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STRESZCZENIE 
W pracy przedstawiono przypadek 6-letniej dziewczynki z póź-
noniemowlęcą postacią leukodystrofii metachromatycznej i 
zaawansowanym upośledzeniem czynności psychomotorycz-
nych. Jej aktywna rehabilitacja z wykorzystaniem wszystkich 
dostępnych metod umożliwia optymalną opiekę i pielęgnację. 
Systematyczna rehabilitacja prowadzona przez doświadczonego 
fizjoterapeutę w sposób widoczny poprawia komfort codziennej 
egzystencji dziecka, co stanowi pomoc nie do przecenienia dla 
jego rodziców. 
Słowa kluczowe: późnoniemowlęca leukodystrofia metachro-
matyczna, defekt metaboliczny, rehabilitacja.

ABSTRACT
The paper presents the case of a six-year-old girl with late-
infantile metachromatic leukodystrophy, and an advanced 
impairment of psychomotor activities. Her active rehabilitation 
with the use of all the available methods enables optimal care 
and nursing. Regular rehabilitation conducted by an experi-
enced physiotherapist evidently improves the comfort of the 
child’s everyday existence and it provides invaluable support 
to her parents.
Key words: late-infantile metachromatic leukodystrophy, meta-
bolic defect, rehabilitation. 

Leukodys�rof�a me�achroma�yc��a �MLD – me�achroma-
��c leukodys�rophy�, �wa�a rów��eż uogól��o�ą l�p�do�ą 
sulfa�ydową, �ależy do grupy uwaru�kowa�ych ge�e�yc�-
��e l��osomal�ych schor�e� sp�chr�e��owych [1,2]. Is�o�ą 
choroby jes� gromad�e��e swo�s�ych gl�kol�p�dów w l��o-
somach komórek obwodowego � ośrodkowego układu �er-
wowego, �ar�ądów �r�ew�ych ora� gruc�ołach wyd��ela��a 
wew�ę�r��ego. �roces �e� jes� wy��k�em róż�ego rod�aju 
defek�ów e��yma�yc��ych, � k�órych �ajc�ęśc�ej wys�ępu-
jącym jes� ob��że��e ak�yw�ośc� arylosulfa�a�y A �A�A- 
arylosulfa�a�a A� [3]. Zawar�ość sulfa�ydów, wy�os�ąca 
w waru�kach f��jolog�c��ych 2-4%, w�ras�a p�ęc�okro���e, 
a �awe� d��es�ęc�okro���e [4]. W MLD głów�e objawy do�y-
c�ą układu �erwowego. MLD jes� chorobą pos�ępującą � ��e-
ulec�al�ą. �rowad�� do s�op��owej degradacj� orga���mu, 
pr�ejaw�ającej s�ę upośled�e��em ro�woju psychomo�o-
ryc��ego. Wys�ąp�e��e �espołu chorobowego � pos�aw�e��e 
ro�po��a��a wys�ąp�ć może w róż�ych okresach życ�a, co 
s�ało s�ę pods�awą wyróż��e��a pos�ac�: wrod�o�ej, póź-
�o��emowlęcej, młod��e�c�ej � pos�ac� dorosłych [4]. Naj-
c�ęśc�ej wys�ępującą pos�ac�ą choroby jes� pos�ać póź�o 
��emowlęca, ro�po��awa�a w około 60-70% pr�ypadków 
leukodys�rof�� me�achroma�yc��ej. Jej wys�ępowa��e oce��a 
s�ę �a 1:40 000 żywo urod�o�ych [5]. W �olsce c�ęs�ość 
wys�ępowa��a MLD s�acuje s�ę �a 1:189000 [6]. D��ec� � 

póź�ą pos�ac�ą ��emowlęcą MLD żyją pr�eważ��e 2-4 la�a 
od us�ale��a ro�po��a��a, �ymc�asem w pos�ac� młod��e�-
c�ej okres pr�eżyc�a wy�os� 4-6 la�. N�ek�ór�y pacje�c� 
� dorosłą pos�ac�ą po�os�ają pr�y życ�u do 5 dekady życ�a 
[7]. Lec�e��e pr�yc�y�owe choroby ��e jes� ��a�e. �acje�c� 
� pos�ac�ą młod��e�c�ą � póź�ą lec�e�� są objawowo. U 
pacje��ów w okres�e pr�edobjawowym jes� możl�wy pr�e-
s�c�ep s�p�ku kos��ego, k�óry może spowol��ć pos�ęp cho-
roby [8]. �oprawę komfor�u życ�a d��ec�, a �akże ogrom�ą 
pomoc rodzicom w sprawowaniu nad nimi opieki daje reha-
bilitacja. 

W pracy pr�eds�aw�o�o pr�ypadek s�eśc�ole���ej 
d��ewc�y�k�, � póź�o��emowlęcą pos�ac�ą leukodys�rof�� 
me�achroma�yc��ej. Wobec braku me�od lec�e��a pr�y-
c�y�owego u d��ecka prowad�o�e jes� w�elok�eru�kowe 
pos�ępowa��e rehab�l��acyj�e. Tylko d��ęk� ���e�syw-
�ej rehab�l��acj� możl�we jes� fu�kcjo�owa��e pacje��k�. 
Ak�yw�a rehab�l��acja � wykor�ys�a��em w�elu dos�ęp�ych 
me�od umożl�w�a op�ymal�ą op�ekę � p�elęg�ację, a �akże 
popraw�a komfor� życ�a d��ewc�y�k�. 

OpIS pRZYpADKU
6-le���a d��ewc�y�ka urod��ła s�ę w 39 �ygod��u c�ąży, s�łam� 
�a�ury, � masą c�ała 3440g. �o urod�e��u oce��o�a �os�ała 
�a 10 pu�k�ów w skal� Apgar. Ro�wój psychomo�oryc��y w 
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p�erws�ym roku życ�a pr�eb�egał praw�dłowo. D��ecko os�ą-
gało kolej�e e�apy ro�woju �god��e � oc�ek�wa��am�. W 10 
m�es�ącu życ�a d��ewc�y�ka po�raf�ła rac�kować, chod��ć 
�r�yma�a �a jed�ą rąc�kę, ro�w��ęła �dol�ość poro�um�e-
wa��a s�ę, wypow�ada��a sylab, wyraża��a głosem swo�ch 
uc�uć, prag��e� � spos�r�eże�. 

Jed�ak w d��es�ą�ym m�es�ącu życ�a rod��ce spos�r�e-
gl� ��epraw�dłowe us�aw�a��e s�óp d��ecka w c�as�e ws�a-
wa��a. Ro�poc�ę�a wówc�as rehab�l��acja me�odą NDT 
- �oba�h, �NeuroDevelopme��al Trea�me��� m�ała �a celu 
�a��echa��e dals�ego koślaw�e��a s�óp ora� popraw�e��e 
spraw�ośc� ruchowej d��ewc�y�k�. Uspraw��a��e �rwało 
około roku, po��eważ � c�asem, opróc� koślawośc� s�óp, 
pojaw�ł s�ę rów��eż problem ob��żo�ego �ap�ęc�a w obrę-
b�e ko�c�y� dol�ych. 

W 21 m�es�ącu życ�a d��ewc�y�ka � powodu wyraź-
�ych �abur�e� �euroro�wojowych była d�ag�o�owa�a �a 
odd��ale ped�a�ryc��ym. Wyko�a�e ru�y�owe bada��a 
d�ag�os�yc��e ��omograf�a kompu�erowa głowy, bada-
��e krw�� ��e wyka�ały �s�o��ych ��epraw�dłowośc� � ��e 
po�wol�ły �a us�ale��e pr�yc�y�y �ych �abur�e�. Zaleco�o 
dals�ą rehab�l��ację ruchową ora� okresową ko��rolę �eu-
rolog�c��ą � or�opedyc��ą.

W 23 m�es�ącu życ�a �as�ąp�ł gwał�ow�y regres w 
ro�woju mo�oryc��ym. W okres�e dwu �ygod�� d��ecko 
pr�es�ało rac�kować, ��e po�raf�ło samod��el��e s�ed��eć 
a�� ws�awać. W bada��u f��ykal�ym s�w�erd�o�o ��ac��e 
opóź��e��e ro�woju psychoruchowego, objawy �espołu 
móżdżkowego, �abur�e��a rów�owag�, �m�e��e �ap�ęc�e 
m�ęś��owe � oc�opląs po��omy. Re�o�a�s mag�e�yc��y 
głowy wyka�ał �lew�e, okołokomorowe ��epraw�dłowośc� 
syg�ału w rejo��e �s�o�y b�ałej obu półkul mó�gu, wska-
�ując �a MLD. Ro�po��a��e �o �os�ało po�w�erd�o�e �a 
pods�aw�e wy��ku bada��a ak�yw�ośc� arylosulfa�a�y A 
w leukocy�ach krw� obwodowej, k�óre wyka�ało ��ac��e 
ob��że��e ak�yw�ośc� �ego e��ymu. EMG ujaw��ło �wol-
��e��e pr�ewod��c�wa we ws�ys�k�ch �erwach, �ypowe 
dla �europa��� dem�el����acyj�o-akso�al�ej. Wy��k pr�e-
prowad�o�ego bada��a psycholog�c��ego �es�em �ur�e�-
Le���e wska�ał �a opóź��e��e ro�woju psychoruchowego 
�IR=80�. Lokomocja � ko��rola pos�awy �os�ała oce��o�a 
�a 8 m�es�ąc życ�a, koordy�acja w�rokowo-ruchowa ora� 
mowa c�y��a �a 18 m�es�ąc życ�a. Ko��ak�y społec��e 
określo�o �a 21 m�es�ąc życ�a. Obra� kl���c��y, a �akże 
op���a ko�sul�ującego ge�e�yka pr�emaw�ały �a ro�po��a-
��em MLD. Wyka�a�o, że rod��ce są �os�c�elam� mu�acj� 
odpow�ed��al�ej �a def�cy� e��ymu, �aś ry�yko wys�ąp�e-
��a choroby u kolej�ego d��ecka s�acuje s�ę �a 25%. 

�rogresja choroby spowodowała kolej�o: �abur�e��a 
połyka��a, wys�ąp�e��e �apadów padac�kowych, poraże-
��e pęcher�a moc�owego a �akże całkow��ą u�ra�ę w�roku. 
Obec��e s�a� d��ewc�y�k� jes� c�ężk� – wymaga ewakuacj� 
wyd��el��y � dr�ewa oskr�elowego, cew��kowa��a pęche-
r�a moc�owego, karm�e��a pr�e� gas�ros�om�ę. �ogłęb�a 
s�ę skol�o�a ora� obus�ro��e �w�ch��ęc�e s�awów b�odro-
wych. Op�eka �ad pacje��ką jes� w dużej m�er�e możl�wa 
d��ęk� ak�yw�ej s�eroko ro�budowa�ej, w�elok�eru�ko-
wej rehab�l��acj�. Domowa f��jo�erap�a d��ewc�y�k� jes� 
bard�o dobr�e �apla�owa�a. �acje��ka obję�a jes� op�eką 

Domowego Hosp�cjum dla d��ec� � uc�es���c�y w progra-
m�e „Wc�es�e Wspomaga��e Ro�woju”. Od po��ed��ałku 
do sobo�y d��ewc�y�ka uc�es���c�y w �ajęc�ach uspraw-
��ających, prowad�o�ych pr�e� f��jo�erapeu�ów ora� peda-
gogów. F��jo�erap�a obejmuje �erap�ę me�odą NDT �oba�h 
� Voj�y, rehab�l��ację oddechową, masaż klasyc��y, hydro-
masaż, �aśw�e�la��e św�a�łem spolary�owa�ym. Zajęc�a 
pedagog�c��e odbywają s�ę 2 do 3 ra�y w �ygod��u � mają w 
dużej m�er�e charak�er �ajęć ma�ual�ych rąk. D��ęk� �emu 
d��ewc�y�ka może po��awać róż�e rod�aje pow�er�ch�� � 
ma�er�ałów. Zajęc�a �e pomagają w u�r�yma��u spraw�ośc� 
rąk. 

Celem poprawy jakośc� fu�kcjo�owa��a d��ewc�y�k� 
jes� �m��ejs�e��e bólu, k�óry �owar�ys�y pacje��ce pr�y 
wyko�ywa��u pr�e� op�eku�ów cod��e��ych c�y��ośc�. 
Dwa ra�y w �ygod��u prowad�o�y jes� masaż klasyc��y, 
k�óry wspomaga �erap�ę pr�ec�wbólową. Napr�em�e���e 
masowa�e są ko�c�y�y gór�e � dol�e ora� plecy. Doda�-
kowo u pacje��k� s�osuje s�ę hydromasaż całego c�ała. 
�owoduje o� ro�luź��e��e �ka�ek � m�ęś��, popraw�a 
ukrw�e��e skóry. Dwa ra�y do roku d��ewc�y�ka wyjeż-
dża �a �ur�usy rehab�l��acyj�e. D��ęk� ���e�syw�ej rehab�-
l��acj� w ramach �ur�usu �k��e�y�erap�a, �erap�a �ajęc�owa, 
�erap�a ma�ual�a, ćw�c�e��a ��dyw�dual�e, f��yko�erap�a, 
h�po�erap�a, dogo�erap�a� s�a� pacje��k� ulega popraw�e 
w �akres�e �m�a� �ap�ęc�a m�ęś��owego. Wyja�dy mają 
�s�o��e ��ac�e��e �arów�o �e w�ględu �a poprawę s�a�u 
f��yc��ego, jak � psych�c��ego d��ewc�y�k�. Wpływają 
�akże �a ro�wój ko��ak�ów społec��ych �ko��ak� � ���ym� 
d��ećm�, po��awa��e �owego o�oc�e��a�.

��erok�e spek�rum kor�yśc� pły�ących � �ak prowad�o-
�ej rehab�l��acj� s�c�egól��e w�doc��e jes� w chw�lach, gdy 
�erap�a ��e może być prowad�o�a � powodu �p. ��fekcj� 
c�y gorąc�k�. D��ecko jes� w�edy bard��ej drażl�we � m��ej 
odpor�e �a ból. Ew�de����e �auważa s�ę wówc�as �as�le-
��e spas�yc��ośc� m�ęś�� ko�c�y� � �ułow�a. �ojaw�a s�ę 
�w�ęks�o�a �lość wyd��el��y w dr�ew�e oskr�elowym � 
po�r�eba jej ewakuacj�. Wyraź��e �auważal�e są �rud�o-
śc� � oddawa��em s�olca � moc�u. �rowad�o�e d��ała��a 
�erapeu�yc��e wpływają rów��eż kor�ys���e �a fu�kcje 
układu wydal��c�ego. Urucham�a�a jes� �łoc���a br�us��a, 
co ��ac���e uła�w�a wypróż��a��e � usuwa��e ga�ów � 
pr�ewodu pokarmowego. �rocesy �raw�e��a � wydala��a 
wspomaga�e są pr�e� odpow�ed��ą lekkos�raw�ą d�e�ę. 
Duża �lość war�yw � owoców, �arów�o go�owa�ych jak 
� surowych, ora� jedy��e go�owa�e m�ęso jes� podawa�a 
pacje��ce w form�e �m�ksowa�ej – �e� sposób karm�e��a 
uła�w�a pr�yjmowa��e pos�łków, ale �akże �ch �raw�e��e. 

OMóWIENIE
W dos�ęp�ej l��era�ur�e brak jes� do��es�e� �a �ema� rol� reha-
b�l��acj� w �apew��e��u god�ej eg�ys�e�cj� d��ecku do�k��ę-
�emu �ą ��eulec�al�ą chorobą ora� pomocy jego rod��com 
w cod��e��ej p�elęg�acj�. Wobec ��euchro��ego pos�ępu 
choroby wsparc�e rehab�l��acyj�e wydaje s�ę �aj�s�o���ej-
s�ym eleme��em op�ek� �ad d��eck�em. �r�yc�y��a s�ę o�o 
do pr�edłuże��a życ�a, ale pr�ede ws�ys�k�m do poprawy 
jego komfor�u. Rehab�l��acja obejmuje �ajęc�a w waru�kach 
domowych ora� specjal�s�yc��e �ur�usy rehab�l��acyj�e.
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D��ewc�y�ka ra� w �ygod��u rehab�l��owa�a jes� �akże 
me�odą NDT �oba�h. W �ej form�e rehab�l��acj� dąży s�ę do 
�ormal��acj� ��epraw�dłowego �ap�ęc�a pos�ural�ego, c�yl� 
albo ob��że��a �ap�ęc�a �by� wysok�ego, albo �eż pod��e-
s�e��a �by� ��sk�ego. Celem �ej me�ody jes� �akże �m�a�a 
��epraw�dłowych w�orów pos�awy � ruchu ora� dos�ar-
c�e��e d��ecku �bl�żo�ych do praw�dłowych dośw�adc�e� 
se�somo�oryc��ych. W�orce wpływające �a �ap�ęc�e 
mogą być ak�ywowa�e pr�y użyc�u pu�k�ów kluc�owych 
� wykor�ys�a��em róż�ych �ech��k [9,10]. 

Na�om�as� w �erap�� me�odą Voj�y opróc� ak�ywa-
cj� układu m�ęś��owo-s�k�ele�owego pobud�o�e �os�ają 
m�ęś��e gładk�e, ��ajdujące s�ę w całym pr�ewod��e 
pokarmowym, w układ��e moc�owym � w obręb�e skóry. 
Odpow�ed�� �a s�ymulację pochod�ą �e ws�ys�k�ch 
po��omów ośrodków regulacj� �erwowej, poc�ąws�y od 
po��omu rd�e��owego, popr�e� rd�e� pr�edłużo�y �regu-
lacja oddechu� aż do ak�yw�ośc� podkorowych � korowych 
[11-13]. Ra� w �ygod��u ćw�c�e��a wyko�uje rehab�l��a��, 
�a�om�as� w c�ągu �ygod��a – w �ależ�ośc� od sy�uacj� 
– rod��ce d��ewc�y�k�. Do prowad�e��a ćw�c�e� rod��ce 
�os�al� „pr�yuc�e��” pr�e� f��jo�erapeu�ę. Rów��e waż�y 
jes� aspek� oddechowy �erap��. W prowad�o�ej �erap�� 
me�odą Voj�y obserwuje s�ę poprawę mecha��k� oddycha-
��a ora� pogłęb�e��e wydechu. Zapob�ega �o �apale��om 
oskr�el� � płuc, k�órych ro�wojow� spr�yja leżąca po�ycja 
� dysfu�kcja m�ęś�� oddechowych. ��ałe, sys�ema�yc��e 
ćw�c�e��a wpływają �a �s�o��e �m��ejs�e��e wys�ępowa-
��a ��fekcj� dróg oddechowych. D��ewc�y�ka s�osu�kowo 
r�adko – śred��o dwa ra�y w roku – pr�echod�� ��fekcje dróg 
oddechowych, opa�owywa�e d��ęk� ���e�syf�kacj� �erap�� 
w waru�kach domowych. W �rakc�e ��fekcj� s�osowa�e 
są ��halacje, wyko�ywa�a jes� k��e�y�erap�a oddechowa, 
�a�ywa�a me�odą �w�ęks�a��a pr�epływu wydechowego 
�AFE – Accelera��o� du Flux Exp�ra�o�re�. Jes� �o �ech��ka 
k��e�y�erap�� oddechowej �ajbl�żs�a waru�kom f��jolo-
g�c��ej ewakuacj� wyd��el��y � dróg oddechowych. Celem 
�ej me�ody jes� wydala��e pow�e�r�a � płuc � s�ybkośc�ą 
�bl�żo�ą do �ej, k�óra wys�ępuje w okres�e kas�lu. Jed�o-
c�eś��e daje �o możl�wość, ewakuacj� wyd��el��y ��aj-
dującej s�ę w drogach oddechowych, poprawy wym�a�y 
ga�owej [14]. Dla ewakuacj� �alegającej wyd��el��y s�o-
sowa�y jes� asys�or kas�lu, odsysa��e wyd��el��y ora� 
�aśw�e�la��e św�a�łem spolary�owa�ym. �o �erap�� św�a�-
łem spolary�owa�ym, u�yska�o �m��ejs�e��e c�ęs�o�l�wo-
śc� odsysa��a wyd��el��y � dróg oddechowych. Dwa ra�y 
d��e���e �aśw�e�la�a jes� okol�ca kla�k� p�ers�owej ora� 
okol�ca gas�ros�om��. Św�a�ło spolary�owa�e �w�ęks�a 
ak�yw�ość bło�y komórkowej � odd��ałuje �a jej s�ruk�ury 
l�p�dowe. Ak�yw��uje procesy me�abol�c��e w komórkach 

� �w�ęks�a re�erwy e�erge�yc��e. Udowod��o�o kor�ys��y 
wpływ św�a�ła spolary�owa�ego �a c�y��ość układu 
�mmu�olog�c��ego, �arów�o w �akres�e ak�yw�ośc� l�m-
focy�ów jak � s�ęże��a �mmu�oglobul�� [15,16]. Z kole� 
masaż klasyc��y poleps�a odżyw�a��e skóry, a �akże pr�y-
sp�es�a ob�eg krw� � chło�k� w �ac�y��ach skóry. Dochod�� 
do leps�ego �aopa�r�e��a w krew � subs�a�cje odżywc�e 
�ka�k� m�ęś��owej � s�ybs�ego wydala��a produk�ów pr�e-
m�a�y ma�er��. Masaż pod�os� �akże �dol�ość m�ęś�� do 
pracy, �apob�ega �a��kom m�ęś��owym pr�e� pobud�a��e 
włók�e� m�ęś��owych do skurc�u � �w�ęks�a��e �ch �ap�ę-
c�a. Doda�kowo uła�w�a odpływ krw� żyl�ej, pracę serca 
pr�e� �m��ejs�e��e oporu krw� w �ę���cach [17]. Waż�ym 
aspek�em prowad�o�ej rehab�l��acj� jes� �akże �a�r�yma-
��e ro�woju deformacj� w pos�ac� skol�o�y �euroge��ej � 
prof�lak�yka pr�ec�wpr�ykurc�owa. M���mal��ując pr�y-
kurc�e � deformacje, uła�w�o�e �os�ają c�y��ośc� p�elęg�a-
cyj�e, k�óre s�ają s�ę m��ej boles�e, a c�asem � be�boles�e: 
myc�e, ub�era��e, ro�b�era��e, �akłada��e pampersa. 

Odpow�ed��o dobra�e me�ody �erapeu�yc��e ora� 
sys�ema�yc��e, programowe �ajęc�a prowad�o�e pr�e� 
dośw�adc�o�ych � �aa�gażowa�ych f��jo�erapeu�ów � 
pedagogów wpływają �a poprawę s�a�u f��yc��ego � 
psych�c��ego d��ecka. Duże ��ac�e��e ma ��dyw�dual�e 
podejśc�e do pacje��a � dobra��e programu rehab�l��acyj-
�ego odpow�ed��o do możl�wośc� � s�a�u �drow�a, �ależ��e 
od fa�y choroby � s�op��a dysfu�kcj� układu �erwowego. 
Wybór me�ody �ależy od prowad�ących d��ecko f��jo�era-
peu�ów, �aa�gażowa��a rod��ców, a �akże ofer� ośrodków 
rehab�l��acyj�ych. 

N�e sposób ��e wspom��eć, jak ogrom�ą rolę odgrywa 
�aa�gażowa��e � praca f��jo�erapeu�ów w fu�kcjo�owa��u 
całej rod���y. M�mo drama�yc��ej � be��ad��ej�ej sy�uacj� 
�akże wsparc�e rod��ców w walce o god�e � po�baw�o�e 
c�erp�e��a życ�e �ch d��ecka jes� ��e do pr�ece��e��a.

WNIOSKI
1. W�elok�eru�kowa, ��dyw�dual��owa�a rehab�l��acja 

d��ecka � pos�ępującą dysfu�kcją ośrodkowego układu 
�erwowego s�a�ow� ��e�wykle waż�ą składową op�ek� 
pal�a�yw�ej.

2. �rowad�o�a pr�e� dośw�adc�o�ego f��jo�erapeu�ą 
rehab�l��acja, pr�yc�y��a s�ę do ob��że��a �ap�ęc�a m�ęś-
��owego, co uła�w�a wyko�ywa��e cod��e��ych c�y��ośc� 
p�elęg�acyj�ych.

3. Ud��ał rehab�l��a��a w cod��e��ej op�ece �ad ��e-
ulec�al��e chorym d��eck�em jes� ogrom�ą pomocą � 
wsparc�em dla po�os�ających w drama�yc��ej sy�uacj� 
rod��ców.



9 �

M. fuchs, K. Słonka, K. Małys, L. Hyla-Klekot

N e u r o l o g i a  D z i e c i ę c a

p R A C A  K A Z U I S T Y C Z N A / C A S E  R E p O R T

pIŚMIENNICTWO
[1]   Marszał E.: Leukodystrofie oraz inne choroby ośrodkowego układu 

nerwowego z  uszkodzeniem istoty białej u dzieci i młodzieży. ŚląskaŚląska 
Akademia Medyczna, Katowice 1998.

[2]   Biffi A., Lucchini G., Rovelli A. et al.: Metahromatic leukodystrophy: 
an overview of current and prospective treatments. Bone Marrow 
Transplant 2008; 42: 2–6.–6.6.

[3]   Ługowska A., Włodarski P., Płoski R. et al.: Molecular and clinical 
consequences of novel mutations in the arylsulfatase A gene. Clin Genet 
2009; 75: 57–64.–64.64.

[4]   Czochańska J.: Neurologia dziecięca. PZWL, Warszawa 1990. 

[5]   Michałowicz R., Jóźwiak S.: Neurologia dziecięca. Wydawnictwo 
Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000.

[6]   Czartoryska B., Tylki-Szymańska A., Górska D. et al.: Lysosomal storage 
diseases: diagnosis and incidence in Poland. Bulletin SO RAMN 2001; 1 
(99): 6–7.

[7]   Sieniowska M.: Podręcznik pediatrii. Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1996.

[8]   Baumann N., Turpin JC.: Adult-onset leukodystrophies. J. Neurol., 2000; 
247 (10): 751–759.

[9]   Matyja M., Domagalska M.: Podstawy usprawniania neurorozwojowego 
według Berty i Karela Bobathów. ŚAM, Katowice 1998.

[10]  Sadowska L.: Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z 
zaburzeniami rozwoju. AWF, Wrocław 2004.

[11]  Vojta V., Peters A.: Metoda Vojty. GrupymięśniowewodruchowejlokomocjiGrupy mięśniowe w odruchowej lokomocji  
i w ontogenezie ruchu. Przekł. G. Banaszek, J. Gantner J., Fundacja 
„Promyk Słońca”, Wrocław 2006. 

[12]  Nowotny J.: Podstawy fizjoterapii. Cz. 3., Wybrane metody fizjoterapii. 
Kasper, Kraków 2005. 

[13]  Sadowska L.: Neurokinezjologiczna koncepcja diagnostyki i terapii dzieci 
z zaburzeniami rozwoju motorycznego opracowana przez Vaclawa Vojtę. 
Ortop Traumatol Rehabil, 2001; 3(4):519–526.

[14]  Rutkowska M., Zawitkowski P., Bartochowski A.: Kinezyterapia 
dróg oddechowych u noworodka. Postępy w neonatologii. Polskie 
Towarzystwo Neonatologiczne, Poznań 1999: 445–454.

[15]  Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Światło niskoenergetyczne w medycynie 
i rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce 2007;1:25–27.

[16]  Nowotny J.: Podstawy fizjoterapii. Cz 2. Podstawy metodyczne i technika 
wykonywania niektórych zabiegów. Kasper, Kraków 2004.

[17]  Magiera L.: Klasyczny masaż leczniczy. Wydawnictwo BIO-STYL, Kraków 
2007.

Adres do korespondencji: 
Małgorzata Fuchs, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole 
e-mail: goha33@wp.pl


