Streszczenia nadesłane na VIII Zjazd PTND 2019 prezentowane w sesjach ustnych
(w układzie alfabetycznym, wg nazwiska pierwszego autora)
Prezentacja w sesji „Stwardnienie rozsiane”
A. Biedroń
Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży Klinika Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
Medicum
M. Steczkowska
Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży Klinika Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
Medicum
S. Kroczka
Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży Klinika Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
Medicum
PODSUMOWANIE SKUTECZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA LECZENIA IMMUNOMODULUJĄCEGO U DZIECI Z
RZUTOWO-REMISYJNĄ POSTACIĄ STWARDNIENIA ROZSIANEGO
Wprowadzenie: Możliwości terapeutyczne u dzieci z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego (SM)
są ograniczone co wynika z braku dostatecznej ilości badań potwierdzających skuteczność a przede wszystkim
bezpieczeństwo stosowanych leków w tej grupie pacjentów. Cel pracy: Porównanie skuteczności oraz
bezpieczeństwa terapii doustnej oraz pozajelitowej zastosowanej u dzieci z rzutowo-remisyjną postacią SM.
Materiał i metody: W latach 2012-2018 w Klinice Neurologii Dziecięcej Katedry Neurologii Dzieci i Młodzieży UJ
CM w Krakowie 42 pacjentów z rozpoznaną rzutowo-remisyjną postacią SM zostało zakwalifikowanych do
programu lekowego. Były to dzieci w wieku 12-18 rż. W grupie badanej 10 pacjentów otrzymuje leki doustne (w
tym 9 pacjentów fumaran dimetylu i 1 pacjent teryflunomid) a pozostałych 32 leki pozajelitowe (14 pacjentów
interferon beta 1-a, 9 pacjentów interferon beta 1 b, 9 pacjentów octan glatirameru).
Wyniki: Czas obserwacji pacjentów leczonych lekami doustnymi wynosił od 4 do 12 miesięcy (średnia 8,2
miesięcy), czas obserwacji pacjentów leczonych lekami pozajelitowymi od 7 miesięcy do 5 lat (średnia 18,7
miesięcy). Spośród 38 pacjentów leczonych lekami pozajelitowymi u 21 występowała aktywność rzutowa
choroby i/lub progresja radiologiczna choroby. U 15 pacjentów zadecydowano o zmianie leczenia z uwagi na
nieskuteczność dotychczasowej terapii i/lub działania niepożądane zastosowanego leczenia. U 5 pacjentów
wystąpiły poważne działania niepożądane dotychczasowego leczenia wymagające przerwania terapii. Spośród
10 pacjentów leczonych lekami doustnymi aktualnie u żadnego nie zaobserwowano aktywności rzutowej
choroby oraz poważnych działań niepożądanych.
Wnioski: Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej terapii pozajelitowej oraz doustnej
stwardnienia rozsianego u dzieci terapia doustna wydaję się być bezpieczną i skuteczną metodą leczenia,
jednakże konieczna jest dalsze obserwacja w celu potwierdzenia tych spostrzeżeń.
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Prezentacja ustna w sesji : „Stwardnienie rozsiane”
M. Bilska
Klinika Neurologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
A. Makulec
Klinika Neurologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
M. Siedlarska
Klinika Neurologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
M. Zawadka
Klinika Neurologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
S. Jóźwiak
Klinika Neurologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
PROCESY DEMIELINIZACYJNE Z OBECNOŚCIĄ PRZECIWCIAŁ ANTY MOG U DZIECI
Wprowadzenie: Procesy demielinizacyjne u dzieci obejmują szerokie spektrum zaburzeń o przebiegu
monofazowym lub przewlekłym, nawrotowym. Postawienie rozpoznania, prognozowanie ryzyka kolejnych
rzutów i wybór odpowiedniej terapii mogą stanowić znaczną trudność z uwagi na nakładanie się objawów
neurologicznych i danych uzyskanych z diagnostyki u pacjentów pediatrycznych z tymi schorzeniami. W
ostatnich latach opisano przeciwciała anty MOG (myelin oligodendrocyte glycoprotein),które skierowane są
przeciwko białku mieliny i błonie komórkowej oligodendrocytów. U pacjentów dorosłych mogą być markerem
procesów demielinizacyjnych odmiennych od stwardnienia rozsianego(SM) oraz neuromyelitis optica spectrum
(NMOSD) bez obecności przeciwciał przeciwko akwaporynie 4. U dzieci mogą występować u pacjentów z
ADEM, SM, NMOSD, pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego,czy poprzecznym zapaleniem rdzenia.
Materiał i metody: Autorzy przedstawiają przegląd doniesień na temat roli przeciwciał anty MOG w
patogenezie i diagnostyce procesów demielinizacyjnych u dzieci. Prezentują dwie pacjentki z przewlekłym
procesem demielinizacyjnym OUN różnym od SM, z potwierdzoną obecnością przeciwciał anty MOG. Wskazują
na odmienności w diagnostyce obrazowej i laboratoryjnej, które pozwoliły na postawienie rozpoznania procesu
demielinizacyjnego odmiennego od SM.
Wnioski: Diagnostyka różnicowa i wykluczenie SM jest istotne,z uwagi na doniesienia o braku efektu leczenia
lub zaostrzeniu przebiegu procesu demielinizacyjnego z obecnością przeciwciał anty MOG w przypadku terapii
lekami immunomodulującymi stosownymi w SM.
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Prezentacja w sesji „Prezentacje ustne II”
L. Boćkowski
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
J. Tomczyk
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ANALIZA PRZEBIEGU KLNICZNEGO I LECZENIA OBWODOWEGO PORAŻENIA NERWU TWARZOWEGO U DZIECI I
MŁODZIEŻY.
Wprowadzenie: Obwodowe porażenie nerwu twarzowego jest najczęściej rozpoznawaną mononeuropatią u
dzieci i młodzieży. Przeważa idiopatyczna postać typu Bella, ale należy tez brać pod uwagę inną etiologię.
Cel pracy: Celem pracy była ocena przebiegu klinicznego, etiologii oraz skuteczności leczenia
fizjoterapeutycznego i farmakologicznego oraz czynników wpływających na poprawę pacjentów wieku
rozwojowego z obwodowym porażeniem nerwu twarzowego.
Materiał i metody: Analiza retrospektywna dokumentacji medycznej 100 pacjentów z obwodowym porażeniem
nerwu twarzowego hospitalizowanych w Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UDSK w Białymstoku w
latach 2011 - 2016.
Wyniki: Wiek pacjentów wynosił od 15 miesiąca życia do 18 lat, 62% stanowiły dziewczynki. Szczyt zachorowani
przypadał na miesiące lipiec, sierpień i grudzień. Średni czas od wystąpienia objawów do hospitalizacji wynosił 4
dni. Porażeniu mięśni mimicznych twarzy towarzyszyły zaburzenia smaku u 13% pacjentów, dolegliwości
bólowe w strefie zausznej u 8%, u 2% zaburzenia słuchu. Odruch strzemiączkowy nieobecny był u 42%
pacjentów. Przeważało idiopatyczne porażenie nerwu twarzowego. U 17% etiologia związana była z infekcją, a
u 6% z neuroboreliozą. W analizowanej grupie 49% prezentowało częściową poprawę, 20% chorych uzyskało
całkowity powrót funkcji nerwu w trakcie hospitalizacji. Czynnikami korzystnie wpływającym na efekty leczenia
były młodszy wiek chorego i lokalizacja prawostronna.
Wnioski: Porażenie nerwu twarzowego u dzieci i młodzieży wymaga kompleksowego leczenia
fizjoterapeutycznego i farmakologicznego. Efekty często nie są satysfakcjonujące. U ponad połowa pacjentów
konieczna jest kontynuacja leczenia w warunkach ambulatoryjnych.
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Prezentacja ustna w sesji „Padaczka III”
Ł. Boguszewicz
Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
E. Jamroz
Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, GCZD im. Św. Jana Pawła II, Samodzielny Szpital Kliniczny nr
6 SUM w Katowicach
M. Ciszek
Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
E. Emich-Widera
Katedra I Klinika Neurologii Dziecięcej SUM w Katowicach
M. Kijonka
Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
T. Banasik
Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
A. Skorupa
Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
M. Sokół
Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
BADANIA METABOLOMICZNE W NEUROLOGII DZIECIĘCEJ - IDENTYFIKACJA PROFILU METABOLICZNEGO
LEKOOPORNYCH PADACZEK
Wprowadzenie: Padaczka, jedna z najczęstszych chorób neurologicznych, obejmuje ok. 1-3% populacji ogólnej.
80% zachorowań przypada na okres do 20 r.ż. Ze względu na znaczną heterogenność tej grupy, mimo
znacznego postępu w diagnostyce, nowoczesnych terapii nadal ok. 30% stanowią lekooporne padaczki. Dlatego
duże znaczenie pokłada się w poszukiwaniu biomarkerów epileptogenezy, pomocnych m.in. w opracowaniu
skutecznych terapii.
Cel pracy: Identyfikacja biomarkerów w surowicy krwi u dzieci z lekooporną padaczką.
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 28 pacjentów (mediana wieku 12 m.ż.) z lekooporną padaczką,
badanych wg. protokołu obejmującego badanie kliniczne, neuroobrazowanie (MR), EEG, wideo EEG, 24godzinne EEG; w wybranych przypadkach skrining biochemiczny w kierunku wad metabolizmu, analizę
chromosomów oraz badania molekularne. Grupa odniesienia to 20 pacjentów bez schorzeń układu
nerwowego, chorób przewlekłych oraz odchyleń w rutynowych testach laboratoryjnych. Widma NMR
zarejestrowano na spektrometrze Bruker 400.13 MHz i analizowano za pomocą analizy wielowymiarowej oraz
metod uniwariacyjnych uwzględniających korektę wiekową.
Wyniki: W grupie padaczek zaobserwowano istotny statystycznie wzrost stężenia N-acetylo-glikoprotein,
mleczanu, kreatyny, glicyny i związków lipidowych oraz obniżone stężenie kwasu cytrynowego. Istotną
statystycznie korelację z wiekiem wykryto dla choliny, mleczanu, mrówczanu oraz DMSO (dimetylosulfotlenek).
Za pomocą klasyfikatora opartego na LDA (liniowa analiza dyskryminacyjna) przyporządkowano odpowiednio
80% i 75% przypadków w grupie odniesienia i padaczek.
Wnioski: Metabolomika oparta na spektroskopii NMR dostarcza informacji o dynamicznych procesach
metabolicznych w padaczce lekoopornej, zarówno poprzez identyfikację biomarkerów specyficznych dla
choroby, ale także pozwalając na wgląd w przebieg choroby czy efekty leczenia. Praca realizowana z projektu
KNW - 1-131-N/6/k
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Wykład na zaproszenie w sesji „Neuroinfekcje”

D.A. Dunin-Wąsowicz
Klinika Neurologii iEpileptologii Instytut-"pomnik-Centrum Zdrowua Dziecka"
ROLA ZAKAŻEŃ WIRUSOWYCH W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH-STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA
Zakażenia różnymi szczepami wirusów, a zwłaszcza wirusami neurotropowymi są ważnymi czynnikami
etiologicznymi w chorobach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. W ostatnim czasie obserwuje się
poważny wzrost zachorowań na odrę występujący w różnych ogniskach epidemiologicznych. Z powodu działań
ruchów antyszczepionkowych wzrasta niestety także liczba dzieci nie zaszczepionych przeciwko odrze, śwince i
różyczce, co stwarza poważne zagrożenia. Należy liczyć się nie tylko z ostrymi neurologicznymi powikłaniami
zakażenia paramyxowirusem odry, ale również z wystąpieniem w populacji pediatrycznej SSPE. Rozważane jest
znaczenie zakażeń wirusowych w chorobach demielinizacyjnych. U chorych na stwardnienie rozsiane
szczególnie ważne jest wykrycie papowawirusa JC i ocena ryzyka wystąpienia PML . Zwraca się również uwagę
na znaczenie wirusa EBV oraz wirusa HHV-6 aktywującego genom wirusa EBV. Nie są w pełni poznane
mechanizmy wystąpienia encefalopatii HIV i HSV. Neurozakażenia wirusem HCMV potwierdzono w zapaleniu
nerwu wzrokowego, w zespole Guillain-Barré i zespole Millera Fishera. Etiologię infekcyjno-zapalną i znaczenie
wirusów HSV-1, HSV-2, HHV-6, EBV, HCMV, odry, świnki, grypy, paragrypy, WZWA, WZWB, retrowirusów
rozważano w zespole FIRES. Cosawirus A1 należący do pikornawirusów jest przyczyną wiotkich porażeń. Bardzo
istotne są także rosnące możliwości zastosowania nowoczesnej terapii przeciwwirusowej.
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Prezentacja ustna w sesji : „Fakomatozy”
A. Gergont
Klinika Neurologii Dziecięcej UJ CM w Krakowie
B. Gajda
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
S. Kroczka
Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży UJ CM w Krakowie
M. Kaciński
Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży UJ CM w Krakowie
ZABURZENIA NACZYNIOWE U DZIECI Z NEUROFIBROMATOZĄ TYPU 1
Wprowadzenie: Zaburzenia naczyniowe należą do częstych objawów neurofibromatozy typu 1 (NF1), bywają
jednak długo nieme klinicznie. Dane z piśmiennictwa wskazują na obecność arteriopatii u 6% dzieci z NF1,
częściej u dzieci z glejakiem nerwu II, zaburzenia te mają charakter postępujący. Do najczęstszych należą 3 typy
zmian: stenoza, tętniaki i postaci mieszane, a jednym z najczęstszych jest zespół moyamoya, związany z
ryzykiem powikłań niedokrwiennych.
Cel pracy: Była nim cena zaburzeń naczyniowych u dzieci, hospitalizowanych w Klinice Neurologii Dziecięcej z
rozpoznaną na podstawie kryteriów NF1.
Materiał i metody: Badaniem objęto 37 chorych z NF1, w tym 18 dziewczynek i 19 chłopców w wieku (średnia)
odpowiednio 9,8 oraz 10,3 lat. U wszystkich chorych wykonano MR głowy przed i po podaniu kontrastu, a u
niektórych dzieci dodatkowo angioMR i badanie przepływu krwi w tętnicach mózgowych (TCD) za pomocą
aparatu Nicolet Companion III. NF1 rozpoznano za pomocą kryteriów klinicznych.
Wyniki: Zaburzenia naczyniowe w badanej grupie stwierdzono u dwojga dzieci. U chłopca w wieku lat 4 po
wystąpieniu udaru niedokrwiennego rozpoznano zespół moyamoya. Natomiast u pacjentki w wielu lat 15 w
badaniu MR z programem naczyniowym, a następnie angiografii mózgowej stwierdzono zaburzenia przepływu
krwi w prawej półkuli mózgu, zwężenie prawej tętnicy szyjnej, brak sygnału prawej tętnicy mózgu przedniej i
słaby sygnał środkowej mózgu. Dziewczynka była leczona z powodu nadciśnienia tętniczego naczyniowonerkowego, dodatkowo w tętnicy nerkowej lewej stwierdzono zwężenie z tętniakowatym poszerzeniem na
obwodzie. U pozostałych dzieci nie wykazano obecności zmian naczyniowych, natomiast rozpoznano glejaka
nerwów wzrokowych (13,5%), uszkodzenie pasma drogi wzrokowej i guz nadsiodłowy (pojedyncze przypadki).
Wnioski: Zaburzenia naczyniowe w przebiegu NF1 rozpoznano u 5,4% badanych u dzieci. Badanie
Dopplerowskie przezczaszkowe, może być przydatne u dzieci z NF1 jako badanie przesiewowe.
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Prezentacja ustna w sesji „Choroby metaboliczne”
E. Jamroz
Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego GCZD,im. Św. Jana Pawła II, Samodzielny Szpital Kliniczny nr
6 SUM w Katowicach
WRODZONE WADY METABOLIZMU - WYZWANIE DLA NEUROLOGA DZIECIĘCEGO
Wprowadzenie Wrodzone wady metabolizmu(wwm)należą do chorób genetycznie uwarunkowanych i jako
pojedyncze schorzenia występują rzadko z częstością ok. 5/10000 urodzeń. Jednak ze względu na znaczną liczne
defektów genetycznych o znaczeniu klinicznym sumarycznie stanowią istotną cześć przypadków chorobowych,
głównie w wieku dziecięcym. Zaburzenia neurologiczne stwierdza się u ok. 85% pacjentów. WWM dotyczyć
mogą wszystkich składników i narządów istotnych dla budowy i funkcji komórki/organizmu, dlatego ich
symptomatologia jest niezwykle zróżnicowana. Obraz kliniczny warunkują defekty metabolizmu.
Cel pracy: Ocena obrazu klinicznego oraz biomarkerów diagnostycznych wrodzonych wad metabolizmu.
Materiał i metody: w grupie pacjentów z wwm analizowano objawy kliniczne, w tym zaburzenia neurologiczne,
skrining biochemiczny, neuroobrazowanie (MR, MRS) oraz badania molekularne.
Wyniki: Grupa wwm obejmowała choroby lizosomalne, peroksysomalne, mitochondrialne, aminoacedopatie,
wrodzone kwasice organiczne.
Wnioski: Mimo znacznego postępu w dziedzinie biologii molekularnej, biochemii i wprowadzeniu czulszych
metod neuroobrazowania, jedynie u ok. 5% pacjentów z wwm istnieje możliwość leczenia. Dlatego stałe
uwzględnianie tych schorzeń w diagnostyce różnicowej zapewnić może wczesne ich rozpoznanie i podjęcie
odpowiedniej terapii.
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Prezentacja ustna w sesji „Choroby nerwowo-mięśniowe”
M. Jędrzejowska
Zespół Nerwowo-Mięśniowy, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN;
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. Gombin
Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
A. Madej-Pilarczyk
Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
J. Pilch
Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Katowice
R. Śmigiel
Zakład Propedeutyki Pediatrii i Chorób Rzadkich, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
Wrocław
R. Posmyk
Zakład Genetyki Medycznej, Podlaskie Centrum Medyczne, Białystok
B. Wojtaś
Pracownia Neurobiologii Molekularnej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa
B. Gielniewski
Pracownia Neurobiologii Molekularnej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa
J. Fijak-Moskal
Zakład Genetyki Medycznej, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Kraków
A. Kutkowska-Kaźmierczak
Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
J. Wierzba
Centrum Chorób Rzadkich, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
A. Jakubiuk-Tomaszuk
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
ZASTOSOWANIE SEKWENCJONOWANIA EKSOMOWEGO W DIAGNOSTYCE ZESPOŁU DZIECKA WIOTKIEGO
Wprowadzenie: Wiotkość, stwierdzana w okresie noworodkowym i niemowlęcym, jest objawem
niespecyficznym, pojawiającym się w przebiegu wielu różnych schorzeń. Przyczyną jej wystąpienia mogą być
czynniki środowiskowe i genetyczne.
Cel pracy: Identyfikacja przyczyn wystąpienia zespołu dziecka wiotkiego, ze szczególnym uwzględnieniem
chorób nerwowo-mięśniowych o podłożu genetycznym.
Pacjenci i metody: Do projektu zakwalifikowano 127 probantów z dominującą w obrazie klinicznym hipotonią w
okresie noworodkowym lub niemowlęcym i wykluczonymi najczęstszymi genetycznymi przyczynami wiotkości
(SMA, PWS). Badania molekularne obejmowały sekwencjonowanie eksomu (WES)(115 pacjentów. W
wybranych przypadkach przeprowadzono analizę celowaną.
Wyniki: Analiza celowana wykazała obecność u 8 pacjentów wariantów potencjalnie patogennych w genach
ACTA1 (4), MTM1 (3) i DMPK (1), tym samym potwierdzając rozpoznanie kliniczne miopatii i wrodzonej dystrofii
miotonicznej. Analizę danych WES rozpoczęto od identyfikacji mutacji w znanych genach związanych z
patogenezą chorób nerwowo-mięśniowych. Warianty potencjalnie patogenne najczęściej identyfikowano w
genach LMNA (6 pacjentów, RYR1 (7 pacjentów) i COL6A1 (3 pacjentów). U pojedynczych pacjentów
zidentyfikowano potencjalnie patogenne warianty w genach: LAMA2, PIEZO2, SEPN1, PMP22, DNM2, PPP2R1A,
COL12A1, NEB, FKBP14, BICD2, IGHMBP2 i EXOSC3. warianty stanowią przyczynę wystąpienia u Badanych
obserwowanych objawów klinicznych.
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Wnioski: Sekwencjonowanie eksomowe wykazało obecność patogennych/potencjalnie patogennych wariantów
u 41/117 (35.0%) badanych. Zidentyfikowane warianty dotyczyły najczęściej znanych genów wiązanych z
chorobami nerwowo-mięśniowymi, ale również odpowiedzialnych za inne choroby monogenowe np.
niespecyficzną niepełnosprawność intelektualną. Uzyskane wyniki potwierdzają ogromną heterogenność
genetyczną zespołu dziecka wiotkiego. Badania finansowane z projektu NCN 2015/17/B/NZ5/01368
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Prezentacja ustna w sesji „Fakomatozy”
S. Jóźwiak
Klinika Neurologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
J. Borkowska
Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
D. Chmielewski
Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
K. Sadowski
Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
D. Domańska-Pakieła
Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
E. Jurkiewicz
Zakład Diagnostyki Obrazowej, Instytut - „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
K. Kotulska-Jozwiak
Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
PREWENCJA ROZWOJU PADACZKI - MIT CZY RZECZYWISTOŚĆ? -WNIOSKI Z PROJEKTU EPISTOP
Wprowadzenie: Pomimo postępu jaki dokonał się w medycynie w ostatnich latach i wynalezieniu wielu nowych
leków przeciwpadaczkowych (LPP) nadal aż 25-30% ludzi chorych na padaczkę ma padaczkę oporną na leczenie.
Badania ostatnich 20 lat wykazują, że pojawienie się klinicznych napadów padaczkowych poprzedzone jest tzw.
okresem latentnym rozwoju epileptogenezy. Jest to okres od zadziałania czynnika uszkadzającego OUN (może
być nim czynnik genetyczny, uraz, neuroinfekcja) do rozwoju klinicznych napadów. Badania na zwierzętach
wskazywały na możliwość redukcji ryzyka rozwoju padaczki u zwierząt po zastosowaniu LPP w okresie
latentnym. Powyższe obserwacje legły u podstaw pierwszych prób zapobiegania padaczce u chorych ze
stwardnieniem guzowatym.
Cel pracy: W niniejszym wykładzie przedstawione zostaną aktualne wyniki badań nad prewencją padaczki w
stwardnieniu guzowatym.
Materiał i metody: W opracowaniu uwzględniono wyniki aktualnych projektów badawczych PREVENT oraz
EPISTOP prowadzonych równolegle w ośrodkach amerykańskich i europejskich u dzieci poniżej 6 miesiąca życia
przed wystąpieniem napadów klinicznych.
Wyniki: W opracowaniu uwzględniono wyniki aktualnych projektów badawczych PREVENT oraz EPISTOP
prowadzonych równolegle w ośrodkach amerykańskich i europejskich u dzieci poniżej 6 miesiąca życia przed
wystąpieniem napadów klinicznych.
Wnioski: Badania nad prewencją padaczki znalazły się w kręgu zainteresowań wielu grup badawczych.
Poszukiwanie wczesnych biomarkerów epileptogenezy może przyczynić się do personalizacji leczenia.
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Prezentacja w sesji „choroby naczyniowe”
IA. Kopyta
Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
CZYNNIKI RYZYKA WCZESNEGO ZGONU U DZIECI Z UDAREM NIEDOKRWIENNYM MÓZGU - STAN AKTUALNEJ
WIEDZY
Choroby naczyń mózgowych zajmują dziesiąte miejsce wśród przyczyn zgonów w populacji dziecięcej, choć
częstość występowania tych schorzeń u dzieci oceniana jest jako 3 na 100 000 dzieci. Czynniki ryzyka
wczesnego zgonu („in-hospital”)w przebiegu udaru niedokrwiennego pozostają jednak słabo poznane. Wśród
nich najczęściej brane są pod uwagę : wiek wystąpienia ostrego niedokrwienia mózgu, płeć dziecka, choroby
przewlekłe w tym zwłaszcza wrodzone wady serca, czynniki genetyczne w tym pochodzenie etniczne pacjenta,
a także cechy kliniczne w ostrym okresie choroby. Zgodnie z danymi aktualnego piśmiennictwa do
najistotniejszych czynników ryzyka wczesnego zgonu w udarze dziecięcym zalicza się wczesny wiek wystąpienia
choroby, udar u dziecka z wrodzona wada serca oraz rozległość samego ogniska niedokrwienia. Wśród
noworodków czynnikiem szczególnie predysponującym do wczesnego zgonu jest brak napadów jako
manifestacji udaru.
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Prezentacja ustna w sesji „Choroby nerwowo-mięśniowe”
IA. Kopyta
Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
CHOROBA POMPE- OBRAZ KLINICZNY, DOŚWIADCZENIA WŁASNE LECZENIA ENZYMATYCZNĄ TERAPIĄ
ZASTĘPCZĄ (ERT)
Choroba Pompe jest rzadką, postępującą i śmiertelną miopatią metaboliczną z szacowaną częstością
występowania na świecie 1 na 40 000 urodzeń. Inne nazwy choroby Pompego to choroba spichrzania glikogenu
typu II, niedobór kwaśnej maltazy i glikogenoza typu II. Schorzenie to należy do lizosomalnych chorób
spichrzeniowych, ponieważ jej przyczynę stanowi niedobór naturalnej hydrolazy lizosomalnej, kwaśnej ?glukozydazy (GAA), która rozkłada glikogen w lizosomach do glukozy. W wyniku niedoboru tego enzymu
dochodzi do gromadzenia się glikogenu w różnych tkankach, zwłaszcza w mięśniu sercowym, mięśniach
oddechowych i szkieletowych, co prowadzi do rozwoju kardiomiopatii przerostowej i postępującego osłabienia
mięśni oraz zaburzeń oddychania. Choroba Pompego ma szeroki zakres fenotypów klinicznych. Pierwsze
objawy mogą się ujawnić przed ukończeniem 1. roku życia: (postać klasyczna, inaczej - niemowlęca) oraz po
pierwszym roku życia - zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych( postać o późnym początku). Od roku 2011
dzięki wprowadzeniu programu terapeutycznego istnieje możliwość leczenia ( ERT, Enzyme Replacement
Therapy) zarówno dzieci najmłodszych prezentujących najcięższych fenotyp choroby, jak i pacjentów
pediatrycznych z postacią o późnym początku. Autorka prezentuje przebieg kliniczny oraz przebieg diagnostyki
różnicowej i efekty leczenia czwórki pacjentów, w tym dwojga z postacią klasyczna oraz rodzeństwa z postacią
dorosłych. Zważywszy na dostęp do przesiewowych badań aktywności enzymu w suchej kropli krwi oraz
prowadzenia terapii chorobę Pompego należy wykluczyć u każdego noworodka/ niemowlęcia z kardiomiopatią/
kardiomegalią, hipotonią, brakiem oczekiwanego postępu rozwoju ruchowego zwłaszcza przy prawidłowym
przebiegu rozwoju społecznego Chorobę Pompego należy także brać pod uwagę w każdym przypadku
postępującego niedowładu proksymalnego, któremu może (ale nie musi) towarzyszyć niewydolność
oddechowa i (lub) zwiększona aktywność CK we krwi.
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Prezentacja ustna w sesji „Stwardnienie rozsiane”
S. Kroczka
1. Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży CMUJ Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Kraków
U. Stolarska
(prelegent)
1. Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży CMUJ Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Kraków 2. Pracownia
Neuropsychologii
I. Tuczyńska
1. Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży CMUJ Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Kraków 2. Pracownia
Neuropsychologii
SPRAWNOŚĆ POZNAWCZA PACJENTÓW Z DZIECIĘCĄ POSTACIĄ SM, W ZALEŻNOŚCI OD INDYWIDUALNEJ
REZERWY POZNAWCZEJ, ZASTOSOWANYCH METOD BADANIA I KRYTERIÓW DETERIORACJI POZNAWCZEJ
Wprowadzenie: W większości badań przeprowadzonych dotąd nad funkcjonowaniem poznawczym pacjentów
chorujących na dziecięcą postać SM u ok 1/3 chorych stwierdza się obniżenie sprawności poznawczej w co
najmniej jednym z badanych obszarów. Badania te przeprowadzono w grupach bardzo zróżnicowanych pod
względem liczebności (6 - 187 pacjentów), wieku, czasu trwania choroby, ilości rzutów i nasilenia zmian
demielinizacyjnych. Baterie testów wykorzystane w tych badaniach i przyjęte przez badaczy kryteria
deterioracji funkcji poznawczych są także zróżnicowane.
Cel pracy: analiza zaburzeń poznawczych w odniesieniu do rezerwy poznawczej i kryteriów deterioracji.
Materiał i metody: W naszym ośrodku, w latach 2015 - 2018 grupa 26 pacjentów z dziecięcą postacią SM
została zbadana za pomocą baterii testów spełniających kryteria EBM established cognitive assessment tools
(WISC-R/WAIS-R(PL), TMS Raven, 15 Słów Reya, test Figury Złożonej Reya-Osterrietha).
Wyniki: Wyniki badania testami inteligencji są w większości przypadków, zaskakująco wysokie (38,5% wyniki
wysokie i bardzo wysokie; 38,5% wyniki przeciętne-ponadprzeciętne; 23,07% wyniki poniżej przeciętnej; 0%
poniżej normy dla wieku). Przyjmując najwęższe stosowane dotąd w badaniach kryterium deterioracji
poznawczej jako conajmniej 1 test niezaliczony („failed”) tj. 1 lub więcej wyników poniżej 2 SD względem normy
dla wieku: 26,9% pacjentów ma zaburzenia poznawcze (w tym 15,3% pacjentów tylko 1 wynik poniżej normy, a
11,6% 2 i więcej wyniki poniżej normy). Wg szerszego kryterium, co najmniej jeden wynik poniżej 1 SD
względem normy dla wieku (tj. wynik przeliczony 7 pkt i mniej): 57,6% pacjentów ma zaburzenia poznawcze.
Biorąc pod uwagę ogólny IQ (w granicach przeciętnej lub powyżej) jedynie 19,2% pacjentów ma wybiórcze
zaburzenia poznawcze o charakterze chorobowym (nie rozwojowym).
Wnioski: w analizie zaburzeń poznawczych konieczne jest ujednolicenie kryteriów deterioracji poznawczej i
uwzględnienie rezerwy poznawczej.
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Prezentacja ustna w sesji „Padaczka III”
A. Kuźniar-Pałka
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka
M. Rudzka-Dybała
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka
A. Lipiec
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka
T. Mazurczak
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka
D. Antczak-Marach
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka
Z. Zalewska-Miszkurka
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka
J. Żebrowska
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka
H. Mazurkiewicz
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka
I. Terczyńska
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka
M. Kruk
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka
A. Goszczańska-Ciuchta
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka
J. Tryfon
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka
J. Kłyszejko
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka
H. Mierzewska
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka
E. Szczepanik
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka
PADACZKA U DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA
Wprowadzenie: Padaczka u osób ze zdiagnozowanym zespołem Downa (ZD) występuje z częstością 5-23%, przy
czym występowanie padaczki wzrasta z wiekiem sięgając do 43% u pacjentów po 50 rż. W populacji dziecięcej
pacjentów z zespołem Downa i padaczką największą grupę stanowią chorzy z rozpoznaniem drgawek
niemowlęcych.
Cel pracy: Omówienie specyfiki występowania i leczenia padaczki u dzieci z zespołem Downa.
Materiał i metody: Retrospektywna analiza przebiegu choroby, stosowanych leków, wyników badania EEG i
pozostałych wyników badań pacjentów hospitalizowanych w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży IMID oraz
przegląd aktualnych danych literaturowych.
Wyniki: Spośród 15 pacjentów (9 chłopców i 5 dziewcząt) z zespołem Downa i padaczką hospitalizowanych w
Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży IMID w latach 2007 -2018 u 13 stwierdzano zespół Westa, u dwóch
pacjentów padaczkę z napadami o ogniskowym początku. U 7/13 pacjentów z zespołem Westa uzyskano
remisje napadów, u 3 redukcję liczby napadów, u 2 pacjentów nawrót napadów. Na podstawie przeglądu
piśmiennictwa dokonano porównania przebiegu i wyników leczenia u naszej grupy pacjentów i wysunięto
wnioski mogące przyczynić się do zwiększenia skuteczności stosowanej terapii.
Wnioski: W izolowanym zespole Downa drgawki niemowlęce mają zazwyczaj łagodniejszy przebieg niż w
przypadkach o innym znanym podłożu. U dzieci z zespołem Downa osiągnięcie dobrej kontroli napadów
uzyskuje się częściej niż u pozostałych pacjentów. Rzadziej w przypadku tych pacjentów dochodzi do ewolucji w
kierunku innych zespołów padaczkowych, a prawidłowe leczenie wpływa na lepsze rokowanie co do dalszego
rozwoju. Najskuteczniejszym lekiem było ACTH. W przypadku innych typów padaczek wskazuje się na
odmienności przebiegu zespołu Lennoxa -Gatauta, który w ZD występuje w wieku późniejszym i jest związany z

Streszczenia nadesłane na VIII Zjazd PTND 2019 prezentowane w sesjach ustnych
(w układzie alfabetycznym, wg nazwiska pierwszego autora)
częstszym występowaniem napadów prowokowanych bodźcem. Istotnym czynnikiem wpływającym na
skuteczność leczenia padaczki mają choroby współistniejące.
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Prezentacja ustna w sesji „Lekooporność neurologii”
A. Lemska
Klinika Neurologii Rozwojowej Gdański Uniwersytet Medyczny
M. Zawadzka
Klinika Neurologii Rozwojowej Gdański Uniwersytet Medyczny
M. Szmuda
Klinika Neurologii Rozwojowej Gdański Uniwersytet Medyczny
M. Mazurkiewicz-Bełdzińska
Klinika Neurologii Rozwojowej Gdański Uniwersytet Medyczny
CZY WARTO POWTARZAĆ BADANIE MR W PADACZCE LEKOOPORNEJ?
Badanie rezonansem magnetycznym jest procedurą z wyboru w diagnostyce padaczki. Protokół MR dla
padaczki, czyli grupa wybranych sekwencji stosowanych w celu poprawy czułości i swoistości w identyfikowaniu
możliwych nieprawidłowości strukturalnych leżących u podstaw padaczki, jest od niedawna z powodzeniem
stosowany w wielu ośrodkach w Europie, w tym w Polsce. Szczególnie w aspekcie dynamicznie rozwijającej się
neurochirurgii padaczkowej wydają się zasadne dalsze prace nad udoskonaleniem protokołów MR dla padaczki.
Materiał i metoda: Do analizy zakwalifikowano 51 pacjentów z padaczką lekooporną, w wieku od 2 do 17 lat,
hospitalizowanych w Klinice Neurologii Rozwojowej w latach 2013-2017. W pracy przedstawiono przypadki
pacjentów, u których decyzja o wykonaniu kolejnego badania MR mózgowia w oparciu o protokół dla padaczki,
pomimo kilkukrotnie wykonanych wcześniej badań (ocenianych jako prawidłowe), zaowocowała rozpoznaniem
wady ukształtowania kory mózgowej.
Wyniki i wnioski: Rozpoznanie spowodowało zmianę postępowania terapeutyczno-diagnostycznego u każdego
z pacjentów. Postawione rozpoznanie u większości skutkowało rozpoczęciem diagnostyki przedoperacyjnej
padaczki a u niektórych zastosowaniem odpowiedniej farmakoterapii, co doprowadziło do redukcji lub
ustąpienia napadów padaczkowych.
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Prezentacja ustna w sesji: „Padaczka III”
M,. M.Krause, M.Nowicka, B.Ujma-Czapska,L. Kipiński, D.Szarek
Oddział Neurologii Dziecięcej, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T.Marciniaka we Wrocławiu
STYMULATOR NERWU BŁĘDNEGO JAKO ALTERNATYWNA METODA LECZENIA PADACZKI LEKOOPORNEJ DOŚWIADCZENIA WŁASNE
Padaczka powszechnie uważana jest za jeden z najczęstszych poważnych objawów chorobowych dotyczących
ośrodkowego układu nerwowego. Jest to choroba mózgu o różnej etiologii, charakteryzująca się nadmierną
aktywnością bioelektryczną komórek nerwowych, przejawiająca się występowaniem okresowych zaburzeń
czynności mózgu zwanych napadami padaczkowymi. Mimo ciągle rozwijających się metod leczenia odsetek
padaczek lekoopornych pozostaje wciąż na poziomie 30 %. Jedną z możliwości leczenia jest implantacja
stymulatora nerwu błędnego. System Stymulacji Nerwu Błędnego (ang. Vagus Nerve Stimulation - VNS) został
opracowany w celu redukcji częstotliwości napadów drgawek u pacjentów, u których w przebiegu padaczki
dominują napady zarówno ogniskowe jak i uogólnione. U podstaw działania terapeutycznego systemu VNS leży
prawdopodobnie położenie anatomiczne nerwu błędnego. Nerw błędny to nerw mieszany składający się w
około 80% z włókien czuciowych aferentnych. W badaniu mechanizmów działania systemu VNS zakłada się, iż
wpływ VNS wynika ze wzbudzenia potencjału lewego nerwu błędnego szyi. W wystąpieniu zostaną
przedstawione wstępne wyniki leczenia VNS u 14 dzieci i 6 dorosłych w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym
im. T. Marciniaka we Wrocławiu.

Streszczenia nadesłane na VIII Zjazd PTND 2019 prezentowane w sesjach ustnych
(w układzie alfabetycznym, wg nazwiska pierwszego autora)
Prezentacja ustna w sesji Bóle głowy
A. Makulec
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w
Warszawie, 02-091 Warszawa, ul. Żwirki Wigury 63 A, Oddział Kliniczny Neurologii i Pediatrii
M. Zawadka
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w
Warszawie, 02-091 Warszawa, ul. Żwirki Wigury 63 A, Oddział Kliniczny Neurologii i Pediatrii
S. Jóźwiak
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w
Warszawie, 02-091 Warszawa, ul. Żwirki Wigury 63 A, Oddział Kliniczny Neurologii i Pediatrii
BÓL GŁOWY OBJAWEM ZAKRZEPICY ŻYLNEJ WEWNĄTRZCZASZKOWEJ
Wprowadzenie: Zakrzepica żylna wewnątrzczaszkowa (udar żylny) stanowi ok. 0,5-1% wszystkich udarów
mózgu. Typowym objawem jest łagodne nadciśnienie śródczaszkowe. Często jedynym objawem są bóle głowy.
W tomografii komputerowej głowy można stwierdzić niedrożność naczynia, obrzęk mózgu lub obszar zawału często z wtórnym ukrwotocznieniem. Zawsze należy wykonać badanie naczyniowe mózgu. Terapia obejmuje
leczenie: przyczynowe, objawowe, przeciwzakrzepowe. Stosowanie trombolizy u dzieci pozostaje
kontrowersyjne.
Cel pracy: Przedstawiamy 14 letniego pacjenta z bólami głowy, wymiotami i zaburzeniami świadomości. Na
podstawie objawów klinicznych i wyników badań dodatkowych, rozpoznano zakrzepicę prawej zatoki esowatej i
poprzecznej z udarem żylnym z towarzyszącymi wtórnymi ogniskami ukrwotocznienia oraz odmianę rozwojową
naczyń kręgowych i anomalię koła tętniczego mózgu.
Materiał i metody: 14 letni pacjent z ogniskowymi bólami głowy od dwóch tygodni, jednorazowymi wymiotami
i przemijającymi zaburzeniami świadomości. Rozpoznano udar żylny mózgu. W procesie diagnostycznym brano
pod uwagę: chorobę nowotworową, zaburzenia hematologiczne, układową chorobę tkanki łącznej, zaburzenia
hormonalne, metaboliczne, czynniki infekcyjne.
Wyniki: W badaniu okulistycznym zatarcie granic tarcz nerwów wzrokowych. W badaniach obrazowych mózgu zakrzepica prawej zatoki esowatej i części prawej zatoki poprzecznej z udarem żylnym na pograniczu podstawy
płatów skroniowego i potylicznego z towarzyszącymi wtórnymi ogniskami ukrwotocznienia oraz odmiana
rozwojowa naczyń kręgowych i anomalia koła tętniczego mózgu. W badaniach laboratoryjnych: podwyższone
stężenie czynnika VIII, homocysteiny, mocznika, skrócony czas kaolinowo-kefalinowy, niedobór witaminy B12,
niskie stężenie żelaza, zaburzenia lipidowe.
Wnioski: W diagnostyce różnicowej bólów głowy należy pamiętać o zakrzepicy żylnej wewnątrzczaszkowej. W
praktyce zazwyczaj współistnieje kilka czynników predysponujących do zakrzepicy.

Streszczenia nadesłane na VIII Zjazd PTND 2019 prezentowane w sesjach ustnych
(w układzie alfabetycznym, wg nazwiska pierwszego autora)
Prezentacja w sesji : „Prezentacje ustne I”
B. Oleksy
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży - Instytut Matki i Dziecka - Warszawa
H. Mierzewska
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży - Instytut Matki i Dziecka - Warszawa
M. Rydzanicz
Zakład Genetyki Medycznej - Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa
K. Wasilewska
Zakład Genetyki Medycznej - Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa
M. Wypchło
Zakład Genetyki Medycznej - Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa
Z. Zalewska-Miszkurka
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży - Instytut Matki i Dziecka - Warszawa
E. Szczepanik
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży - Instytut Matki i Dziecka - Warszawa
ZESPÓŁ AICARDIEGO-GOUTIERESA TYPU 5 - PREZENTACJA PRZYPADKU
Wprowadzenie: Zespół Aicardiego-Goutieresa (AGS) jest spowodowany mutacjami w jednym z siedmiu genów
(TREX1, RNASEH2A, RNASEH2B, RNASEH2C, SAMHD1, ADAR, IFIH). Klinicznie prezentuje się jako
przypominająca wrodzoną infekcję encefalopatia ze zwapnieniami, przede wszystkim w jądrach podkorowych, z
uszkodzeniem istoty białej oraz zanikiem mózgu i pnia, pleocytozą oraz podwyższonym stężeniem interferonu ?
i neopteryny w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy.
Cel pracy: Prezentujemy przypadek pacjenta z zespołem Aicardiego-Goutieresa 5 oraz ścieżkę diagnostyczną.
Materiał i metody 4-letni chłopiec został przyjęty do Kliniki Neurologii IMID w celu ustalenia przyczyny zespołu
pozapiramidowo-piramidowego oraz wtórnego małogłowia. W rezonansie magnetycznym mózgu uwidoczniono
zmiany torbielowate w istocie białej hiperintensywne w sekwencjach T2 w płatach czołowych i skroniowych
oraz drobne ogniska hipointensywne w SWI (sugerujące zwapnienia). Badania wykluczyły zakażenie TORCH,
choroby metaboliczne oraz mikroaberracje chromosomalne. Wstępnie wysunęliśmy podejrzenie
niepostępującej leukoencefalopatii bez wielkogłowia z torbielami w płatach skroniowych spowodowanej
mutacją RNASET2 lub zespołu AGS. Badanie genetyczne wykonano metodą WES (whole exome sequencing).
Wyniki: W badaniu WES wykryto dwie mutacje (heterozygota złożona) w genie SAMHD1
p.(Phe165Ser)/p.(Gln235*), potwierdzając AGS5.
Wnioski: W diagnostyce encefalopatii badanie genetyczne metodą WES potwierdza diagnozę i umożliwia
poradę genetyczną. Ze względu na niecharakterystyczny obraz kliniczny AGS uważamy za bardzo istotne, aby
uwzględnić AGS w diagnostyce różnicowej m.in. wrodzonego zakażenia TORCH, leukoencefalopatii, szczególnie
w korelacji ze zwapnieniami, jak również mózgowego porażenia dziecięcego.

Streszczenia nadesłane na VIII Zjazd PTND 2019 prezentowane w sesjach ustnych
(w układzie alfabetycznym, wg nazwiska pierwszego autora)
Prezentacja w sesji „Prezentacje ustne II”
A. Orłowska
Klinika Neurologii Dziecięcej Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św.Jadwigi Królowej w Rzeszowie
E. Czyżyk
Klinika Neurologii Dziecięcej Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św.Jadwigi Królowej w Rzeszowie
E. Tonia-Cwynar
Klinika Neurologii Dziecięcej Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św.Jadwigi Królowej w Rzeszowie
M. Bocheńska
Klinika Neurologii Dziecięcej Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św.Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Zespół Kinsbourne’a - prezentacja przypadków - wspólne objawy, trudności diagnostyczne i lecznicze
WSTĘP: Zespół opsoklonie-mioklonie (OMS) jest rzadkim schorzeniem neurologicznym, uwarunkowanym
immunologicznie, występującym u dzieci (gł. w wieku 6-36 m.ż.) oraz u dorosłych jako zespół
paranowotworowy, towarzyszący infekcji i idiopatyczny. Występuje z częstością 1 na 5 000 000 rocznie. Ma
charakter monofazowy lub przewlekły nawracający. Dolegliwości pojawiają się nagle. Rozpoznanie można
postawić jeżeli pacjent spełnia 3 z 4 kryteriów: 1. neuroblastoma 2. opsoklonie 3. zaburzenia ruchowe z
miokloniami i/lub ataksją oraz 4. zaburzenia zachowania, w tym zaburzenia snu. W 50 % przypadków jest to
zespół paranowotworowy, u dzieci związany gł. z obecnością nerwiaka zarodkowego współczulnego
(neuroblastoma). U dzieci konieczne jest więc wykonanie MR głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej i
miednicy, oznaczenie poziomu metabolitów katecholamin w moczu, a w przypadku braku zmian w badaniach
obrazowych należy rozważyć wykonanie scyntygrafii z użyciem metajodoguanidyny. Zespół towarzyszący
infekcji związany jest z zakażeniem m.in. paciorkowcem, Mycoplasma pneumoniae, Borrelia burgdorferi, HSV,
VZV, EBV, CMV. W opinii części autorów w tzw. postaciach idiopatycznych doszło do pełnej, spontanicznej
inwolucji nierozpoznanego wcześniej guza. W leczeniu stosuje się: w przypadku neuroblastoma - usunięcie
chirurgiczne guza (co nie wpływa niestety na już rozwinięty obraz kliniczny OMS), kortykosteroidy, ACTH, wlewy
immunoglobulin, plazmaferezę, rytuksymab oraz cyklofosfamid. CEL: Analiza obrazu klinicznego,
przedstawienie trudności diagnostycznych i leczniczych.
MATERIAŁ I METODY: W pracy przedstawiono historię 12- miesięcznej dziewczynki i 2- letniego chłopca
hospitalizowanych w Klinice Neurologii Dziecięcej w Rzeszowie. WYNIKI: Rozpoznanie OMS daje szansę na
wczesne wykrycie choroby nowotworowej, wdrożenie odpowiedniego leczenia i poprawia rokowanie u tych
pacjentów.
WNIOSKI: Konieczne jest ustalenie standardów postępowania diagnostyczno - terapeutycznego.

Streszczenia nadesłane na VIII Zjazd PTND 2019 prezentowane w sesjach ustnych
(w układzie alfabetycznym, wg nazwiska pierwszego autora)
Prezentacja w sesji „Choroby metaboliczne”
J. Paprocka
1- Klinika Neurologii Dziecięcej SUM w Katowicach
D. Rokicki
2- Oddział Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, IP-CZD w Warszawie
A. Bogdańska
3- Pracownia Wad Metabolizmu, IP-CZD w Warszawie
OBJAWY NEUROLOGICZNE WE WRODZONYCH ZABURZENIACH GLIKOZYLACJI BIAŁEK (CDG)
Wprowadzenie: Podstawowym testem w diagnostyce N-glikozylacji białek jest oznaczenie izoform transferyny
metodą elektroogniskowania. Nieprawidłowy profil izoform z przesunięciem katodowym oznacza obniżenie
glikozylacji jest biochemicznym markerem wrodzonych zaburzeń glikozylacji (CDG). Typ I wzoru izoform
(obniżona frakcja tetrasjalotransferyny, podwyższone frakcje katodowe disjalo- i asjalotransferyny) obejmuje
defekty syntezy pierwotnego oligosacharydu (LLO) zlokalizowane w cytoplaźmie i retikulum
endoplazmatycznym, typ II izoform (podwyższone frakcje asjalo -, monosjalo-, disjalo-, trisjalotransferyny)
obejmuje defekty glikozylacji terminalnej zlokalizowane w aparacie Golgiego.
Cel pracy: Celem pracy jest analiza objawów neurologicznych w zespole CDG oraz próba korelacji genotypfenotyp.
Materiał i metody: Badaniem objęto 50 pacjentów życia z nieprawidłowym wzorem izoform transferyny w
wieku od 2 tygodni do 13 roku. U 30 pacjentów rozpoznano wrodzone zaburzenia glikozylacji białek: PMM2CDG, PMI- CDG, ALG3-CDG, DPAGT1-CDG, ALG-1-CDG, SRD5A3-CDG, PGM1-CDG, ALG13-CDG, ATP6AP1-CDG,
ATP6VOA2-CDG, RFT1- CDG.
Wyniki: Wśród objawów neurologicznych dominowały: padaczka, opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
zaburzenia napięcia mięśniowego pod postacią hipotonii. Przeprowadzono szczegółową analizę obrazu
neurologicznego oraz odniesiono otrzymane wyniki do poszczególnych typów choroby oraz rozpoznanej
mutacji.
Wnioski: Pomimo narastającej na świecie liczby pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami glikozylacji białek oraz
nierzadko dominującymi w obrazie klinicznym objawami neurologicznymi systematycznie zmniejsza się w
Polsce ilość wykonywanych izoform transferyny.

Streszczenia nadesłane na VIII Zjazd PTND 2019 prezentowane w sesjach ustnych
(w układzie alfabetycznym, wg nazwiska pierwszego autora)
Prezentacja ustna w sesji Padaczka III
J. Paprocka
1- Klinika Neurologii Dziecięcej SUM w Katowicach
E. Emich-Widera
1- Klinika Neurologii Dziecięcej SUM w Katowicach
PADACZKA W CHOROBACH NEUROMETABOLICZNYCH
W grupie chorób neurometabolicznych padaczka stanowi bardzo częsty objaw. Szacuje się, że ponad 250
wrodzonych wad metabolizmu w obrazie klinicznym zawiera napady padaczkowe. W przypadku drgawek
noworodkowych wrodzone wady metabolizmu można zdiagnozować u 1,1-7,4% pacjentów. Według innych
autorów częstość występowania padaczki w chorobach neurometabolicznych wynosi około 7%. Diagnostyka w
kierunku zaburzeń neurometabolicznych umożliwia specyficzne i prawdopodobnie bardziej efektywne leczenie
padaczki. Wczesna diagnoza poddających się leczeniu chorób neurometabolicznych jest niezwykle istotna,
także z uwagi na potencjalny brak efektu leczenia przeciwpadaczkowego. Autorzy dokonują przeglądu wiedzy
na temat klasyfikacji wrodzonych wad metabolizmu jako przyczyny padaczki (biorąc pod uwagę patogenezę i
wiek dziecka) oraz kładąc szczególny nacisk na choroby neurometaboliczne poddające się leczeniu.

Streszczenia nadesłane na VIII Zjazd PTND 2019 prezentowane w sesjach ustnych
(w układzie alfabetycznym, wg nazwiska pierwszego autora)
Prezentacja w sesji „ Prezentacje ustne II”
J. Paprocka
Klinika Neurologii Dziecięcej, SUM, Katowice
K. Furczyk
Psychiatrie Baselland, Zentrum für spezifische Psychotherapien und Psychosomatik, Liestal
E. Jamroz
Klinika Neurologii Dziecięcej, SUM, Katowice
E. Kluczewska
Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki, SUM, Zabrze
A. Popenda
Studenckie Towarzystwo Naukowe, Klinika Neurologii Dziecięcej, SUM, Katowice
M. Wielgus
Studenckie Towarzystwo Naukowe, Klinika Neurologii Dziecięcej, SUM, Katowice
NIEPRAWIDŁOWOŚCI W OBRĘBIE JĄDER PODKOROWYCH U DZIECI
Wprowadzenie: Związek jąder podkorowych z kontrolą ruchu jest znany od wielu lat. Choroby obejmujące
pierwotnie jądra podkorowe prowadzą do charakterystycznych zaburzeń ruchowych i zmian napięcia
mięśniowego. Wyniki badan klinicznych i eksperymentalnych wskazują, że dzięki złożonym połączeniom
strukturalnym i funkcjonalnym jąder podstawy z wieloma obszarami kory mózgowej, zwłaszcza z asocjacyjną
korą przedczołową, odgrywają one znaczącą rolę także w regulacji funkcji poznawczych (proces bramkowania,
wybór między rywalizującymi czynnościami poznawczymi i ruchowymi, utrzymywanie informacji w pamięci
operacyjnej oraz planowanie sekwencji zachowań).
Cel pracy: Autorzy prezentują grupę 155 dzieci (w wieku od 2mż do 18rż) ze zmianami w obrębie jąder
podkorowych o różnej etiologii, analizują prezentację kliniczną, obraz neuroradiologiczny oraz ostateczne
rozpoznanie.
Materiał i metody: Grupę badaną podzielono na podgrupy pacjentów z: encefalopatią niedotlenieniowoniedokrwienną (N=50), encefalopatią postępującą(N=24), wadami OUN (N=18), fakomatozami
(N=17),chorobami naczyniowymi (N=17), neuroinfekcjami (N=11), mózgowym porażeniem dziecięcym (N=10),
schorzeniami endokrynologicznymi (N=4), chorobami psychiatrycznymi (N=4). Wyniki: W grupie badanej
opisano w sumie 257 zmian w obrębie jąder podstawy. Najwięcej nieprawidłowości było zlokalizowanych w
obrębie jądra soczewkowatego (N=98;37.8% ), w dalszej kolejności w obrębie jądra ogoniastego (N=69; 26.6%),
wzgórza (N=64;24.7%), gałki bladej (N=17;6.6%), skorupy (N=10;3.9%). Spośród analizowanych objawów
klinicznych w całej grupie badanej najczęściej występowały: opóźnienie rozwoju psychoruchowego (N=72;
42.3%) /niepełnosprawność intelektualna (N=25; 14.7%). W każdej z podgrup przeprowadzono szczegółowe
analizy.
Wnioski: Bardzo istotna pozostaje diagnostyka różnicowana zmian w obrębie jąder podkorowych w przebiegu
chorób neurometabolicznych czy neurodegeneracyjnych oraz innych schorzeń.

Streszczenia nadesłane na VIII Zjazd PTND 2019 prezentowane w sesjach ustnych
(w układzie alfabetycznym, wg nazwiska pierwszego autora)
Prezentacja w sesji „Prezentacje ustne I”
J. Pilch
Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej, Wydział Lekarski Katowice, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
A. Kłosowska
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego, Gdański Uniwersytet
Medyczny, Gdańsk
J. Wierzba
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego, Gdański Uniwersytet
Medyczny, Gdańsk
B. Kalina-Faska
Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, Wydział Lekarski Katowice, Śląski Uniwersytet Medyczny,
Katowice
A. Charzewska
Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
DEFEKT TRANSPORTERA BŁONOWEGO HORMONÓW TARCZYCY PRZYCZYNĄ POWAŻNYCH ZABURZEŃ
NEUROROZWOJOWYCH - CHOROBA NIEROZPOZNAWANA?, Z POTENCJALNIE MOŻLIWĄ TERAPIĄ
Poważne zaburzenia rozwoju psychoruchowego są częstym objawem chorób nerwowo-mięśniowych,
metabolicznych lub różnych zespołów genetycznych. Spośród tysięcy zespołów genetycznych z manifestacją
wielonarządową, w wielu występują różne zaburzenia endokrynologiczne, ale tylko w nielicznych występuje
znaczne opóźnienie rozwoju psychoruchowego.
Celem pracy jest prezentacja obrazu klinicznego i możliwej terapii u dwóch pacjentów z rozpoznaniem zespołu
Allana Herndona i Dudleya (AHDS), którego rozpoznanie wydaje się być stosunkowo proste. AHDS
uwarunkowany jest mutacją genu SLC16A2 kodującego białko transportujące hormony tarczycy (T3, T4, rT3, T2)
do ośrodkowego układu nerwowego. Dziedziczenie jest recesywne, sprzężone z chromosomem X. W obrazie
klinicznym w okresie noworodkowym dominuje hipotonia mięśniowa, z czasem pojawiają się objawy
uszkodzenia OUN, znaczna niepełnosprawność intelektualna (NI). Większość chłopców nigdy nie siedzi, nie
chodzi ani nie mówi. W obrazie MR mózgowia może być opóźniona mielinizacja lub leukodystrofia. W
badaniach laboratoryjnych stwierdza się niski poziom T4, prawidłowy lub nieznacznie podwyższony poziom
TSH, natomiast markerem biochemicznym zespołu jest wysoki poziom T3. U chorych występują objawy
obwodowej nadczynności tarczycy. W trakcie prób klinicznych jest lek sierocy, analog hormonu fT3 Tiratricol
(Triac). U prezentowanych chłopców stwierdzono mutacje w genie SLC16A2, a matki są nosicielkami choroby.
Pierwszy chłopiec został zdiagnozowany w 9 r.ż. a kolejny w 2 r.ż. Po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej u
dzieci podjęto terapię lekiem sierocym Triac. Pacjenci wymagają stałej opieki wielospecjalistycznej. Częstość
występowania AHDS szacuje się na ok 4% chłopców z XL NI, a zatem istotna liczba pacjentów pozostaje
niezdiagnozowana.
Wnioski: Pacjenci (pacjentki) z poważnymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i/lub z hipo- lub opóźnioną
mielinizacją powinni mieć wykonywane badania poziomu hormonów tarczycy z uwzględnieniem fT3.

Streszczenia nadesłane na VIII Zjazd PTND 2019 prezentowane w sesjach ustnych
(w układzie alfabetycznym, wg nazwiska pierwszego autora)
sesja : „Bóle głowy i nie tylko”
K. Połatyńska
Klinika Neurologii - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki - Łódź
A. Michalska
K. Bauer
(prelegent)
Klinika Neurologii - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki - Łódź
Ł. Przysło
Klinika Neurologii - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki - Łódź
BÓL GŁOWY U PACJENTÓW CHORUJĄCYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE
Wprowadzenie: Ból głowy u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym dotyczy 13-64% chorych. Piśmiennictwo
wskazuje na to, że jest to objaw częściej obserwowany wśród tych pacjentów w porównaniu z populacją
ogólną.
Cel pracy: Ustalenie częstości występowania bólu głowy i jego charakterystyki wśród pacjentów chorujących na
SM.
Materiał i metody: W grupie 50 pacjentów (30 kobiet, 20 mężczyzn) przeprowadzono ankietę, dotyczącą
częstotliwości i rodzaju odczuwanych bólów głowy. Zawarto w niej pytania m.in. o wiek, miejsce zamieszkania,
poziom wykształcenia, aktywność zawodową, a także dotyczące postaci i przebiegu choroby. Analizę zmiennych
jakościowych przeprowadzono wyliczając liczbę i procent wystąpień każdej z wartości. Pacjentów podzielono na
dwie grupy w zależności od częstości występowania bólu głowy. Porównanie wartości zmiennych jakościowych
w grupach wykonano za pomocą testu chi-kwadrat (z korektą Yatesa dla tabel 2x2) lub dokładnego testu
Fishera tam, gdzie w tabelach pojawiały się niskie liczności oczekiwane.
Wyniki: 21 spośród 50 uczestników ankiety ma określony rodzaj bólów głowy. U 57,1% (n=12) pacjentów był to
napięciowy ból głowy, u 23,8% (n=5) migrena, u pozostałych 11% (n=4) neuralgia nerwu trójdzielnego. 40%
(n=20) wszystkich uczestników badania często odczuwa bóle głowy, 34% (n=17) odczuwa je rzadko, 20% (n=10)
bardzo często, natomiast 6% (n=3) nigdy. 60% (n=30) uczestników ankiety zostało przydzielonych do jednej
grupy (często lub bardzo często występujący ból), a pozostałe 40% (n=20) do drugiej (rzadko lub nigdy
niewystępujący ból). Grupy te nie różniły się płcią, wiekiem, czasem trwania choroby ani występowaniem bólu
głowy przed zdiagnozowaniem SM. Nie zaobserwowano istotnej statystycznie różnicy pod względem
przyjmowania terapii immunomodulującej, a także odczuwaniem bólu głowy w jej trakcie.
Wnioski: Większość pacjentów doznawała bólu głowy. Wydaje się zasadnym pogłębienie wiedzy na temat jego
charakterystki i patomechanizmu w przebiegu SM.

Streszczenia nadesłane na VIII Zjazd PTND 2019 prezentowane w sesjach ustnych
(w układzie alfabetycznym, wg nazwiska pierwszego autora)
Prezentacja w sesji „Prezentacje ustne II”
T. Skadorwa
Oddział Neurochirurgii, Szpital Dziecięcy im. prof. dr. J. Bogdanowicza, Warszawa; Zakład Anatomii Prawidłowej
i Klinicznej CB, Warszawski Uniwersytet Medyczny
B. Ciszek
Oddział Neurochirurgii, Szpital Dziecięcy im. prof. dr. J. Bogdanowicza, Warszawa; Zakład Anatomii Prawidłowej
i Klinicznej CB, Warszawski Uniwersytet Medyczny
E. Zygańska
Oddział Neurochirurgii, Szpital Dziecięcy im. prof. dr. J. Bogdanowicza, Warszawa
M. Maślanka
Oddział Neurochirurgii, Szpital Dziecięcy im. prof. dr. J. Bogdanowicza, Warszawa; Zakład Anatomii Prawidłowej
i Klinicznej CB, Warszawski Uniwersytet Medyczny
M. Struś
Oddział Neurochirurgii, Szpital Dziecięcy im. prof. dr. J. Bogdanowicza, Warszawa; Zakład Informatyki
Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
M. Eibl
Oddział Neurochirurgii, Szpital Dziecięcy im. prof. dr. J. Bogdanowicza, Warszawa
DOŚWIADCZENIA WŁASNE W LECZENIU DZIECI Z KRANIOSYNOSTOZAMI - GDZIE BYLIŚMY, GDZIE JESTEŚMY?
Wprowadzenie: Oprócz dokonującego się w ostatnich latach postępu technologicznego, skuteczne leczenie
dzieci z kraniosynostozami wymaga również przełomu w sferze medycznego podejścia do choroby zarówno ze
strony rodziców, jak i lekarzy. Poza aspektem neurologicznym i estetycznym rośnie znaczenie adekwatnej
opieki okulistycznej, ortodontycznej oraz oceny rozwoju psychoemocjonalnego. Ważnym elementem poprawy
wyników leczenia stała się również odpowiednia edukacja rodziców i personelu medycznego.
Cel pracy: Celem pracy była analiza modyfikowalnych elementów leczenia w naszym ośrodku w aspekcie
optymalizacji procesu kwalifikacji, leczenia i opieki pooperacyjnej.
Materiał i metody: W latach 2008-2018 leczono 212 dzieci z kraniosynostozami. W pracy analizujemy czynniki
usprawniające przebieg procedury kwalifikacji i okresu okołooperacyjnego, takie jak: kraniometria
przedoperacyjna, diagnostyka obrazowa (dawka promieniowania w CT), technika operacyjna (ułożenie,
minimalizacja strat krwi, użycie implantów biowchłanialnych), opieka anestezjologa (okołooperacyjna
temperatura ciała), 5-letni follow-up.
Wyniki: W ciągu ostatnich 10 lat jakość leczenia dzieci z kraniosynostozami zauważalnie poprawiła się. Wzrosła
średnia roczna liczba konsultacji (30 vs. >120) i operacji (10 vs. >30). Zastosowanie nowego protokołu
kwalifikacyjnego umożliwiło redukcję dawki promieniowania o 70%. Planowanie przedoperacyjne z
wykorzystaniem modelu 3D oraz minimalizacja utraty krwi i wychłodzenia w trakcie zabiegu przełożyły się na
zmniejszenie liczby powikłań, skrócenie pobytu w OIT oraz ogólnego czasu hospitalizacji.
Wnioski: Doświadczenia ostatnich 10 lat pozwoliły nam podnieść standard opieki nad dziećmi z
kraniosynostozami poprzez optymalizację procesu kwalifikacji i leczenia. Edukacja rodziców i odpowiednia
opieka pooperacyjna przyczyniły się do znacznej redukcji wczesnych i odległych powikłań leczenia.

Streszczenia nadesłane na VIII Zjazd PTND 2019 prezentowane w sesjach ustnych
(w układzie alfabetycznym, wg nazwiska pierwszego autora)
Prezentacja ustna w sesji : „Fakomatozy”

M. Słowińska
Klinika Neurologii Dziecięcej - Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa
S. Jóźwiak
Klinika Neurologii Dziecięcej -Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa
A. Peron
Child Neuropsychiatry Unit - Epilepsy Center, San Paolo Hospital - Milan
J. Borkowska
Klinika Neurologii I Epileptologii - Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” - Warszawa
D. Chmielewski
Klinika Neurologii I Epileptologii - Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” - Warszawa
K. Sadowski
Klinika Neurologii I Epileptologii - Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” - Warszawa
E. Jurkiewicz
Klinika Neurologii I Epileptologii - Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” - Warszawa
A. Vignoli
Child Neuropsychiatry Unit - Epilepsy Center, San Paolo Hospital - Milan
F. La Briola
Child Neuropsychiatry Unit - Epilepsy Center, San Paolo Hospital - Milan
MP. Canevini
Child Neuropsychiatry Unit - Epilepsy Center, San Paolo Hospital - Milan
K. Kotulska-Jóźwiak
Klinika Neurologii I Epileptologii - Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” - Warszawa
WCZESNA DIAGNOSTYKA STWARDNIENIA GUZOWATEGO SZANSĄ NA PREWENCJĘ PADACZKI?
Wprowadzenie: Aż u 70-90% dzieci ze stwardnieniem guzowatym (SG) rozwija się padaczka. Pierwsze napady
pojawiają się wcześnie, zazwyczaj około 4 - 6 miesiąca życia (mż) i często wiążą się z następczą
niepełnosprawnością intelektualną dotykającą 50-60% dzieci z SG. Poprzednie badania wykazały pozytywny
wpływ prewencyjnego leczenia przeciwpadaczkowego u dzieci z SG, rozpoczynanego w chwili wykrycia zmian
padaczkowych w EEG, lecz przed napadami padaczkowymi, na rozwój psychoruchowy oraz kontrolę padaczki.
Aby możliwe było wdrożenie prewencyjnego leczenia i poprawa rokowania, konieczne jest bardzo wczesne
rozpoznanie SG.
Cel: Opracowanie algorytmu wczesnej diagnostyki SG, przed 4 mż, celem poprawy rokowania neurologicznego i
rozwojowego.
Metodologia: Analiza dokumentacji medycznej dzieci z pojedynczymi i mnogimi guzami serca (najwcześniejszy
objaw SG), które były kierowane do dalszej diagnostyki w kierunku SG. Określono najczęstsze objawy kliniczne
SG występujące do 4 mż oraz badania diagnostyczne, które z największym prawdopodobieństwem mogą
wykryć wczesne objawy choroby.
Wyniki: U 82 z 100 dzieci rozpoznano SG w pierwszych 4 mż. Najczęstszymi wczesnymi objawami poza guzami
serca były guzki podwyściółkowe (71%), dysplazje korowe (66%), plamki odbarwieniowe (35%). Badanie
genetyczne wykonano u 49 pacjentów, jednak tylko u 4 dzieci otrzymano wynik badania przed ukończeniem 4
mż.
Wnioski: U każdego płodu z guzami serca należy wykonać prenatalne badanie MRI, a po urodzeniu skierować
dziecko do ośrodka specjalizującego się w SG. U dziecka podejrzanego o SG należy jak najszybciej pobrać krew
na badanie genetyczne, wykonać badanie MRI mózgu oraz dokładnie ocenić skórę w lampie Wood’a. U dziecka
z potwierdzonym rozpoznaniem SG należy wykonywać regularne badania EEG (co 4-6 tygodni). Należy
rozpocząć leczenie przeciwpadaczkowe wigabatryną w chwili wykrycia zmian padaczkowych, lecz przed
napadami klinicznymi, celem poprawy rokowania neurologicznego i rozwojowego.

Streszczenia nadesłane na VIII Zjazd PTND 2019 prezentowane w sesjach ustnych
(w układzie alfabetycznym, wg nazwiska pierwszego autora)
Prezentacja w sesji : „Prezentacje ustne I”
E. Stawicka
Pracownia Neurodiagnostyki DSK w Warszawie
A. Jeziorek
Pracownia Neurodiagnostyki DSK w Warszawie
K. Szymańska
Pracownia Neurodiagnostyki DSK w Warszawie
INTERFERONOPATIE- CHOROBY RZADKIE O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ
Interferonopatie jest to grupa chorób uwarunkowanych genetycznie o dziedziczeniu monogenowym. Na skutek
mutacji genów zaangażowanych w aktywność interferonu dochodzi do nadmiernej produkcji tego mediatora
nieswoistej odpowiedzi immunologicznej, co w konsekwencji daje efekt autozapalny. Na obecnym etapie
wiedzy wyróżniamy interferonopatie związane z dysfunkcją proteasomów (Proteasome-associated
autoinflammatory syndromes -PRAAS), zespół naczyniowo płucny (SAVI) związany z defektem genu kodującego
białka wchodzące w skład tzw. kompleksu stymulatora produkcji interferonu (STING), zaburzenia z grupy
zespołu Aicardi-Goutieres oraz inne, znacznie rzadziej spotykane u dzieci (np. spondyloenchondrodysplasia,
zespół Singleton-Merten). Interferonopatie są grupą zaburzeń manifestującą się objawami typowymi dla reakcji
zapalnej widocznymi zarówno klinicznie (np. epizody wysokich gorączek), jak i w wynikach podstawowych
badań laboratoryjnych (podwyższone markery stanu zapalnego np. białka C-reaktywnego, OB, neopteryna w
płynie m-rdz., limfocytoza). Początek objawów jest zazwyczaj wczesny, przypominających objawy infekcji
wewnątrzmacicznej lub innych chorób układowych takich jak: SLE, JDMZ, co dodatkowo utrudnia i wydłuża
proces diagnostyczny. W trakcie prezentacji zostanie omówiona patofizjologia, typowe objawy kliniczne
najczęściej występujących u dzieci interferonopatii, oraz wskazówki diagnostyczne pomocne w rozpoznawaniu
tych rzadkich zespołów genetycznych w których dochodzi do zakłócenia homeostazy immunologicznej.

Streszczenia nadesłane na VIII Zjazd PTND 2019 prezentowane w sesjach ustnych
(w układzie alfabetycznym, wg nazwiska pierwszego autora)
Prezentacja w sesji „ Prezentacje ustne I
KS. Szczałuba
Zakład Genetyki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
KS. Szymańska
Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M.
Mossakowskiego PAN
ML-K. Laure-Kamionowska
Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M.
Mossakowskiego PAN
CHARAKTERYSTYKA KLINICZNO-GENETYCZNA DYSPLAZJI PNIA MÓZGU: WARTOŚĆ NOWOCZESNEJ
DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ I BADAŃ NEUROPATOLOGICZNYCH
Dysplazje pnia mózgu stanowią grupę genetycznie uwarunkowanych malformacji rozwojowych śródmózgowia
o złożonym obrazie klinicznym i morfologicznym. Uszkodzeniom struktur pnia mogą towarzyszyć wady kory
mózgu, móżdżku lub innych narządów. Patomechanizm malformacji pnia mózgu prawdopodobnie polega na
zaburzeniu migracji neuroblastów i nawigacji aksonów tyło- i śródmózgowia. W prezentacji przedstawiono trzy
przypadki dysplazji pnia mózgu: rozszczep brzusznej części mostu w linii środkowej i lizencefalię spowodowaną
heterozygotycznym wariantem w genie MACF1, dysplazję czapeczkową nakrywki śródmózgowia (PTCD) oraz
rodzaj hipoplazji mostowo-móżdżkowej z nieprawidłową strukturą brzusznej części mostu, oliw i móżdżku o
nieustalonej etiologii. U 7-latka z niepełnosprawnością intelektualną znaczną, hipotonią oraz padaczką
miokloniczną stwierdzono radiologiczne cechy hipoplazji mostu, rozszczep brzusznej części mostu w kształcie
litery W oraz m.in. lizencefalię z gradientem tylno-przednim. W badaniu trio sekwencjonowania eksomowego
(trio WES) zidentyfikowano patogenny wariant w genie MACF1, w którym mutacje prowadzą do zaburzenia
migracji neuronów i formowania aksonów. 13-miesięczny chłopiec z opóźnieniem rozwoju, hipotonią,
oczopląsem poziomym, niedosłuchem, anomaliami kręgów oraz uszkodzeniem nerwów czaszkowych IV, V i VII
wykazuje radiologiczne cechy hipoplazji mostu z patologicznymi poprzecznymi włóknami okolicy nakrywki
(czapeczka) (PTCD). Wynik trio WES był prawidłowy (badanie WGS in tractu). Etiologia PTCD jest nieznana. U
22-tygodniowego niemowlęcia (wiek skorygowany 7 tygodni) stwierdzono małogłowie, hipotonię i epizody
napadowe. W badaniu neuropatologicznym mózgowia po śmierci dziecka w 23 tygodniu zidentyfikowano
nieprawidłową pionową organizację neuronów korowych, dysplastyczne jądra oliw, spłaszczenie podstawnej
części mostu oraz całkowity brak warstw ziarnistych i komórek Purkinjego móżdżku. Badań molekularnych nie
wykonano.

Streszczenia nadesłane na VIII Zjazd PTND 2019 prezentowane w sesjach ustnych
(w układzie alfabetycznym, wg nazwiska pierwszego autora)
Ustna w sesji : „Neuroradiologia”
M. Szmuda
Klinika Neurologii Rozwojowej Gdańsk ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk
M. Zawadzka
Klinika Neurologii Rozwojowej Gdańsk ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk
A. Lemska
Klinika Neurologii Rozwojowej Gdańsk ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk
S. Modrzejewska
Klinika Neurologii Rozwojowej Gdańsk ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk
A. Sawicka
Klinika Neurologii Rozwojowej Gdańsk ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk
M. Mazurkiewicz-Bełdzińska
Klinika Neurologii Rozwojowej Gdańsk ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk
ZASTOSOWANIE OBRAZOWANIA METODĄ TRAKTOGRAFII TENSORA DYFUZJI (DTI) U DZIECI Z ROZPOZNANĄ
PADACZKĄ - KORELACJA POMIĘDZY OBRAZEM DTI A STANEM KLINICZNYM
Traktografia rezonansu magnetycznego (ang. Diffusion tensor imaging, DTI, tractography) jest nieinwazyjną
metodą obrazowania struktury oraz przebiegu włókien istoty białej ośrodkowego układu nerwowego (OUN).
Technika ta umożliwia uzyskanie dokładniejszej informacji na temat mikrostruktury i lokalizacji włókien
tworzących szlaki nerwowe, co ma szczególne znaczenie w przypadku stwierdzenia zokalizowanych zmian
patologicznych w mózgowiu. Traktografia pozwala ocenić, zaplanować oraz wybrać najbezpieczniejszy dla
danego pacjenta sposób leczenia neurochirurgicznego celem zaoszczędzenia włókien aksonów, przewodzących
impulsy najważniejszych z funkcjonalnego punktu widzenia struktur, takich jak m.in. ośrodek ruchowy i
czuciowy mowy czy zakręty kory odpowiadające za precyzyjne ruchy kończyny dominującej. W praktyce,
traktografia bywa szczególnie przydatna w diagnostyce zmian ogniskowych mózgowia, takich jak nowotwory,
zaburzenia ukształtowania kory mózgowej oraz inne zlokalizowane patologie, będące przyczyną padaczki
lekoopornej. W związku z coraz lepszą dostępnością i wykorzystaniem technik obrazowania OUN, możliwe stało
się poszerzanie diagnostyki obrazowej mózgowia o metodę DTI u coraz większej liczby pacjentów. Nadal
jednak, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na wiarygodne dane ukazujące zastosowanie traktografii MR w
populacji dziecięcej. Przeprowadzona przez nas analiza pozwoliła prześledzić dostępne, jak dotąd, wiarygodne
prace naukowe poświęcone zagadnieniu traktografii w populacji dzieci z rozpoznaną padaczką. Gruntowny
przegląd systematyczny potwierdził istotną statystycznie korzyść, płynącą z zastosowania sekwencji DTI w
diagnostyce i planowaniu leczenia operacyjnego w padaczce płata skroniowego u dzieci.

Streszczenia nadesłane na VIII Zjazd PTND 2019 prezentowane w sesjach ustnych
(w układzie alfabetycznym, wg nazwiska pierwszego autora)
Prezentacja ustna w sesji „Neuroradiologia”
M. Witkoś
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
L. Boćkowski
(prelegent)
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ANALIZA BADAŃ REZONASU MAGNETYCZNEGO W KORELACJI Z OBRAZEM KLINICZNYM STWARDNIENIA
ROZSIANEGO O WCZESNYM POCZĄTKU.
Wprowadzenie: Najnowsze rewizje kryteriów McDonalda rozpoznania stwardnienia rozsianego (MS) w coraz
większym stopniu opierają się na wynikach obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego (RM), a mniej
polegają na parametrach klinicznych. Sprzyja temu coraz lepsze poznanie charakterystycznych cech
radiologicznych tego schorzenia.
Cel pracy: Analiza korelacji pomiędzy wynikami badań neuroobrazowych RM a objawami klinicznymi u dzieci z
nowo rozpoznanym MS.
Materiał i metody: Ocena wyników badań rezonansu magnetycznego oraz obrazu klinicznego w oparciu o
retrospektywną analizę dokumentacji medycznej 24 pacjentów w wieku 11 - 18 lat z młodzieńczą postacią MS
hospitalizowanych w Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej w latach 2001 - 2018.
Wyniki: Pierwszy rzut MS przebiegał w większości wieloobjawowo, a najczęstszymi objawami klinicznymi były
zespół móżdżkowy oraz zespół piramidowy. Najczęstszą lokalizacją ognisk uszkodzenia Ośrodkowego Układu
Nerwowego (OUN) w badaniach RM były obszar okołokomorowy, przestrzeń podnamiotowa oraz ciało
modzelowate. Nie stwierdzono istotnej korelacji między liczbą ognisk demielinizacyjnych w obrazie RM a
wieloobjawową manifestacją kliniczną MS. Obecność ogniska uszkodzenia OUN wzmacniających się
kontrastowo zależała od czasu pomiędzy wystąpieniem objawów a wykonaniem badania obrazowego. Nie
stwierdzono istotnej zależności między obecnością ognisk wzmacniających się a wiekiem pacjenta lub płcią.
Wnioski: Badanie rezonansu magnetycznego z podaniem środka kontrastowego pełni kluczową rolę we
wczesnej diagnostyce MS o wczesnym początku, chociaż często lokalizacja, liczba i wielkość ognisk
demielinizacyjnych nie koreluje ze spektrum objawów neurologicznych.
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SKUTECZNOŚĆ I TOLERANCJA DIETY KETOGENNEJ W TERAPII PADACZKI LEKOOPORNEJ U DZIECI - 4 LATA
DOŚWIADCZEŃ KLINIKI NEUROLOGII DZIECIĘCEJ W LUBLINIE
Cel pracy: Określenie skuteczności i tolerancji zastosowania różnych rodzajów diet ketogennych (KD) w tym
klasycznej diety ketogennej (CKD), modyfikowanej klasycznej diety ketogennej (MCKD), modyfikowanej diety
Atkinsa (MAD) oraz diety z niskim indeksem glikemicznym (LGIT) w terapii padaczki lekoopornej u pacjentów
Kliniki Neurologii Dziecięcej w Lublinie.
Materiał i metody: Analiza retrospektywna danych klinicznych pacjentów leczonych z powodu padaczki
lekoopornej przy użyciu KD w Klinice Neurologii Dziecięcej w Lublinie między majem 2015r. i czerwcem 2018r.
Pozytywną odpowiedź na dietę ketogenną definiowano jako: 1. ustąpienie napadów padaczkowych; 2. ?50%
redukcję liczby napadów padaczkowych. Dodatkowo oceniano wpływ KD na rozwój psychomotoryczny.
Wyniki: Analizowano dane kliniczne 37 dzieci (19 dziewczynek i 18 chłopców) w wieku śr.7,15 (?4,27) lat.
Średnia długość terapii KD w badanej grupie wynosiła 1,4 (?0,91) lat. Pozytywną odpowiedź po 3 miesiącach
leczenia KD obserwowano u 78% pacjentów, w tym 31% z nich była wolna od napadów padaczkowych; u 22%
pacjentów nie obserwowano pozytywnej reakcji na KD, w tym u 13% z nich wystąpiło nasilenie częstości
napadów. Rodzaj stosowanej KD i sposób jej wprowadzania nie wpływał istotnie na wynik leczenia po 3
miesiącach. Dodatkowo w grupie pacjentów pozytywnie reagujących na leczenie KD, w badaniu
neurologicznym obserwowano istotny statystycznie postęp w rozwoju psychomotorycznym po 6 miesiącach
leczenia KD (p=0,042). Pozytywny wpływ KD na częstość napadów padaczkowych był skorelowany z niższym
wiekiem pacjentów w czasie wprowadzania terapii oraz z krótszym okresem między rozpoznaniem padaczki i
wprowadzeniem KD (p=0,037). Objawy niepożądane po 6 miesiącach KD obserwowano u 35% pacjentów, nie
prowadziły do przerwania leczenia.
Wnioski: CKD oraz jej modyfikacje w postaci MCKD, MAD i LGIT są skuteczną i bezpieczną formą terapii
padaczki lekoopornej w praktyce Kliniki
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ZMIENNOŚĆ STĘŻENIA TRYPTOFANU I METABOLITÓW SZLAKU KYNURENINOWEGO WE KRWI DZIECI
LECZONYCH DIETĄ KETOGENNĄ Z POWODU PADACZKI LEKOOPORNEJ
Wprowadzenie Cel pracy: Celem pracy były pomiary stężenia TRP oraz jego metabolitów w KP we krwi dzieci
leczonych KD z powodu padaczki lekoopornej oraz korelacja wyników z redukcją liczby napadów padaczkowych
w terapii KD.
Materiał i metody: Do badania włączono prospektywnie 16 dzieci (9 dziewczynek i 7 chłopców) w wieku śr. 7,05
(?5,01) lat zakwalifikowanych do leczenia KD z powodu padaczki lekoopornej w Klinice Neurologii Dziecięcej w
Lublinie między styczniem 2016 i lipcem 2017. Dzieci były leczone klasyczną dietą ketogenną (CKD) lub
modyfikowaną dietą Atkinsa (MAD). Monitorowano efekt przeciwdrgawkowy oraz parametry biochemiczne
stanu ketozy metabolicznej; poziom TRP, kynureniny (KYN), 3-OH-kynureniny (3-OH-KYN) oraz kwasu
kynureninowego (KYNA) były oznaczane chromatograficznie po 3,6 i 12 miesiącach leczenia KD i porównywane
z poziomami TRP i metabolitów KP przed włączeniem leczenia, które stanowiły kontrolę.
Wyniki: U 14 z 16 dzieci włączonych do badania częstość napadów padaczkowych obniżyła się ?50% w
porównaniu do liczby napadów przed KD. Poziom tryptofanu we krwi tych dzieci po 3,6 i 12 miesiącach KD
obniżył się znacznie (spadek o 18-25%) ale nie istotnie statystycznie (p=0,077) w porównaniu do kontroli.
Poziom KYN obniżył się istotnie (p=0,001) w stosunku do kontroli (spadek 33-57%), podczas gdy poziom KYNA
zwiększył się istotnie (p<0,001) o 35-97% w czasie badania. KYNA/KYN powiększył się o 100-323% (p=0,003). 3OH-KYN i KYN/TRP nie zmieniały się. Współczynnik obniżenia częstości napadów padaczkowych po 12
miesiącach KD był skorelowany pozytywnie z poziomem KYNA i współczynnikiem KYNA/KYN.
Wnioski: W trakcie leczenia przeciwpadaczkowego dietą ketogenną obserwuje się istotne zmiany poziomów
osoczowych wybranych kynurenin. Stopień zmian skorelowany jest z obniżeniem częstości napadów.

