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STRESZCZENIE
Zespół opsoklonie–mioklonie (OMS) jest rzadkim schorzeniem 
neurologicznym, występującym zarówno u dorosłych jak i u 
dzieci jako zespół idiopatyczny, towarzyszący infekcji lub para-
neoplastyczny. Charakteryzuje się obecnością wielokierunko-
wych, chaotycznych ruchów gałek ocznych, mioklonii i ataksji. 
U dzieci najczęściej ma związek z obecnością neuroblastoma. 
Współwystępowanie OMS u dzieci dotkniętych neuroblastoma 
ocenia się na 2–3%. Dowiedziono, że mają one korzystną prognozę 
co do przeżycia, u większości ustępują ostre objawy kliniczne, 
jakkolwiek u 70–80% chorych pozostają trwałe następstwa 
neurologiczne: opóźnienie mowy i rozwoju ruchowego, obniże-
nie zdolności poznawczych, zaburzenia zachowania. Uważa się, 
że OMS jest schorzeniem uwarunkowanym immunologicznie, 
chociaż patogeneza nie jest dotychczas wyjaśniona. W terapii 
stosuje się głównie steroidy, w cięższych przypadkach dożylną 
podaż immunoglobulin. Podkreśla się pilną potrzebę dalszych 
badań biologiczno-immunologicznych zespołu i określenia stan-
dardów postępowania diagnostyczno-leczniczego. Autorzy pre-
zentują przypadek 22-miesięcznej dziewczynki, diagnozowanej i 
leczonej z powodu OMS w przebiegu neuroblastoma. W oparciu 
o piśmiennictwo dokonują analizy trudności diagnostycznych i 
terapeutycznych tego rzadkiego zespołu.

Słowa kluczowe: opsoklonie, mioklonie, ataksja, neurobla-
stoma,  opóźnienie rozwojowe

ABSTRACT
Opsoclonus–myoclonus syndrome is a rare neurological disor-
der affected both adults and children. It occurs as an idiopathic, 
parainfectious or a paraneoplastic process, characterized by 
multidirectional, chaotic eye movements, myoclonus and 
ataxia. In children the most common associated neoplasm is 
neuroblastoma. The incidence of OMS with neuroblastoma is 
approximately 2–3%. There is evidence that these children have 
better prognosis for survival and the majority do have resolu-
tion of clinical symptoms of opsoclonus–myoclonus syndrome. 
However, 70–80% of the group has persistent neurological and 
developmental sequel: speech and motor delay, cognitive defi-
cits, behavioral problems. There is evidence that the patophysi-
ology  of OMS syndrome is an immune-mediated, although the 
pathogenesis is still not clearly understood. The treatment is 
based on steroids associated to intravenously immunoglobu-
lins in severe cases. OMS in children need further biologic and 
immunologic investigations and for establish diagnostic and 
therapeutic standards. Authors present a case- study of 22 
months-old girl suffered from OMS with neuroblastoma. Based 
on the recent literature authors widely discuss diagnostic and 
therapeutic problems in this rare syndrome.

Key words: opsoclonus, myoclonus, ataxia, neuroblastoma, 
developmental delay

��jęc�e �esp�łu �ps�kl���e–m��kl���e wpr�wad��ł a�g�elsk� 
lekar� M. K��sb�ur�e w r�ku 1962. W �publ�k�wa�ej wówc�as 
pracy Myoclonic encephalopathy of infants a�al���wał s�eść pr�y-
padków d��ec� w w�eku 9–20 m�es�ęcy, u k�órych wys�ąp�ły u�gól-
����e m��kl���e pr�wad�ące d� a�aksj� �ra� �ps�kl���e: s�ybk�e, 
róż��k�eru�k�we ruchy gałek �c��ych. Charak�erys�ykę �esp�łu 
au��r �def����wał p� wykluc�e��u �eur���fekcj�, padac�k�, �s�rej 
a�aksj� móżdżk�wej � ch�rób �wyr�d��e���wych mó�gu. ��dkre-
ślał �agły p�c�ą�ek �bjawów � pr�ewlekły, ��ep�s�ępujący, ���er-
m��ujący pr�eb�eg jak rów��eż brak m�żl�w�śc� us�ale��a c�y���ka 
e���l�g�c��eg� [1]. 

Fu�kcj��ujące w p�śm�e���c�w�e sy����my �esp�łu ��: e�ce-
fal�pa��a m��kl���c��a K��sb�ur�e’a, opsoclonus-myoclonus-
ataxia �OMA), dancing eyes syndrome [2–5]. Ch�r�ba wys�ępuje 
r�adk�, m�że p�jaw�ć s�ę w każdym w�eku jak� �espół �d��pa-

�yc��y, ��war�ys�ący ��fekcj� bądź para�e�plas�yc��y. Ok�ł� 
50% pr�ypadków ma �w�ą�ek � �bec��śc�ą �eur�blas��ma. Na��-
m�as� 2–3% d��ec� d��k��ę�ych �eur�blas��ma pre�e��uje �bjawy 
kl���c��e �esp�łu �ps�kl���e– m��kl���e [2, 4–9].

Uważa s�ę, że ch�r�ba jes� uwaru�k�wa�a �mmu��l�g�c�-
��e, �w�ą�a�a � reakcją alerg�c��ą wy�walającą �ł�ż��y ła�cuch 
pr�cesów au���mmu���acyj�ych. Te�r�a �a �par�a jes� �a s�eregu 
d�w�dów p�śred��ch, gdyż d� chw�l� �bec�ej ��e udał� s�ę �kre-
śl�ć �dp�w�ed��al�ych a��yge�ów a�� specyf�c��ych pr�ec�wc�ał 
[5–9]. Ze w�ględu �a r�adk�ść wys�ęp�wa��a �esp�łu � ��dyw�-
dual�ą reakcję pacje��ów �a lec�e��e ��e �kreśl��� d��ychc�as 
s�a�dardów p�s�ęp�wa��a �erapeu�yc��eg�. ���suje s�ę s�er��dy, 
ACTH, d�żyl�ą p�daż �mmu��gl�bul��, lek� �mmu��supresyj�e 
– w m����erap�� lub w sp�sób sk�jar���y. Lec�e��e jes� dług�-
�rwałe, c�ęs�e są �awr��y ch�r�by [3, 4, 7, 9–11]. Według da�ych 
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� p�śm�e���c�wa r�k�wa��e c� d� us�ąp�e��a �s�rych �bjawów 
OM� jes� k�r�ys��e: u �k�ł� 62% ch�rych wyc�fują s�ę ��e w 
c�as�e �d 3 d�� d� 3 la�, śred��� p� k�lku m�es�ącach lec�e��a 
[4]. Jed�ak � �bserwacj� dług�fal�wych wy��ka, że u 70–80% 
pacje��ów p���s�ają def�cy�y �eur�l�g�c��e: �póź��e��e m�wy � 
r��w�ju ruch�weg�, �b��że��e �d�l��śc� p���awc�ych, �abur�e-
��a �ach�wa��a [3, 4, 7, 10–12].

pREZENTACJA pACJENTKI
18-m�es�ęc��a d��ewc�y�ka, be� �bc�ąże� w wyw�ad��e r�d���-
�ym, � CIII, �d 12 �yg. p�d�r�ymywa�ej farmak�l�g�c���e � 
p�w�du skurc�ów pr�edwc�es�ych, ur�d���a � c�as�e � masą c�ała 
4300 g, �ce����a w skal� Apgar �a 7/9 pu�k�ów, p�ród był p�w�-
kła�y pęp�w��ą �kręc��ą w�kół s�y�. R��wój psych�ruch�wy d� 
18 m�es�ąca życ�a pr�eb�egał praw�dł�w�. W l�s��pad��e 2005 r. 
��s�ała pr�yję�a d� Kl���k� �ed�a�r�� � Neur�l�g�� W�eku R��w�j�-
weg� ŚAM celem d�ag��s�yk� �abur�e� ch�du, k�óre p�jaw�ły s�ę 
10 d�� pr�ed h�sp��al��acją � �e�de�cją d� �aras�a��a. Według rela-
cj� ma�k� jed��c�eś��e wys�ąp�ły �rud��śc� � p�łyka��em � �aham�-
wa��e m�wy c�y��ej. �r�y pr�yjęc�u �wracała uwagę drażl�w�ść 
d��ecka. ��ed��ał� � p�d�r�ymywa��em, ��e p��raf�ł� sam�d��el��e 
ch�d��ć. W bada��u �eur�l�g�c��ym s�w�erd���� �as�l��e �ps�-
kl���e � �c��pląs, m��kl���e gł�wy, �uł�w�a � k��c�y�, h�p�����ę 
w �s� c�ała � w k��c�y�ach pr�y �ach�wa�ych �druchach śc�ęg-
��s��- �k�s���wych. Obra� MR gł�wy � kręg�słupa s�yj�eg� był 
praw�dł�wy. W bada��u pły�u mó�g�w�-rd�e���weg� wyka�a�� 
ujem�y �dc�y� �a�dy’eg�, cy���ę 5/3, praw�dł�we s�ęże��a b�ałka 
� kwasu mlek�weg�, ujem�e p�s�ewy bak�er��l�g�c��e. Nar�ądy 
jamy br�us��ej w �bra��e U�G � RTG kla�k� p�ers��wej były be� 
�m�a�. W �ap�s�e EEG �arejes�r�wa�� �bec��ść u�gól����ych 
�m�a� �apad�wych. �r�ew�d��c�w� w �erwach �bw�d�wych był� 
praw�dł�we. Wy��k� p�ds�aw�wych bada� lab�ra��ryj�ych ��e 
�db�egały �d ��rmy. Wykluc���� �akaże��a TORCH, Borrelia 
burgdorferi, Mycoplasma pneumoniae, E�V, wybra�e am���acy-
d�pa��e � �abur�e��a �ksydacj� kwasów �łus�c��wych jak rów��eż 
��ed�bór w��am�� A, E � �12. N�e s�w�erd���� �bec��śc� pr�ec�w-
c�ał pr�ec�w�eur��al�ych. �����m me�ab�l��ów ka�ech�lam�� w 
d�b�wej �b�órce m�c�u, war��śc� a��yge�u karc���embr���al�eg� 
CEA � ferry�y�y były w gra��cach ��rmy. W lec�e��u s��s�wa�� 
fe��barb��al, lek� pr�ec�ww�rus�we, a��yb���yk� � s�er��d��erap�ę 
�E�c�r��� 2 mg/kg/m.c.�, u�yskując c�ęśc��wą p�prawę kl���c��ą, 
�j. �m��ejs�e��e �as�le��a a�aksj� � �ps�kl����. W ��ku dals�ych 
p�s�uk�wa� d�ag��s�yc��ych �decyd�wa�� � wyk��a��u bada��a 
TK jamy br�us��ej, k�óre uw�d�c���ł� �bec��ść gu�a w r�uc�e 
�ad�erc�a leweg� jak rów��eż p�w�ęks���ych wę�łów chł���ych 
�k�ł�a�r�al�ych ��k. 2 cm�. Obra� MR kręg�słupa wykluc�ył pe�e-
�rację gu�a d� ka�ału kręg�weg�. �� k��sul�acj� ��k�l�g�c��ej, � 
p�dejr�e��em �eur�blas��ma, d��eck� �akwal�f�k�wa�� d� lec�e-
��a �peracyj�eg� � pr�eka�a�� d� Odd��ału Ch�rurg�� O�k�l�g�c�-
�ej � Chem���erap�� Kl���k� Ch�rurg�� D��ec�ęcej ŚAM 12 grud��a 
2005 r. wyk��a�� resekcję �m�e����eg� ch�r�b�w� �ad�erc�a. 
�ada��e h�s��pa��l�g�c��e gu�a p��w�erd��ł� �bec��ść �eur�bla-
s��ma � charak�er�e ple�m�rf�c��ym, be� ampl�f�kacj� ��k�ge�u 
MYCN. �r�eb�eg p��peracyj�y był ��ep�w�kła�y, �bserw�wa�� 
wyraź�ą p�prawę kl���c��ą, �j. us�ąp�e��e �ps�kl���� � �c��pląsu, 
sam�d��el�y chód. D��eck� wyp�sa�� d� d�mu � �alece��em dal-
s�ej s�er��d��erap��. ��dję�a ambula��ryj��e próba �ds�aw�e��a s�e-
r��dów ��e p�w��dła s�ę, c�eg� sku�k�em był �awró� �bjawów � 
l�c��ym� �ps�kl���am�, u�ra�ą fu�kcj� sam�d��el�eg� s�ed�e��a � 

ch�du. W s�yc���u 2006 r. p� ra� k�lej�y pacje��ka była h�sp��a-
l���wa�a w Kl���ce �ed�a�r�� � Neur�l�g�� W�eku R��w�j�weg�, 
gd��e p���w��e włąc���� s�er��dy. W�bec braku k�relacj� m��-
kl���� � b��elek�ryc��ym �ap�sem c�y���śc� �apad�wej w bada-
��u w�de�me�ryc��ym �ds�aw���� fe��barb��al. K��sul�ujący 
��k�l�g �decyd�wał � p��r�eb�e r��s�er�e��a d�ag��s�yk� celem 
us�ale��a s��p��a kl���c��eg� �aawa�s�wa��a ch�r�by, w �w�ą�ku 
� c�ym d��eck� pr�eka�a�� d� Odd��ału O�k�l�g��, Hema��l�-
g�� � Chem���erap�� �u�ejs�eg� �śr�dka. Wyk��a�� bada��e TK 
kla�k� p�ers��wej, scy��ygraf�ę MI�G �ra� �ce�ę s�p�ku k�s��eg�, 
wykluc�ając �bec��ść pr�er�u�ów. K���y�u�wa�� s�er��d��era-
p�ę, u�yskując s��p���we �łag�d�e��e �bjawów. D� chw�l� �bec�ej 
pacje��ka p���s�aje w �bserwacj� ambula��ryj�ej, p��raf� ch�d��ć 
�r�yma�a �a rękę, �ps�kl���e p�jaw�ają s�ę �ylk� w sy�uacjach 
s�resu. Wymaga s�ałeg� s��s�wa��a p�d�r�ymujących dawek s�er�-
�dów �E�c�r��� 1 mg/kg/m.c./d�bę�, w �w�ą�ku � c�ym r��waża�a 
jest immunoterapia.

OMóWIENIE
Kl���c��a ma��fes�acja �esp�łu OM� daje bard�� charak�ery-
s�yc��y �bra�: m��kl���e m�gą �bejm�wać gł�wę, �ułów � k��-
c�y�y, �akłócając ruch�wą c�y���ść d�w�l�ą, ��e us�ępują w 
sp�c�y�ku. Wy��kająca � ��ch a�aksja p�w�duje �kres�wą ��e-
m�ż��ść s�ed�e��a, s�a��a � ch�d�e��a. W �kresach �a�s�r�e� 
c�ęs�a jes� dysfag�a � �abur�e��a ar�ykulacj�. D�legl�w�śc� �as�-
lają s�ę p�d wpływem ruchów c�y��ych, b�dźców �ew�ę�r��ych 
� em�cj�. Ops�kl���e: m�m�w�l�e, �ajc�ęśc�ej sk�jar���e ruchy 
gałek �c��ych we ws�ys�k�ch k�eru�kach, �bec�e są rów��eż w 
c�em��śc�ach � p� �amk��ęc�u �c�u. M�gą wys�ęp�wać w sp�sób 
pr�erywa�y lub w c�ężs�ych s�a�ach, c�ągły [1–7, 9, 13]. Ok�ł� 
50% pr�ypadków OM� w�ąże s�ę � �bec��śc�ą �eur�blas��ma, 
s�ąd k���ec���ść uk�eru�k�wa��a d�ag��s�yk� �a p�s�uk�wa��e 
gu�a. Należy wyk��ać bada��a TK lub/� MR gł�wy, jamy br�us�-
�ej � kla�k� p�ers��wej, ewe��ual��e scy��ygraf�ę MI�G, ���ac�yć 
me�ab�l��y ka�ech�lam�� w d�b�wej �b�órce m�c�u. W ra��e wy��-
ków �ega�yw�ych �aleca�e jes� p�w�ór�e��e bada� p� 3–4 m�e-
s�ącach [3, 7]. W bada��u MR gł�wy �bra� mó�g�w�a �a�wyc�aj 
��e wyka�uje cech pa��l�g��. Jed�ak, jak wyka�ała Hayward � wsp. 
p� bl�sk� 8-le���ej �bserwacj� pacje��ów � OM� ��war�ys�ącym 
�eur�blas��ma, dług�fal�wym �as�ęps�wem �esp�łu m�gą być 
�m�a�y �a��k�we móżdżku [12]. ��dł�że �mmu��l�g�c��e ch�-
r�by w �p���� w�ęks��śc� au��rów wydaje s�ę ��e bud��ć wą�pl�-
w�śc�. D��ec� � OM� � �eur�blas��ma mają leps�ą pr�g���ę c� d� 
pr�eżyc�a w p�rów�a��u � pacje��am� be� OM� [4, 5–7, 9]. Zespół 
�ajc�ęśc�ej ��war�ys�y gu��m � ��żs�ym s��p��u �aawa�s�wa��a 
� k�r�ys���ejs�ym �bra��e h�s��l�g�c��ym �s�ad�um I lub II, brak 
ampl�f�kacj� pr�����k�ge�u MYCN � delecj� 1p35-36�. Uważa s�ę, 
że w pr�ypadku współ�s���e��a OM� � �eur�blas��ma �dp�w�edź 
�mmu��l�g�c��a pr�ec�wk� a��yge��m ��k��eur��al�ym, praw-
d�p�d�b��e �gra��c�ająca r��r�s� gu�a �s�w�erd�a�� sam��s��e 
rem�sje�, �dp�w�ed��al�a jes� �a us�k�d�e��a s�ruk�ur układu �er-
w�weg� w reakcj� kr�yż�wej [5–7, 10].

��ereg d���es�e� � p�śm�e���c�wa p��w�erd�a wys�ęp�wa-
��e pr�ec�wc�ał u d��ec� � OM� � �eur�blas��ma [2, 7, 12, 15]. 
Obec��ść pr�ec�wc�ał pr�ec�w�eur��al�ych w sur�w�cy ch�-
rych wyka�ała Rud��ck � wsp. [7]. C����ly � wsp. ud�w�d��ła 
w�ą�a��e sur�w�c�ych IgG � IgM � a��yge�am� �s���y s�arej � 
b�ałej móżdżku, �p. k�mórek �urk���eg�, �eur�f�lame��ów, a 
�akże aks��am� �erwów �bw�d�wych [2]. �laes � wsp. d�św�ad-
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c�al��e wyka�al� reakcję sur�w�c ch�rych d��ec� � k�mórkam� 
��ar��s�ym� móżdżku s�c�ura [15]. M�m� �ż sam fak� �bec��śc� 
pr�ec�wc�ał pr�ec�wk� s�ruk�ur�m układu �erw�weg� d�w�d�� 
�mmu��l�g�c��eg� p�dł�ża �esp�łu, d� c�asu �ch �de��yf�kacj� 
pa��ge�e�a OM� p���s�aje wc�ąż ��ejas�a.

Obra� pły�u mó�g�w�-rd�e���weg� u w�ęks��śc� pacje��ów 
wyka�uje praw�dł�wą lub p�dwyżs���ą l�c�bę k�mórek jed��ją-
dr�as�ych � ��ew�elk�m w�r�s�em p����mu b�ałka. ��w�erd���� 
jed�ak specyf�c��y r��kład k�mórek pły�u �e �w�ęks���ą eks-
pa�sją l�mf�cy�ów �, �bec��śc�ą k�mórek pla�ma�yc��ych � 
makr�fagów, c� sugeruje ak�ywację pr�cesów �mmu��l�g�c�-
�ych [4, 8, 13, 14]. W pr�epr�wad���ych bada��ach �ra��a�ell� � 
wsp. wyka�ał ��epraw�dł�w�śc� w pły��e mó�g�w�-rd�e���wym 
– �m��ejs�e��e pul� l�mf�cy�ów CD4 � �b��ż��ą pr�p�rcją l�mf�-
cy�ów CD4/CD8, pr�y w�r�śc�e l�c�by l�mf�cy�ów CD5 � CD19 
�ra� l�mf�cy�ów T gamma-del�a, c� p��w�erd�a s�a� ak�ywacj� 
�dp�w�ed�� k�mórk�wej [13, 14]. Redukcja p�pulacj� l�mf�cy-
�ów CD4 � s��su�ku CD4/CD8 jw. m�ała m�ejsce rów��eż we 
krw� �bw�d�wej. Zw�ęks�e��e p�pulacj� l�mf�cy�ów � jes� kl�-
��c���e �s����e �e w�ględu �a �ch �d�l��ść d� sy��e�y pr�ec�w-
c�ał. ��wyżs�e �m�a�y wys�ęp�wały u d��ec� � �bjawam� �esp�łu 
�ps�kl���e–m��kl���e współ��war�ys�ącemu  �eur�blas��ma lub 
��e, u�r�ymywały s�ę la�am� �d p�c�ą�ku ch�r�by m�m� s��s�-
wa�eg� lec�e��a, łąc���e � chem���erap�ą. ���p�e� �ch �as�le��a 
k�rel�wał � c�ężk�śc�ą dług��kres�wych p�w�kła� �eur�l�g�c�-
�ych [13, 14].

Op�sywa�e ��epraw�dł�w�śc� d��yc�ą �esp�łu m��kl���e–
�ps�kl���e ��e�ależ��e �d jeg� e���l�g��. W �prac�wa��u �ar�esa 
� wsp. a�al��a pr�ypadków OM� p�pr�ed���ych ��fekcją w�ru-
s�wą w wyw�ad��e wyka�ała �bec��ść w�m�ż��ej ���ra�ekal�ej 
sy��e�y IgM � IgG � �bec��śc�ą prążków �l�g�kl��al�ych jak 
rów��eż ak�yw�wa�ych l�mf�cy�ów �, k�mórek pla�ma�yc��ych 
� makr�fagów [8]. ��jedy�c�e d���es�e��a �d��ś��e d� bada� 
h�s��pa��l�g�c��ych w �esp�le �ps�kl���e–m��kl���e wska�ują 
�a us�k�d�e��e k�mórek �w�ru s�a�k�wa�eg� m�s�u � jądra s�wu, 
�m�a�y dem�el����acyj�e móżdżku � �bs�aram� gl���y �ra� �a��k 
k�mórek �urk���eg� [5, 6, 8, 11].

U pacje��ów � OM� � �eur�blas��ma �asad��c�ym eleme��em 
�erap�� jes� ch�rurg�c��e usu��ęc�e gu�a. U c�ęśc� � ��ch �pa��wa-
��e pr�cesu r��r�s��weg� wymaga d�da�k�w� s��s�wa��a che-
m���erap��. Usu��ęc�e gu�a ��e ma wpływu �a �bra� kl���c��y już 

r��w���ę�eg� OM�. Obec��e lec�e��e farmak�l�g�c��e �esp�łu 
ba�uje �a s��s�wa��u s�er��dów � ACTH. U w�ęks��śc� pacje�-
�ów �as�ępuje gwał��w�a p�c�ą�k�wa p�prawa, ale całk�w��a � 
�rwała rem�sja u�ysk�wa�a jes� w ��ac���e m��ejs�ym pr�ce�c�e. 
�� �ds�aw�e��u leków �awr��y są c�ęs�e. W pr�ypadkach �p�r-
�ych lec�e��em drug�eg� r�u�u jes� d�żyl�a p�daż �mmu��gl�-
bul�� bądź �erap�a sk�jar���a: s�er��dy � �mmu��gl�bul��am� [4, 
7, 9–11]. W ra��e braku efek�ów p�dejmuje s�ę próby lec�e��a 
�mmu��supresyj�eg� cykl�f�sfam�dem � a�a���pry�ą. D���-
s���� � k�r�ys��ych efek�ach s��s�wa��a pr�ec�wc�ał m���-
k��al�ych sk�er�wa�ych pr�ec�wk� a��yge��w� CD 20, k�óre 
p�w�dują p�prawę kl���c��ą p�pr�e� �m��ejs�e��e p�pulacj� 
l�mf�cy�ów � [4]. 

C�ęść au��rów p�dkreśla p��y�yw�y wpływ chem���erap�� 
s��s�wa�ej w lec�e��u �eur�blas��ma �a efek�y lec�e��a OM�, 
���� ��e p��w�erd�ają �ej �e�y. Z uwag� �a r�adk�e wys�ęp�wa-
��e �esp�łu � bard�� ���dyw�dual���wa�ą reakcję pacje��ów �a 
lec�e��e d� chw�l� �bec�ej ��e us�al��� jed��l��ych �asad �erap�� 
[7, 9–11]. W �prac�wa��u Rud��ck � wsp. 71% pacje��ów �dp�-
w�ed��ał� p��y�yw��e �a ws�ęp�ą �erap�ę s�er��dam� lub ACTH, 
��e�ależ��e �d �eg�, c�y była upr�ed��� s��s�wa�a chem���era-
p�a. ��c�ą�k�wa �dp�w�edź ��e k�rel�wała jed�ak � póź��ejs�ym 
s�a�em �eur�l�g�c��ym, be� w�ględu �a sp�sób lec�e��a [7]. 
W�elu au��rów w �bserwacj� dług�fal�wej s�w�erd�ał� pr�e�rwałe 
def�cy�y �eur�l�g�c��e u 70–80% d��ec� � OM� [3, 4, 7, 10, 12]. 
W w�el�le���ch bada��ach M��chell � wsp. wyka�a�� dysfu�k-
cje  w �akres�e m���ryk� dużej � k��rdy�acj� w�r�k�w�-ruch�-
wej, �póź��e��e r��w�ju m�wy, �rud��śc� s�k�l�e, �abur�e��a 
�ach�wa��a � �as�r�ju. �ada��a ��e p��w�erd��ły k�r�ys���ejs�ej 
pr�g���y �dległej p� s��s�wa��u chem���erap�� a�� ��e p��w�l�ły 
�a �kreśle��e �ajsku�ec���ejs�eg� sp�s�bu lec�e��a [10]. Obser-
wacje Rud��ck � wsp. d�w�d�ą, że pacje�c� � bard��ej �aawa�s�-
wa�ym s�ad�um �eur�blas��ma m�el� m��ejs�y �dse�ek �as�ęps�w 
�eur�l�g�c��ych. M�że �� �łumac�yć fak� m��ejs�ej d�jr�ał�śc�, 
a w�ęc rów��eż �mmu��ge���śc� �ych gu�ów, a słab�ej wyra-
ż��a �dp�w�edź au���mmu��l�g�c��a ��e p�w�duje r��w�ju 
OM� � póź�ych �as�ęps�w �eur�l�g�c��ych [7]. ��dkreśla s�ę 
p�l�ą p��r�ebę dals�ych bada� b��l�g�c���-�mmu��l�g�c��ych 
�esp�łu � �kreśle��a s�a�dardów p�s�ęp�wa��a d�ag��s�yc���-
lec���c�eg�. 
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