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Szanowna Pani Profesor,
Poszukując w ostatnich dniach, w związku z przy-

gotowywanym wykładem, danych klinicznych na temat 
choroby Menkesa, natrafiłam na artykuł Kochanowskiej i 
wsp. Choroba Menkesa – genetyczny defekt metabolizmu 
miedzi, zamieszczony w Neurologii Dziecięcej Nr 33 Vol. 
17/2008, s. 63–68. Późno, bo po czterech latach, pragnę 
odnieść się do zawartego w tej pracy jednozdaniowego 
akapitu poświęconego badaniu rezonansu magnetycznego 
w tej chorobie. Brzmi ono: „Badanie rezonansu magne-
tycznego głowy uwidacznia najczęściej uogólnione zaniki 
mózgu i móżdżku, ogniska niedokrwienne, zaburzenia 
mielinizacji oraz zmiany w jądrach podstawy i wzgórzu.” 
Otóż pozwalam sobie nie zgodzić się z tak sformułowa-
nym zdaniem i przedstawić bardzo krótko wartość metody 
MR w diagnostyce choroby Menkesa.

Stwierdza się w nim opóźnienie mielinizacji, a także 
kręty przebieg wydłużonych tętnic wewnątrzczaszkowych 
(ryc. 1), co jest widoczne w standardowych sekwencjach 
i szczególnie wyraźnie w opcji tętniczej angiografii MR 
(ryc. 2) [1]. Zmiany dotyczą tętnic wewnątrzczaszkowych 
i szyi oraz tętnic w innych narządach i układach. Zarówno 
badanie TK jak i MR wykazują uogólniony zanik mózgo-
wia, często stwierdza się także obecność przymózgo-
wych krwiaków lub wodniaków, które upodabniają obraz 
choroby Menkesa do obrazu urazu nieprzypadkowego 
u dziecka potrząsanego (ryc. 3) [2,3].

w przebiegu encefalomalacji oraz poszerzenie zbiornika 
wielkiego.” Należy więc sądzić, że przynajmniej jedna 
z cech choroby, hipomielinizacja, została zauważona 
i niewłaściwie zinterpretowana jako encefalomalacja. 
Asocjacja choroby Menkesa z poszerzeniem przestrzeni 
płynowych tylnego dołu czaszki została już dostrzeżona 
i opisana w literaturze [4]. We wspomnianej pracy nie 
zamieszczono obrazów MR, nie można się więc do nich 
odnieść. Niewątpliwie, w związku z rzadkością występo-
wania chorób neurometabolicznych w ogólnej populacji, 
w tym choroby Menkesa, doświadczenie radiologa jest w 
diagnostyce kwestią kluczową. Równie ważna jest jednak 

Ryc. 1. Sekwencja FSE, obraz T2-zależny, projekcja poprzeczna. 
Ubogosygnałowe naczynia krwionośne, wydłużone i kręte. 
Hiperintensywny sygnał z istoty białej obu płatów skronio-
wych, odpowiadający och hipomielinizacji.

Ryc. 2. Jeden z przekrojów „surowych danych” badania angio-
-MR w opcji tętniczej. Hiperintensywne, wydłużone i kręte tęt-
nice mózgowia.

W sąsiadującej z wymienioną pracą (Klasyczna postać 
choroby Menkesa – opis przypadku, Neurologia Dziecięca 
Nr 33 Vol. 17/2008, str. 69-73) Kochanowska i wsp. piszą: 
„Badanie rezonansu magnetycznego głowy wykazało w 
istocie białej obu płatów czołowych, skroniowych i czę-
ściowo ciemieniowych rozległe obszary hiperintensywne 
w obrazach T2-zależnych, mogące odpowiadać zmianom 

Ryc. 3. Sekwencja FLAIR, projekcja poprzeczna. Krwiak przy-
mózgowy nad prawym płatem czołowym.



1 0 0

L I S T Y  D O  R E D A K C J I / L E T T E R S  T O  E D I T O R

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

współpraca kliniczno-radiologiczna i możliwość interpre-
tacji obrazu MR w świetle wiedzy o danych klinicznych 
i innych badaniach dodatkowych, które w przypadku cho-
roby Menkesa układają się w spójną całość.
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Szanowna Pani Profesor,
W 40 numerze z 2011 roku ukazał się artykuł Pani 

Ewy Gajewskiej pt. Narzędzia diagnostyczne do oceny 
wczesnego rozwoju motorycznego stosowane w fizjotera-
pii dziecięcej. Przegląd metod przeczytałem z dużą uwagą. 
Wyrażam równocześnie wdzięczność, że Redakcja NDz 
zamieszcza prace badawcze i poglądowe poświęcone reha-
bilitacji dzieci z uszkodzeniem OUN.

Zagadnieniem tym interesuję się od czasu moich prak-
tyk zawodowych w Zakładzie Usprawniania Leczniczego 
Działu Neurologii Dziecięcej w Zagórzu koło Warszawy, 
które prowadził dr Kalinowski. Jednym z tematów prak-
tyk była ocena stanu ruchowego dzieci z MPDz. Po odpo-
wiednim przygotowaniu teoretycznym i praktycznym 
każdy uczestnik praktyk miał ocenić stan ruchowy trzech 
pacjentów. Ocenę prowadziliśmy Kartą Badania Rozwoju 
Podstawowych Funkcji Ruchowych (K/BRPFR) u dzieci 
z MPDz, opublikowaną w 19761. Kartę tą stosowałem 
następnie do badania pacjentów w swoim ośrodku oraz do 
zbierania danych do pracy magisterskiej.

Wypada dodać, że dr Kalinowski przedstawił nam 
także kartę GMFM, która ukazała się ok. 15 lat po publi-
kacji polskiej wersji karty. Dostępne były materiały 
w języku polskim. W międzyczasie zapoznałem się szerzej 
z piśmiennictwem krajowym i zagranicznym.

Porównałem także zawartość i strukturę obu kwestio-
nariuszy i skal. W istocie różnica między nimi polega na 
odmiennym podziale wybranych czynności na wymiary (5 
wymiarów w GMFM a 7 lub 8 w BPFR w zależności od 
celu badań). Liczba prób ruchowych podobna – 88 GMFM 
i 92 BPFR. Pobór i podział czynności dyskusyjny w obu 

kartach. Różnią się natomiast zdecydowanie skale – skalą 
dra Kalinowskiego można mierzyć jakościowo-ilościowe 
cechy wykonawcze, podczas gdy skalą GMFM tylko 
wykonawcze, tj. jakościowe, poza tym niezrozumiały jest 
procentowy wymiar tej skali. O ile mi wiadomo, ostatnio 
coraz częściej mówi się o celowości pomiaru ilościowych 
cech, np. chodu u dzieci i dorosłych z MPDz.

W świetle tych okoliczności nasuwa się pytanie, dla-
czego w przeglądzie pani Ewy Gajewskiej nie ma nawet 
wzmianki o polskiej wersji karty, pomimo wielu publi-
kacji, które ukazały się w piśmiennictwie (w załączeniu 
praca wskazująca publikację karty).

Adam Śmiechowski

1 Zbigniew Kalinowski: Karta badania rozwoju podstawo-
wych czynności ruchowych u dzieci z porażeniem mózgowym. 
Z Zakładu Usprawniania Leczniczego, Dział Neurologii Dziecięcej 
SZNOZ, Zagórze k. Warszawy. Mat. Krajowego Zjazdu „Metody 
Postępowania w Usprawnianiu Leczniczym i Kryteria ich Oceny” 
TWK, Warszawa 1976, 135–147.

Szanowna Pani Profesor,
Bardzo się cieszę z szerokiego zainteresowania artyku-

łem Narzędzia diagnostyczne do oceny wczesnego rozwoju 
motorycznego stosowane w fizjoterapii dziecięcej, który 
został opublikowany w numerze 40 z 2011 r. oraz jestem 
wdzięczna za przesłane przez Pana mgr Adama Śmiechow-
skiego uwagi. Skale, które zostały opisane w tym artykule 
zostały wybrane spośród wielu jako przykład narzędzi dia-
gnostycznych z powodzeniem wykorzystywanych przez 
fizjoterapeutów na całym świecie. Głównym powodem 
wyboru właśnie tych skal było to, że zostały wystandary-
zowane na dużych grupach badawczych i przedstawione w 
recenzowanych czasopismach naukowych, głównie zagra-
nicznych.

W artykule opisano skalę Gross Motor Function 
Measure (GMFM), która jest przeznaczona dla dzieci 
z mózgowym porażeniem dziecięcym, a nie np. Kartę bada-
nia rozwoju podstawowych czynności ruchowych u dzieci 
z porażeniem mózgowym, gdyż jest ona stosowana jako 
czułe narzędzie diagnostyczne na całym świecie. Autorzy 
tej skali, D.J. Russell, P.L. Rosenbaum, L.M. Avery oraz 
M. Lane, przeprowadzili badania na dużej grupie dzieci 
z mózgowym porażeniem dziecięcym, z urazem głowy 
oraz dzieci zdrowych. Dokonali najpierw analizy trafności 
treściowej, która zależy od tego, czy próby w narzędziu 
odpowiednio przedstawiają dziedzinę, którą mają oce-
niać. Trafność treściowa jest zwykle pierwszym krokiem 
w opracowywaniu metody oceny do dalszej walidacji. 
Następnie dokonali walidacji, ustalili rzetelność zgodności 
wewnętrznej i między badającymi oraz wrażliwości oceny 
na zmianę, pozwalającą ustalić, czy test będzie użyteczny 
w mierzeniu klinicznie ważnej zmiany w czasie. Jak 
podają autorzy, oprócz liczby prób lub pytań potencjalna 
wrażliwość metody oceny na zmianę zależy od opcji odpo-
wiedzi w obrębie każdej próby. Liczba opcji odpowiedzi 
dla każdej próby wpływa na ilość informacji, która może 
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być uwzględniona, oraz na znaczenie próby w ocenie. 
Z jednej strony można zastosować dychotomiczną skalę 
z dwiema opcjami odpowiedzi, czyli wypełnił zadanie – 
nie wypełnił zadania. Z drugiej strony, istnieje wizualna 
skala analogowa, która zwykle składa się ze 100-mili-
metrowej linii oznaczonej na obydwu końcach liczbami 
lub słowami. Badany może wybrać na linii punkt, który 
najbardziej odpowiada jego odpowiedzi. Wynik jest obli-
czony na podstawie pomiaru odległości między znakiem 
badanego a końcem linii. Pomiędzy dwoma ekstremami 
jest skala Likerta, która ma ponad dwie opcje odpowiedzi, 
ale mniej opcji niż wizualna skala analogowa. Do oceny 
danej próby autorzy GMFM wybrali 4-punktową skalę 
Likerta, która wydaje się czytelna (każda badana próba jest 
przez autorów dokładnie opisana). Pan magister podaje, że 
niezrozumiały jest procentowy wymiar skali, z czym się 
nie zgadzam. Autorzy podzielili skalę na kategorie roz-
wojowe. Każda kategoria oceny metodą GMFM ma inną 

liczbę prób. Ponieważ nie było żadnego uzasadnienia dla 
ważenia prób, zdecydowano, że każda kategoria GMFM 
ma równy wkład do ogólnej sumy punktów. Zatem dla 
każdej kategorii można obliczyć wynik procentowy (czyli 
liczba punktów otrzymanych przez dziecko podzielona 
przez maksymalną liczbę punktów dla każdej kategorii x 
100). Wynik ogólny uzyskuje się przez obliczenie średniej 
liczby punktów pięciu kategorii.

Dodatkowo na podstawie tej skali został wykonany 
szereg badań, np. na dzieciach uczestniczących w terapii, 
po zabiegach operacyjnych, które zostały przedstawione 
w formie artykułów w recenzowanych czasopismach pol-
skich i zagranicznych, dlatego właśnie ta skala została 
przedstawiona w artykule jako obowiązująca do oceny 
rozwoju motorycznego u dzieci z mózgowym porażeniem.

Dr Ewa Gajewska


