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Plakat nr 09.  

M. Bocheńska 
Klinika Neurologii Dziecięcej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 
E. Czyżyk 
Klinika Neurologii Dziecięcej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 
B. Rzepka-Migut 
Klinika Neurologii Dziecięcej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 
 
ZAPALENIE PNIA MÓZGU BICKERSTAFFA - PREZENTACJA PRZYPADKU - OBJAWY, TRUDNOŚCI 
DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE  
 
Wprowadzenie: Zapalenie pnia mózgu Bickerstaffa (BBE)jest rzadkim schorzeniem neurologicznym, dotyczącym 
ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, uwarunkowanym immunologicznie, mającym cechy wspólne 
z zespołem Guillaina - Barrego i jego postacią zespołem Millera - Fishera. W 50% przypadków zespół poprzedza 
infekcja wywołana przez Campylobacter jejuni, Mycoplasma pn., Heamophilus influenzae, CMV, EBV, VZV. 
Choroba ma charakter monofazowy. Dolegliwości pojawiają się nagle. Rozpoznanie można postawić jeśli u 
pacjenta z nadmierną sennością i ataksją występują zaburzenia gałkoruchowe. U większości przypadków można 
obserwować również uporczywe wymioty, dyzartrię, zniesione odruchy głębokie, polineuropatię ruchową 
aksonalną, a jednocześnie objawy niedowładu piramidowego z dodatnim objawem Babińskiego i możliwymi 
połowiczymi zaburzeniami czucia. W badaniu PMR można obserwować rozszczepienie białkowo-
komórkowe(62%)lub podwyższoną cytozę (30%). U 2/3 pacjentów występują dodatnie p/ciała p/gangliozydom 
głównie GQ1b.W zapisie EEG u 70% występują fale wolne,  od theta do delta. Tylko 30% pacjentów ma zmiany 
w badaniu MRI głowy w pniu mózgu, wzgórzu, móżdżku i istocie białej. W leczeniu stosuje się: wlewy 
immunoglobulin, kortykosteroidy, plazmaferezę. Z uwagi na dość szybki powrót do zdrowia i rzadkie 
występowanie choroby brak badań randomizowanych co do sposobów  leczenia.  

Cel pracy: Analiza obrazu klinicznego, przedstawienie trudności diagnostycznych i leczniczych.  

Materiał i metody: W pracy przedstawiono historię chłopca hospitalizowanego w Klinice Neurologii Dziecięcej. 
Wyniki Właściwe rozpoznanie BBE daje szansę na wdrożenie odpowiedniego leczenia i poprawia rokowanie u 
tych pacjentów.  

Wnioski: 1.Diagnostyka w kierunku chorób ze spektrum GQ1b powinna być brana pod uwagę w każdym 
przypadku ostrej ataksji z zaburzeniami świadomości i zaburzeniami gałkoruchowymi, zwłaszcza w przypadkach 
poprzedzonych infekcją. 2. Konieczne jest ustalenie standardów postępowania diagnostyczno- 
terapeutycznego.  
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Plakat nr 10.  

A. Cebula 
Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Katowice 
K. Gruszczyńska 
Zakład Diagnostyki Obrazowej Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w 
Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach 
M. Machnikowska-Sokołowska 
Zakład Diagnostyki Obrazowej Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w 
Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach 
I. Kopyta 
Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w 
Katowicach 
 
SPEKTRUM OBJAWÓW KLINICZNYCH OGNISKOWEJ DYSPLAZJI KOROWEJ W POPULACJI DZIECIĘCEJ  
W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA WŁASNE OŚRODKA - SERIA PRZYPADKÓW  
 
Ogniskowa dysplazja korowa (focal cortical dysplasia - FCD) stanowi istotne wyzwanie zarówno w zakresie 
diagnostyki jak i leczenia. Z klinicznego punktu widzenia najistotniejszą jej manifestacją pozostaje padaczka, 
która często charakteryzuje się lekoopornym przebiegiem. Z tego powodu większość opracowań naukowych 
dotyczących FCD koncentruje się na grupie pacjentów z incydentami napadowymi. Należy jednak pamiętać, że 
ogniskowej dysplazji korowej nie muszą towarzyszyć napady padaczkowe, a jej wykrycie może być wynikiem 
diagnostyki innych, często spotykanych w populacji dziecięcej, problemów. Celem niniejszej pracy jest 
przedstawienie obrazu klinicznego ogniskowej dysplazji korowej w populacji dziecięcej, w oparciu o serię 
przypadków pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego 
Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Analizą retrospektywną objęto dokumentację 
pacjentów hospitalizowanych w latach 2012-2018. Z grupy tej wyłączono pacjentów, u których niemożliwe było 
wykluczenie innej etiologii zmian uwidocznionych w badaniu rezonansu magnetycznego mózgowia. Do pracy 
włączono 10 pacjentów, chłopcy stanowili 60% grupy. Średni wiek w momencie rozpoznania FCD wynosił 5 lat  
(min:23mce, max:12lat 6mcy). W 9 przypadkach diagnozę postawiono w oparciu o dane kliniczne oraz wynik 
neuroobrazowania, a w 1 przypadku możliwa była dodatkowo weryfikacja histopatologiczna. W 6 przypadkach 
głównym objawem, a zarazem przyczyną przyjęcia do Oddziału, były incydenty napadowe. Padaczkę 
rozpoznano u 4 pacjentów. Pierwszy incydent wystąpił średnio w wieku 4lat  (min:21mcy, max:10lat 4mce).  
W 3 przypadkach powodem hospitalizacji były bóle głowy, w 1 przypadku z towarzyszącymi trudnościami 
szkolnymi. Zaburzenia zachowania oraz opóźnienie rozwoju były powodem skierowania do Oddziału 1 pacjenta. 
Wnioski: Istotny odsetek przypadków FCD charakteryzuje się przebiegiem beznapadowym, a związane z nią 
objawy są często nieswoiste.  
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Plakat nr 11.  

P. Kemnitz 
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej 
A. Mania 
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej 
K. Mazur - Melewska 
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej 
M. Figlerowicz 
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej 
J. Fąszczak- Wojańska 
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej 
W. Służewski 
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej 
 
AUTOIMMUNOLOGICZNE ZAPALENIE MÓZGU Z OBECNOŚCIĄ PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO RECEPTOROM 
NMDA OPIS PRZYPADKU  
 
Wprowadzenie: Autoimmunologiczne zapalenia mózgu to nowa grupa chorób, rozpoznawana coraz częściej 
dzięki większej świadomości lekarzy oraz rosnącym możliwościom wykonania badań diagnostycznych. Cel pracy 
Przedstawienie przypadku autoimmunologicznego zapalenia mózgu u dziecka ma na celu zwrócenie uwagi na 
możliwość jego występowania. Szczególną atencję należy zwrócić na dzieci, u których występują nietypowe 
objawy kliniczne ze strony OUN.  

Materiał i metody: Prezentowany przypadek dotyczy 14,5 letniego chłopca, u którego w wieku 11 lat z powodu 
zaburzeń widzenia rozpoznano zapalenie skrzyżowania nerwu wzrokowego z obecnymi zmianami w RM. Po 
zastosowaniu pulsów sterydowych oraz immunoglobulin uzyskano poprawę kliniczną. W 13 roku życia 
ponownie hospitalizowany z powodu uporczywych wymiotów i drżenia zamiarowego. W badaniu RM głowy 
stwierdzono zmiany zapalne w okolicy wodociągu mózgu, a w surowicy krwi potwierdzono przeciwciała przeciw 
neuroendotelium oraz anty-NMDA. Zastosowano przewlekłą steroidoterapię oraz immunoterapię w oparciu o 
ludzkie immunoglobuliny, których toczenie powtórzono po 3 miesiącach. W kontrolnym badaniu RM 
stwierdzono w tylnej części prawego jądra soczewkowatego hyperintensywne ognisko podwyższonego sygnału 
w obrazach T2 zależnych i FLAIR z pokrywy śródmózgowia, wzgórków dolnych blaszki czworaczej, bez cech 
restrykcji dyfuzji. Ponownie zastosowano przetoczenie immunoglobulin. W kolejnym badaniu RM stwierdzono 
poprawę obrazu z niewielkimi zmianami o mniejszym nasileniu, nie wykryto wówczas w surowicy przeciwciał 
anty-NMDA. Po kolejnych 6 miesiącach w badaniu RM zmian nie stwierdzono.  

Wyniki: Wykrycie przeciwciał przeciwko receptorom NMDA pozwala na pewne rozpoznanie i szybkie wdrożenie 
leczenia. Może dać ono zadowalające efekty.  

Wnioski: Zapalenie mózgu o podłożu autoimmunologicznym jest rzadkimi schorzeniem, które ma szansę na 
pełne wyzdrowienie pod warunkiem wczesnego rozpoznania i odpowiedniego leczenia. Manifestacja kliniczna 
może być różnorodna.  
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Plakat nr 12.  

J. Paprocka 
Klinika Neurologii Dziecięcej, SUM, Katowice 
B. Nowacka 
Studenckie Towarzystwo Naukowe, Klinika Neurologii Dziecięcej, SUM, Katowice 
 
WYSTĘPOWANIE ZABURZEŃ SNU W WYBRANYCH SCHORZENIACH UKŁADU NERWOWEGO U DZIECI -
DONIESIENIE WSTĘPNE  
 
Wprowadzenie: Zaburzenia snu pacjentów pediatrycznych stanowią trudne wyzwania diagnostyczne i 
terapeutyczne. Nacisk należy położyć na możliwość wystąpienia problemów ze snem dzieci w wieku szkolnym, 
który przebiega z dynamicznym rozwojem poznawczym, społecznym i emocjonalnym. Obserwacje dzieci z 
zaburzeniami neurologicznymi wykazały, że częściej skarżą się one na zakłócenia snu niż dzieci zdrowe. Brak 
jednak prac naukowych poświęconych architekturze snu, specyficznych zaburzeń, które są charakterystyczne 
dla dzieci ze schorzeniami neurologicznymi. Nierozpoznana deprywacja i inne zaburzenia snu mogą nasilać 
objawy choroby podstawowej i stanowić o nieskuteczności dotychczasowych terapii.  

Cel pracy: Podstawowym celem pracy była charakterystyka zwyczajów związanych ze snem i wykazanie 
istotnych związków między zaburzeniami snu a wybranymi schorzeniami neurologicznymi u dzieci.  

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 223dzieci. Kryteria włączenia obejmowały schorzenia układu 
nerwowego zdiagnozowane minimum sześć miesięcy przed ankietowaniem i wiek 3 - 18 lat. Podstawę 
przeprowadzonych badań stanowiły ankiety skierowane do rodziców oparte na skali SDSC (Sleep Disturbance 
Scale for Children). Dane z ankiet skorelowano ze zdiagnozowanymi zaburzeniami, dotychczasową 
farmakoterapią, wiekiem i płcią. Wyniki porównano z grupą kontrolną dwudziestu dzieci, którą dobrano pod 
względem wieku i płci.  

Wyniki: Analiza wykazała, że 72,5% pacjentów przesypia 8-11 godzin, stanowiące ilość rekomendowaną dla 
dzieci w wieku szkolnym. Do najistotniejszych zaburzeń snu należą nieprawidłowości stanu sen-czuwanie oraz 
zaburzenia zasypiania i ciągłości snu, które statystycznie częściej występują u dzieci z padaczką, zespołami 
lękowymi oraz bólami głowy w porównaniu do innych grup i grupy kontrolnej  

Wnioski: Dzieci z wybranymi chorobami układu nerwowego wykazują wyższe ryzyko zaburzeń snu aniżeli dzieci 

zdrowe.  
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Plakat nr 13.  

J. Strzelecka 
Klinika Neurologii Dziecięcej - Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa 
M. Słowińska         (prelegent) 
Klinika Neurologii Dziecięcej -Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa 
S. Jóźwiak 
Klinika Neurologii Dziecięcej -Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa 
 
STOSOWANIE LIDOKAINY W NAPADACH GROMADNYCH U DZIECI - OPISY PRZYPADKÓW 
 
Wprowadzenie: Napady gromadne (NG) występujące u 20-30% pacjentów z padaczką są potencjalnym stanem 
zagrożenia życia. NG są formą pośrednią między pojedynczym napadem a stanem padaczkowym. Niekiedy nie 
udaje się opanować NG standardowymi lekami i konieczne staje się zastosowanie niekonwencjonalnych terapii. 
Jedną z takich metod może być dożylny wlew z lidokainy, która blokuje kanały sodowe i stosowana jest głównie 
jako lek antyarytmiczny i miejscowo znieczulający.  

Cel: Ocena skuteczności krótko- i długoterminowej oraz bezpieczeństwa dożylnego wlewu lidokainy u 
pacjentów z lekoopornymi NG.  

Metodologia: 4 pacjentów hospitalizowanych w Klinice Neurologii WUM w latach 2016-2018 było leczonych 
dożylnym wlewem z 2% lidokainy z powodu lekoopornych NG. Wlew rozpoczynano od dawki 1 mg/kg/h, 
następnie po co najmniej 6 godz. i ocenie kardiologicznej dawkę zwiększano do 2-4 mg/kg/h i kontynuowano 
podaż przez 5-10 dni. Przed leczeniem oraz w trakcie terapii monitorowano ciśnienie tętnicze, częstość pracy 
serca, saturację.  

Wyniki: U wszystkich dzieci uzyskano remisję napadów. Nie obserwowano działań niepożądanych. Średni czas 
obserwacji po leczeniu wynosił 7,5 miesiąca. Napady nawróciły u wszystkich pacjentów po średnim okresie 2,4 
miesiąca (1,5-3 miesięcy), występowały jednak z mniejszą częstością - utrzymywała się redukcja liczby napadów 
o 80-100%.  

Wnioski: Stosowanie dożylnego wlewu z lidokainy może być pomocne w leczeniu lekoopornych NG u dzieci. 
Utrzymujące się u wszystkich dzieci remisja i redukcja liczby napadów po zakończonym leczeniu, mogą 
sugerować długotrwały efekt przeciwpadaczkowy lidokainy. Ze względu na ryzyko działań niepożądanych 
pacjenci powinni być stale monitorowani w trakcie leczenia, które należy prowadzić możliwie krótko oraz 
stopniowo wzrastającymi dawkami nieprzekraczającymi 4 mg/kg/h.  
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Plakat nr 14.  

J. Strzelecka 
Klinika Neurologii Dziecięcej - Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa 
M. Słowińska        
Klinika Neurologii Dziecięcej -Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa 
S. Jóźwiak 
Klinika Neurologii Dziecięcej -Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa 
 
STOSOWANIE DOŻYLNYCH WLEWÓW 2% LIGNOKAINY W LECZENIU LEKOOPORNEGO STANU 
PADACZKOWEGO I NAPADÓW GROMADNYCH - METAANALIZA I DOŚWIADCZENIA WŁASNE  
 
Wprowadzenie: Padaczka jest przewlekłą chorobą neurologiczną, która w przeważającej większości zaczyna się 
w wieku dziecięcym. Głównym celem leczenia jest całkowite uwolnienie pacjenta od napadów, a przez to 
zachowanie prawidłowego rozwoju neuropoznawczego oraz zapobieganie postępującej encefalopatii. Pomimo 
coraz większej liczby leków przeciwpadaczkowych, nadal 20-30% chorych na padaczkę pozostaje opornych na 
leczenie. Leczenie takich pacjentów bywa niekiedy bardzo trudne, zwłaszcza kiedy wszystkie zestawy możliwych 
kombinacji lekowych były już wykorzystane. Napady często wracają w sposób zupełnie niekontrolowany w 
postaci stanów padaczkowych i napadów klasterowych opornych na klasyczne leczenie. W takich sytuacjach 
stosowane są leki pozastandardowe.  

Cel pracy: Metaanaliza dotychczasowych badań oceny skuteczności oraz bezpieczeństwa dożylnego wlewu 
ciągłego lidokainy u pacjentów z lekoopornymi napadami gromadnymi i stanami padaczkowymi oraz 
doświadczenia własne.  

Materiał i metody: Stosowanie ciągłego wlewu 2% Lignokainy w dawce 1-8mg/kg/godz w dawkach 
wzrastających wciągu 3-8 dni pod ścisłą kontrolą kardiologiczną- monitorowanie czynności serca, ciśnienia krwi 
i ekg przed wprowadzeniem leczenia i w trakcie stosowania wlewu.  

Wyniki: Doświadczenia własne wskazują na skuteczność leczenia wynoszącą 75-100%.  

Wnioski: Leczenie Lignokainą w stanie padaczkowym i w napadach gromadnych w przypadku wyczerpania 
innych możliwości leczenia może być skuteczną opcją. Należy pamiętać o objawach niepożądanych leku i 
ciągłym monitorowaniu czynności serca podczas stosowanego wlewu. Leczenie lidokainą nie znalazło 
dotychczas zastosowania w długotrwałej terapii, ale stanowi skuteczną opcję podczas kryzysu czyli napadów 
niereagujących na klasyczne leczenie .  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

SESJA POSTEROWA 2. Plakaty nr 09 - 18  
Czwartek, 11 kwietnia 2019, godz. 13.00 – 14.00, Sala Omega I+II 

Przewodniczą: Elżbieta Młynarczyk, Mariusz Wierzbicki 

 

 

Elektroniczne postery (jeden slajd w PowerPoint) wyświetlane na ekranie będą dużego monitora, w układzie 
pionowym. Czas omawiania każdego posteru 5 min. 

Plakat nr 15.  

P. Dryżałowski 

Klinika Neurologii Dziecięcej WUM 

E. Sołowiej 

Klinika Neurologii Dziecięcej WUM 

 

ZESPÓŁ PARANOWOTWOROWY POD POSTACIĄ ZESPOŁU GUILLAIN-BARRE U 17-LETNIEGO CHŁOPCA Z 

CHŁONIAKIEM HODGKINA - OPIS PRZYPADKU  

 

Wprowadzenie: Zespół Guillain-Barre (GBS) charakteryzuje się nagłym osłabieniem mięśni i zaburzeniami 

czucia. W większości przypadków następuje po łagodnej infekcji górnych dróg oddechowych lub po infekcji 

pokarmowej. W poniższym opisie przypadku GBS był manifestacją rozwijającego się chłoniaka Hodgkina (HL), 

którego pierwszymi objawami rzadko są zaburzenia obwodowego układu nerwowego, tym bardziej w wieku 

dziecięcym.  

Metody: Na podstawie objawów klinicznych i wykonanej punkcji lędźwiowej rozpoznano GBS. Pacjenta 
poddano leczeniu immunoglobulinami dożylnie, zaobserwowano stopniową poprawę. Badanie RTG klatki 
piersiowej, wykonane ze względu na utrzymujący się kaszel i infekcję górnych dróg oddechowych w wywiadzie, 
uwidoczniło guz w śródpiersiu. Pacjent został przeniesiony do oddziału onkologicznego, gdzie na podstawie 
biopsji i weryfikacji histopatologicznej rozpoznano HL i wdrożono chemioterapię.  

Wyniki: W niniejszym opisie przypadku przedstawiamy pacjenta z ostrym procesem demielinizacji zapalnej o 
charakterze polineuropatii, spełniającej kryteria GBS. Po przeprowadzeniu diagnostyki szpitalnej rozpoznano 
HL, leżącego u podstaw powyżej opisywanych zaburzeń.  

Wnioski: Zespół Guillain-Barre rzadko zwiastuje rozrost chłoniaka Hodgkina, a ten przypadek jest dowodem na 
to, by zawsze myśleć o tym procesie podczas diagnostyki różnicowej.  
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Plakat nr 16.  

J. Paprocka 
Klinika Neurologii Dziecięcej SUM w Katowicach 
A. Jezela-Stanek 
Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa 
D. Rokicki 
Oddział Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, IP-CZD w Warszawie 
A. Koppolu 
Zakład Genetyki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
M. Rydzanicz 
Zakład Genetyki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
R. Płoski 
Zakład Genetyki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
 
NOWY PATOGENNY WARIANT W GENIE FGF12 (FHF1) ZWIĄZANY Z PADACZKĄ O WCZESNYM POCZĄTKU  
 
Autorzy prezentują 4-letniego chłopca z lekooporną padaczką, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, 
uogólnioną hipotonią oraz spektrum całościowych zaburzeń rozwoju. Wywiad rodzinny i ciążowo-porodowy był 
nieobciążony. Pierwsze napady padaczkowe wystąpiły w 2 miesiącu życia jako napady ogniskowe i mioklonie, 
następnie dołączyły się napady zgięciowe. W dotychczasowej terapii przeciwpadaczkowej stosowano 
fenobarbital, fenytoinę, levetiracetam, kwas walproinowy, hormon adrenokortykotropowy. Trzykrotnie 
wykonywano badania MR głowy, na postawie jednego z nich wysunięto podejrzenie choroby Leigha. W trakcie 
przeprowadzonej diagnostyki wykluczono szereg chorób neurometabolicznych oraz najczęściej występujące 
mutacje związane z mitochondriopatiami i ostatecznie zdecydowano się na wykonanie sekwencjonowania 
eksomowego (WES). Próba wycofania fenytoiny i fenobarbitalu poskutkowała znacznym nasileniem 
polimorficznych napadów padaczkowych. W tym czasie uzyskano wynik badania WES, gdzie zidentyfikowano 
heterozygotyczny patogenny wariant w genie FGF12, którego występowanie wykluczono u rodziców - 
c.334G>A, p.Gly112Ser. Zmiana taka nie została dotąd opisana w literaturze. Inny jednak wariant, zlokalizowany 
w pobliżu (c.341G>A, p.Arg114His) został opisany u 10 chorych i powiązany z encefalopatią padaczkową 
(EEEI47, #617166). Ponowne podniesienie dawki fenytoiny i fenobarbitalu spowodowało całkowite ustąpienie 
napadów padaczkowych.  

Wnioski: Zależne od FGF12 encefalopatie padaczkowe mogą się manifestować zróżnicowanym spektrum 
objawów. W leczeniu skuteczne mogą być blokery kanałów sodowych (między innymi- fenytoina) lub wysokie 
dawki fenobarbitalu.  
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Plakat nr 17.  

J. Paprocka 
Klinika Neurologii Dziecięcej, SUM, Katowice 
Ł. Kapek 
Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii-Instytut im M. Skłodowskiej-Curie , Oddział w Gliwicach 
M. Kijonka 
Zakład Fizyki Medycznej. Centrum Onkologii-Instytut im M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach 
M. Zych 
Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, 
SUM, Katowice 
B. Rzepka 
Klinika Pediatrii z Pododdzialem Neurologii Dziecięcej Rzeszów 
E. Emich-Widera 
Klinika Neurologii Dziecięcej, SUM, Katowice 
M. Sokół 
Zakład Fizyki Medycznej. Centrum Onkologii-Instytut im M. Skłodowskiej-Curie , Oddział w Gliwicach 
 
OCENA MOŻLIWOŚCI ESTYMACJI PARAMETRÓW DLMO SEKRECJI MELATONINY MODELEM LOGITOWYM DLA 
PRÓBEK ŚLINY DZIECI Z PADACZKĄ W PRZEBIEGU ENCEFALOPATII NIEDOTLENIENIOWO-NIEDOKRWIENNEJ 
 
Cel pracy: Celem pracy była ocena parametrów sekrecji melatoniny wyznaczonych przy użyciu modyfikowanego 
modelu logitowego dla dzieci z padaczką w przebiegu encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej.  

Materiał i metody: Grupa badana składała się z 18 pacjentów pediatrycznych. Średni wiek dzieci wynosił 6 lat. 
Stężenie melatoniny wyznaczane było metodą immunoenzymosorpcyjną testem ELISA dla próbek śliny 
pobieranej w jedno godzinnych interwałach czasowych od godziny 17:00 do 7.00. Dane obejmowały dobowy 
profil sekrecji melatoniny, informacje kliniczne. Sekrecję melatoniny oraz wyznaczenie parametrów DLMO 
dokonano estymacją modyfikowanym modelem logitowym metodą najmniejszych kwadratów (algorytm 
Levenberga-Marquardta): Gdzie: - to amplituda wyrzutu melatoniny [pg/ml] - to parametr DLMOon(50%) 
rozpoczęcia wyrzutu melatoniny [h] - to wartość minimalna stężenia melatoniny [pg/ml]  

Wyniki: Jakość uzyskanych modeli została zweryfikowana za pomocą testu normalności rozkładu wartości 
rezydualnych, statystycznej istotności oszacowanych parametrów modeli ( przyjęto p = 0,05 jako poziom 
istotności statystycznej, dla której odrzucano hipotezę zerową) oraz procentu wyjaśnionej wariancji (> 75%). 
Modyfikowany model logitowy pozwolił na wyestymowanie parametrów DLMO dla 15 dzieci. W dwóch 
przypadkach w badanym materiale nie zaobserwowano charakterystycznego wyrzutu nocnego melatoniny, 
natomiast w jednym profil sekrecyjny był na tyle przesunięty, że zarejestrowano tylko część offsetową 
wydzielania. Wyznaczone parametry profili sekrecji melatoniny były bardzo heterogenne w badanej 
subpopulacji o znacznym rozrzucie zarówno wartości amplitudy jak i momentu rozpoczęcia wyrzutu melatoniny 
(DLMOon(50%)).  

Wnioski: Modelowanie matematyczne może okazać się pomocne w wyznaczaniu parametrów sekrecji 

melatoniny w ślinie, co może wpłynąć na skuteczniejsze dobranie terapii dla pacjentów z encefalopatią 

niedotlenieniowo-niedokrwienną, padaczką oraz ze współistniejącymi zaburzeniami snu.  
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Plakat nr 18.  

A. Potulska-Chromik 
Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 
M. Lipowska 
Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 
M. Łukawska         (prelegent) 
Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 
M. Nojszewska 
Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 
E. Maj 
II Zakład Radiologii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 
M. Gołębiowski 
II Zakład Radiologii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 
T. Mazurczak 
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 
M. Kaliszewska 
Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 
K. Tońska 
Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 
A. Kostera-Pruszczyk 
Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 
 
PODOSTRA POLINEUROPATIA CZĘŚCIOWO ODPOWIADAJĄCA NA LECZENIE IMMUNOMODULUJĄCE 
WSPÓŁISTNIEJĄCA Z MUTACJĄ POLG  
 
Wprowadzenie: Współistnienie chorób mitochondrialnych oraz autoimmunologicznych jest opisywane w 
literaturze od kilku lat. Polineuropatie o autoimmunologicznym podłożu mogą towarzyszyć spektrum objawów 
związanych z mutacją polimerazy  (POLG). Białko POLG jest odpowiedzialne za replikację oraz obróbkę 
mitochondrialnego DNA (mtDNA).  

Cel pracy: Opis pacjentki z potwierdzona mutacją w genie POLG oraz współistniejąca neuropatia 
autoimmunologiczną.  

Materiał i metody: 16-letnia dziewczynka z mutacją W748S w genie POLG z postępującymi od 1,5 roku 
zaburzeniami chodu.  

Wyniki: W badaniu neurologicznym u pacjentki stwierdzano chód ataktyczny, zaburzenia czucia 
wibracji(jakiego?)i na kończynach dolnych oraz arefleksję. W badaniu elektroneurograficznym (ENG) 
stwierdzano cechy aksonalno-demielinizacyjnego uszkodzenia nerwów obwodowych kończyn dolnych. Badanie 
rezonansu magnetycznego odcinka lędźwiowego kręgosłupa wykazało wzmocnienie kontrastowe korzeni 
nerwowych, a w płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdzono rozszczepienie białkowo-komórkowe. Włączono 
leczenie immunomodulujące w postaci dożylnych wlewów metyloprednizolonu oraz dożylnych immunoglobulin 
(IVIg).  

Wnioski: Obserwowano znacząca poprawę po leczeniu immunomodulującym w postaci istotnego zmniejszenia 

zaburzeń chodu oraz ustąpienie zaburzeń czucia. W literaturze były opisywane różne fenotypy związane z 

mutacją W748S, najczęściej zespół Alpersa, ale także polineuropatia. U przedstawionej pacjentki zarówno 
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badanie ENG jak i częściowa odpowiedź na leczenie sugerują współistnienie procesu autoimmunologicznego 

nakładającego się na chorobę mitochondrialną.  


