atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego. Wywiad rodzinny bez obciążeń, możliwe 
pokrewieństwo rodziców. Z danych z wywiadu: dziecko urodzone o czasie drogą ciecia cesarskiego z powodu 
położenia pośladkowego z masą ciała 2800 g, ocenione na 2-5-6-8 punktów Apgar. Po urodzeniu dziecko 
resuscytowane, na oddechu wspomaganym (nCPAP). W badaniu stwierdzono cechy dysmorfii, wiotkość, 
złamanie kości przedramienia. W badaniach dodatkowych: CK w normie, w badaniu rezonansu magnetycznego 
mózgu - hipoplazja dolnych części półkul móżdżku i dolnego robaka móżdżku, nieznacznie opóźniona 
mielinizacja. Z powodu wiotkości wykluczono SMA5q. W wykonanej biopsji mięśnia stwierdzono obraz 
SMA/SMA-like. W 5 miesiącu życia wykonano badanie EMG, które wykazało obraz typowy dla SMA - cechy 
uszkodzenia na poziomie komórek rogów przednich rdzenia kręgowego. Podejrzewając jedną z postaci PCH1 
wykonano badanie eksomu, które wykazało obecność znanej, homozygotycznej mutacji NM_016042.4:c. 
92G>C (NP_057126.2:p. Gly31Ala) genu EXOSC3.  

Wnioski: Przypadki SMA non5q są trudne do diagnostyki. Badanie NCS/EMG umożliwia ukierunkowanie badań 
genetycznych, których wykonanie pomaga w postawieniu ostatecznego rozpoznania klinicznego. Badanie 
finansowane- Narodowe Centrum Nauki-nr projektu: 2015/17/B/NZ5/01368  
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Plakat nr 23.  

S. Pawlak 
Klinika Neurologii - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 
Ł. Przysło 
Klinika Neurologii - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 
 
NIEDOBÓR DEHYDROGENAZY 3-HYDROKSYACYLO-COA DŁUGOŁAŃCUCHOWYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH 
(LCHADD) JAKO PRZYCZYNA NAWRACAJĄCEJ RABDOMIOLIZY U 15-LETNIEGO PACJENTA  
 
Wprowadzenie: W pediatrycznej praktyce klinicznej można spotkać incydenty rabdomiolizy. Szczególnie w 
przypadku nawracającego występowania tych zaburzeń, warto wykluczyć ich neurologiczną przyczynę.  

Opis przypadku: W pracy przedstawiono przypadek kliniczny chłopca 15-letniego z dwukrotnym incydentem 
rabdomiolizy po wzmożonym wysiłku fizycznym. Pacjent zgłaszał dolegliwości bólowe mięśni kończyn dolnych. 
W badaniu neurologicznym z odchyleń: zaniki mięśni dłoni, wyszczuplenie łydek, osłabione o. głębokie w kk. 
dolnych, nadmierne wydrążenie stóp, osłabione zgięcie podeszwowe stóp, utrudniony chód na piętach. W 
badaniach laboratoryjnych z odchyleń: podwyższona aktywność CK 128tys.IU/l, CK-MB 63IU/L, ALT 1768IU/L, 
ASP 7434IU/L, LDH 126 tys. IU/L. W okresie poprawy klinicznej wykonano u dziecka badanie EMG. 
Zarejestrowano cechy aksonalno-demielinizacyjnego uszkodzenia włókien czuciowych oraz demielinizacyjnego 
uszkodzenia włókien ruchowych badanych nerwów. W badaniu okulistycznym stwierdzono zwyrodnienie 
barwnikowe siatkówki obuocznie. W badaniu pmr: podwyższony poziom białka60mg/dl oraz IgG 5,38mg/dl. W 
badaniach dodatkowych: niedobór L-karnityny w surowicy 23,4umol/l, L-karnityny wolnej 18,8umol/l, 
podwyższona zawartość homocysteiny 14,3umol/l. W badaniu tandem MS podwyższony stosunek C18:1-OH, 
GCMS-profil kwasów organicznych prawidłowy. VLDH: kwasy dokzanowy, tetrakozanowy i heksakozanowy w 
granicach normy, niskie wartości współczynników C24/C22=0,89kA oraz C26/C22=0,01kA. Wysunięto 
podejrzenie LCHADD.  

Wnioski: LCHADD jest zaburzeniem metabolicznym, u większości chorych objawiającym się w okresie 
niemowlęcym: hipoglikemią hipoketotyczną, kwasicą metaboliczną, niewydolnością wątroby z encefalopatią 
wątrobową. Pamiętać należy jednak, że zaburzenie to ma również swoją postać późną, której objawy można 
zaobserwować w kolejnych latach życia. Wywołuje wówczas przewlekłą neuropatią obwodową, zwyrodnienie 
barwnikowe siatkówki, a w okresach wzmożonej głodówki może być przyczyną rabdomiolizy.  
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Plakat nr 24.  

S. Kroczka 
1. Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży CMUUJ Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Kraków 
U. Stolarska         (prelegent) 
1. Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży CMUJ Kraków 2. Pracownia Neuropsychologii 
I. Tuczyńska 
1. Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży CMUJ Kraków 2. Pracownia Neuropsychologii 
 
FUNKCJONOWANIE POZNAWCZE PACJENTÓW Z DZIECIĘCĄ POSTACIĄ SM W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU 
LECZENIA (TECFIDERA VS AVONEX)  
 
Wprowadzenie: Informacje dotyczące wpływu leczenia fumaranem dimetylu (Tecfidera) na poznawcze 
funkcjonowanie pacjentów z SM są jak dotąd skąpe - wyniki 2 badań porównujących skuteczność Tecfidery z 
placebo oraz z placebo i octanem glatirameru dostarczają informacji o funkcjonowaniu poznawczym jedynie w 
oparciu o samoopis (kwestionariusze). Korzystny wpływ części leków pierwszej linii - interferonu (IFNb 1) i 
octan glatirameru na procesy uczenia się, pamięci, oraz spowolnienie tempa deterioracji poznawczej 
udowodniono na modelach zwierzęcych, i, mniej jednoznacznie, w badaniach pacjentów.  

Cel pracy: analiza funkcjonowania poznawczego pomiędzy pacjentami leczonymi fumaranem dimetylu 
(Tecfidera) i lekami pierwszej linii (Avonex).  

Materiał i metody: 6 pacjentów (1K, 5M) leczonych Tecfiderą, 7 pacjentów (4K, 3M) leczonych interferonem 
(Avonex). W analizie wykorzystano wyniki badania testem inteligenci (WISC-R, WAIS-R(PL)), pamięci wzrokowej 
(Test Figury Złożonej Reya-Osterrietha), pamięci i uczenia się słuchowego (Powtarzanie Cyfr, Test Uczenia się 15 
Słów Reya).  

Wyniki: dzieci leczone Avonexem uzyskały wyższe średnie wartości we wszystkich analizowanych parametrach. 
Kolejno średnie wartości w porównaniu z analogicznymi wartościami w grupie leczonej [Tecfiderą]: IQ skali 
pełnej 110[98]/ słownej 108[98]/ bezsłownej 109[98] ; w teście RCFT 35,2[34,8]/ 20[21]; średnia ilość prób do 
osiągnięcia kryterium wyuczenia w teście 15 słów 3,2 [4,5]; wyniki przeliczone testu powtarzania cyfr 11,3 [9,7]. 
W obu grupach zanotowano obniżenie zdolność uczenia się słuchowo-werbalnego: w grupie Tecfidera 50%/ 
Avonex 28,5% pacjentów nie osiągnęło kryterium uczenia się.  

Wnioski: biorąc pod uwagę wyraźne różnice wyników w obu grupach i ich niejasne przyczyny konieczne jest 
monitorowanie ich funkcjonowania poznawcze w badaniach longitudinalnych.  
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Plakat nr 25.  

A. Madej-Pilarczyk 
Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa 
M. Gos 
Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 
A. Potulska-Chromik 
Klinika Neurologii, Warszawki Uniwersytet Medyczny, Warszawa 
E. Dębek 
Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 
T. Gambin 
Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 
B. Wojtaś 
Pracownia Neurobiologii Molekularnej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa 
B. Gielniewski 
Pracownia Neurobiologii Molekularnej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa 
K. Kamińska 
Laboratorium Diagnostyki Genetycznej NZOZ Genomed, Genomed S.A., Warszawa 
W. Krysa 
Laboratorium Diagnostyki Genetycznej NZOZ Genomed, Genomed S.A., Warszawa 
E. Ciara 
Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa 
K. Chrzanowska 
Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa 
A. Kostera-Pruszczyk 
Klinika Neurologii, Warszawki Uniwersytet Medyczny, Warszawa 
M. Jędrzejowska         (prelegent) 
Zespół Nerwowo-Mięśniowy, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 
Warszawa; Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa 
 
ZESPÓŁ DZIECKA WIOTKIEGO JAKO KLINICZNA MANIFESTACJA WRODZONEJ DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ 
ZWIĄZANEJ Z LAMINOPATIĄ (L-CMD)  
 
Wprowadzenie: Wrodzona dystrofia mięśniowa związana z mutacjami genu LMNA (ang. LMNA-related 
congenital muscular dystrophy; L-CMD), jest najcięższą formą laminopatii z zajęciem mięśni szkieletowych.  

Cel pracy: Poszukiwanie podłoża molekularnego choroby u dzieci z zespołem dziecka wiotkiego i 
charakterystyka kliniczna pacjentów z potwierdzonym molekularnie L-CMD  

Materiał i metody: Diagnostykę molekularną metodą NGS (WES, panel NGS) przeprowadzono w grupie dzieci 
wiotkich. Dodatkowo u dwójki dzieci wykonano badania celowane genu LMNA  

Wyniki: U 9 pacjentów potwierdzono mutację w genie LMNA (4 mutacje novel, 2 opisywane w L-CMD), co w 
powiązaniu z obrazem klinicznym pozwoliło na ustalenie rozpoznania L-CMD. Klinicznie u wszystkich pacjentów 
pierwszą manifestacją choroby była wiotkość i uogólnione osłabienie mięśni. U 7 pacjentów stwierdzono 
opadanie głowy, u 2 rodzeństwa sztywność kręgosłupa szyjnego, u 4 ciężką hiperlordozę lędźwiową, u 4 mnogie 
przykurcze. U 2 dzieci wystąpiła niewydolność oddechowa, wymagająca wentylacji mechanicznej lub 
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nieinwazyjnego wsparcia oddechowego. Spośród 7 dzieci przebadanych kardiologicznie u 2 stwierdzono 
nadkomorowe zaburzenia rytmu serca.  

Wnioski: Wprowadzenie NGS do diagnostyki miopatii/wiotkości uogólnionej pozwoliło na poszerzenie znanego 

spektrum fenotypowego L-CMD oraz na ustalenie rozpoznania L-CMD u pacjentów z obrazem klinicznym 

dziecka wiotkiego z opadaniem głowy, nasiloną hiperlordozą lędźwiową i miernie podwyższonymi wartościami 

CK. Ultrarzadkie laminopatie są stosunkowo częstą przyczyną wiotkości uogólnionej u dzieci. Badania 
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Plakat nr 26.  

T Lam, M Kaminska, M Lim, J Handforth 

Evelina London Children’s Hospital UK 

K Newark, M Ray, I Abbey, AM Childs 

Leeds Infirmary Hospital UK 

R Ranjan, G Thomas, M Watson, J Naude, F Gibbon 

Children’s Hospital for Wales, Cardiff, UK 

 

SUBACUTE SCLEROSING PANENCEPHALITIS (SSPE) A RARE AND FATAL CONDITION RESULTING FROM 
MEASLES – REPORT OF THREE RECENT CASES DIAGNOSED IN THE UK 

 

Objective 

To report diagnostic and management challenges of SSPE.  

Methods 

We present three 5-year-old children, diagnosed with SSPE in 2017/2018. All were UK citizens, though one had 
lived in Pakistan. All three children had been previously well, with normal development. The clinical features 
varied between cases. Early symptoms included mood lability, ataxia, loss of reading and writing skills, drop 
attacks and focal seizures. Progressive decline followed, and manifested in loss of speech and swallow, 
myoclonic jerks followed by hypertonic quadriplegia and in one case hemiplegia. The neurological decline was 
rapid in all cases, over a period between two and nine months.  

All cases presented a diagnostic challenge. The three children had followed childhood vaccination schedules. 
There was no clear history of measles in two at the time of presentation and in the case where there had been, 
initial CSF measles antibodies were negative. On further historical review, another had history of fever and an 
erythematous rash in infancy. There were recognised outbreaks of measles in two of the three local areas.  
Serial MRIs were normal in all three cases, until decline to stage four occurred, whereby MRI demonstrated 
global cerebral atrophy. Only in once case was the EEG pathognomonic for SSPE, when tested in the myoclonic 
stage. NMDAR antibodies were present in CSF in one of the two cases tested. Treatment varied between 
ribavirin and IVIG monthly infusions, isoprinosine and IVIG monthly infusions and palliative management. 

Conclusion:   

SSPE continues to present in young children in the UK and abroad, with particular vulnerability in unvaccinated 
infants. 

SSPE needs to be considered in acute neurological decline.   

We propose testing of SSPE cases for NMDAR antibodies. The role of NMDARE in SSPE needs to be evaluated 
carefully as may potentially confound the neurological symptoms with different treatment implications. 

 

 


