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STRESZCZENIE
Cel. Artyku³ stanowi pierwsz¹ czêæ przegl¹du wyników wa¿niejszych badañ dotycz¹cych zaburzeñ funkcji poznawczych u pacjentów
z toczniem rumieniowatym uk³adowym (tru).
Pogl¹dy. Toczeñ jest chorob¹ zapaln¹, o pod³o¿u autoimmunologicznym, przebiegaj¹c¹ z okresami zaostrzeñ i remisji. W przebiegu
tej choroby obserwuje siê wiele ró¿nych objawów, wród nich tak¿e symptomy zajêcia obwodowego i orodkowego uk³adu nerwowego.
Ró¿norodnoæ objawów neurologicznych i psychiatrycznych wystêpuj¹cych u chorych na tru sprawi³a, i¿ podejmowano próby zestawienia
tych objawów, co zaowocowa³o opracowaniem klasyfikacji, opublikowanej przez American College of Rheumatology (ACR) w 1999 r.
Wród zawartych w nim objawów znalaz³y siê tak¿e zaburzenia funkcji poznawczych, które obecnie uwa¿ane s¹ za jedn¹ z najczêstszych
neuropsychiatrycznych manifestacji tru, obserwowan¹ u 80% chorych. Wyniki badañ oceniaj¹cych odsetek chorych z deficytami poznawczymi, do momentu og³oszenia klasyfikacji ACR, pozostawa³y rozbie¿ne, bowiem szacowano go na 2171%. Przyczyn¹ niezgodnoci
by³ zapewne przede wszystkim brak jednolitych kryteriów oceny tych zaburzeñ oraz stosowanie odmiennych metod oceny funkcji poznawczych. Nieliczne, jak dot¹d, badania prospektywne dostarczaj¹ niejednoznacznych wniosków, bowiem chocia¿ w wiêkszoci deficyty
wykazuj¹ pewn¹ stabilnoæ, spotyka siê tak¿e znaczn¹ poprawê, jak i pogorszenie funkcjonowania poznawczego wród chorych z tru.
Wnioski. Zaburzenia funkcji poznawczych s¹ jednym z najczêstszych sporód objawów ze strony uk³adu nerwowego, wystêpuj¹cych
u pacjentów z tru. Wnioski p³yn¹ce z badañ prospektywnych opisywanych zaburzeñ pozostaj¹ niejednoznaczne, dlatego te¿ wymagaj¹
dalszych badañ. Badanie psychologiczne uwa¿ane jest za jeden z integralnych elementów procesu diagnostycznych chorych na toczeñ
rumieniowaty uk³adowy.
SUMMARY
Objective. The article presents the first part of a review of major research findings concerning cognitive function impairment in patients
with systemic lupus erythematosus (SLE).
Review. SLE is an inflammatory disease of autoimmunological origin, characterized by periods of exacerbation and remission. A variety
of symptoms can be seen in the course of SLA, including these of both peripheral and central nervous system dysfunction. Due to the diversity
of neurological and psychiatric symptoms in SLA patients attempts have been made to group these symptoms together, and eventually
a classification was developed. It was published by the American College of Rheumatology (ACR) in 1999. The classification includes
cognitive impairment symptoms, at present regarded as one of the most frequent manifestations of SLA, seen in 80% of these patients. Results
of studies on the prevalence of cognitive deficits in SLA had been discrepant (with estimates ranging from 21 to 71%) until the ACR classification was published. The discrepancies resulted probably from a lack of uniform diagnostic criteria for cognitive impairment, and from
using different methods for the assessment of cognitive functions. Rather few prospective studies conducted so far did not bring any clear-cut
conclusions, since although in most cases cognitive deficits show some stability, nevertheless both a significant improvement and exacerbation of SLA patients cognitive functioning have been reported.
Conclusions. Cognitive impairment belongs to the most common symptoms of the nervous system dysfunction in SLA patients. Since no
conclusive findings have been obtained from prospective studies, further research into cognitive functions in SLA is needed. Psychological
assessment is regarded as an indispensable element of the diagnostic process in SLA patients.
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Toczeñ rumieniowaty uk³adowy (tru) jest zapaln¹ chorob¹ tkanki ³¹cznej, o pod³o¿u autoimmunologicznym,
w której czêsto obserwowane jest zajêcie uk³adu nerwowego, manifestuj¹ce siê wieloma ró¿nymi objawami, zarówno
neurologicznymi jak i psychiatrycznymi. Edmund Dubois
tê ró¿norodnoæ uj¹³ nastêpuj¹co: Nie ma czêci uk³adu
nerwowego, której by toczeñ nie zaatakowa³ [za: 1]. Pomimo to, wród kryteriów diagnostycznych tocznia przyjêtych
w roku 1982 przez American Rheumatology Association
(ARA, obecnie American College of Rheumatology, ACR)

[2], zrewidowanych nastêpnie w roku 1997 [3]. uwzglêdniono jedynie dwa zespo³y objawów ze strony uk³adu nerwowego  psychozê i napady padaczkowe  zatem obserwowana
bogata symptomatologia neurologiczna i psychiatryczna tru
nie znajdowa³a odzwierciedlenia w stosowanych kryteriach.
W 8 lat póniej Singer i Denburg [4] opublikowali raport
z realizacji wieloorodkowego programu pod nazw¹ Ad Hoc
Neuropsychiatric Lupus Workshop Group, który zaowocowa³
powstaniem zestawienia 33 objawów, b¹d zespo³ów objawów ze strony uk³adu nerwowego oraz uszeregowaniem ich
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Tablica 1. Zespo³y neuropsychiatryczne obserwowane w toczniu
rumieniowatym uk³adowym wg American College of
Rheumatology (ACR) [5]

i/lub psychiatrycznymi (N/P) choroby, pozostaje krótszy ni¿
u chorych bez tych objawów [14, 15].

Orodkowy uk³ad nerwowy:
 aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 choroby naczyniowe
 zespó³ demielinizacyjny
 bóle g³owy
 pl¹sawica
 mielopatia
 napady padaczkowe i zaburzenia napadowe
 ostry stan spl¹taniowy
 zaburzenia lêkowe
 zaburzenia funkcji poznawczych
 zaburzenia nastroju
 psychoza

ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH

Obwodowy uk³ad nerwowy:
 zespó³ Guillain-Barre
(ostra zapalna polineuropatia demielinizacyjna)
 neuropatia wegetatywna
 mononeuropatia (pojedyncza lub mnoga)
 miastenia gravis
 uszkodzenia nerwów czaszkowych
 uszkodzenie splotów nerwowych
 polineuropatia

wg nadanej rangi. Za moment prze³omowy uznaæ mo¿na
usystematyzowanie objawów neurologicznych i psychiatrycznych dokonane dopiero w 1999 r. przez ACR. W opracowaniu: The American College of Rheumatology Nomenclature
and Case Definition for Neuropsychiatric Lupus Syndromes [5] zamieszczono kryteria diagnostyczne 19 zespo³ów
klinicznych najczêciej obserwowanych w tru (tabl. 1),
wraz z zaleceniami dotycz¹cymi metod ich rozpoznawania.
W doniesieniu tym zaproponowano tak¿e poszerzenie
istniej¹cych kryteriów diagnostycznych tru z roku 1982
o nowe objawy neurologiczne i psychiatryczne z intencj¹,
by toczeñ neuropsychiatryczny rozpoznawany by³, gdy
stwierdza siê u chorego jeden z 19 zespo³ów i spe³nione
s¹ dodatkowo 3 lub wiêcej sporód pozosta³ych kryteriów
diagnostycznych tru [5].
To stosunkowo póne sformu³owanie i przyjêcie wspomnianych kryteriów dla postaci neuropsychiatrycznej tocznia,
wydaje siê odpowiedzialne za rozbie¿noci w ocenie czêstoci objawów ze strony uk³adu nerwowego, która waha siê
w szerokich granicach  jest bowiem spotykana, jak wynika
z badañ, u 14% do nawet 80% chorych [6, 7]. W najnowszych badaniach, w których pos³u¿ono siê klasyfikacj¹
ACR, rozbie¿noci w tej ocenie nie s¹ ju¿ tak znaczne, gdy¿
czêstoæ omawianych objawów u doros³ych chorych na toczeñ szacuje siê na 7280% [7, 8, 9], a w badaniu prospektywnym dzieci odsetek ten oceniono na 95% [10].
Wród badaczy panuje zgodna opinia, ¿e objawy zajêcia uk³adu nerwowego w przebiegu tocznia mog¹ pojawiæ
siê na ró¿nym etapie choroby, nawet jako jej pierwszy przejaw [11]. Podkrela siê wagê wczesnego rozpoznania objawów neurologicznych i psychiatrycznych  a co za tym
idzie  wczesnej interwencji terapeutycznej [12], gdy¿ zajêcie uk³adu nerwowego pozostaje jedn¹ z najczêstszych
przyczyn zgonu pacjentów choruj¹cych na toczeñ [13],
a okres prze¿ycia pacjentów z objawami neurologicznymi

Jednym z najczêstszych objawów N/P obserwowanych
u pacjentów cierpi¹cych na toczeñ rumieniowaty uk³adowy
s¹ zaburzenia funkcji poznawczych (kognitywnych) [7, 8, 9].
Stanowiæ one mog¹ pierwszy symptom choroby, zarówno
odczuwany subiektywnie, jak i stwierdzany obiektywnie,
[16]. Pocz¹tkowo nie wyró¿niano zaburzeñ funkcji poznawczych sporód innych cech zespo³u psychoorganicznego.
Dopiero wyniki póniejszych badañ, ukierunkowanych na
szczegó³ow¹ ocenê zaburzeñ kognitywnych w populacji
chorych na tru, zwróci³y uwagê na potrzebê i donios³oæ
oceny subtelnych cech organicznego uszkodzenia mózgu
u pacjentów z tru, zarówno na etapie diagnozowania choroby i okrelania jej postaci, jak te¿ monitorowania jej przebiegu. Zaburzenia funkcji poznawczych znalaz³y siê w obu
wspomnianych wy¿ej klasyfikacjach objawów N/P, obserwowanych w tej populacji [4, 5].
Najistotniejszy wk³ad w pog³êbienie wiedzy na temat
zaburzeñ funkcji poznawczych u chorych na tru wniós³ zespó³ badaczy z McMaster University w Kanadzie  Ramone
Carbotte, Susan Denburg i Judah Denburg. Przeprowadzone
przez nich liczne badania [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]
pozwoli³y na g³êbsze poznanie istoty zaburzeñ poznawczych w tej chorobie.
W kontrolowanych badaniach porównawczych pacjentów z toczniem, stwierdzono znacznie czêstsze wystêpowanie zaburzeñ funkcji poznawczych u chorych na tru, ani¿eli
w grupie osób zdrowych i pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (rzs) [9, 18, 25, 26, 27, 28, 29]. Carbotte
i wsp. stwierdzili zaburzenia poznawcze u 66% [18],
a w innym badaniu u 71% pacjentów [20], podczas gdy
odsetek osób z tymi zaburzeniami w grupie chorych z rzs
wynosi³ 17%, a w grupie osób zdrowych 14% [18, 20].
Wyniki dotychczasowych badañ nad czêstoci¹ wystêpowania obni¿enia funkcjonowania poznawczego u pacjentów z tru nie s¹ jednak jednoznaczne. Wród ogó³u chorych
na toczeñ odsetek osób z ró¿nego stopnia obni¿eniem funkcjonowania poznawczego  waha siê w szerokich granicach
od 21% do 80% [9, 26], w badaniach w³asnych odsetek ten
wyniós³ 57% [30]. Znacz¹ce deficyty, jak podkrelaj¹ niektórzy autorzy, wystêpuj¹ u ok. 6% do 26% chorych [7, 8,
31]. Wspomniane ró¿nice obrazuje tabl. 2, w której przedstawiono wyniki wa¿niejszych badañ prowadzonych na
przestrzeni lat 19862003. Wydaje siê, ¿e wp³yw na notowane rozbie¿noci mog³y mieæ stosowanie niejednolitych
kryteriów rozpoznawania zaburzeñ funkcji poznawczych
oraz ró¿nice w zakresie stosowanych testów, a co za tym
idzie zakresu ocenianych funkcji, a tak¿e ró¿nice w liczebnoci badanych grup i sposobie doboru pacjentów.
W ostatnich latach dla okrelenia czêstoci zaburzeñ
kognitywnych w tru coraz czêciej stosuje siê klasyfikacjê,
kryteria oraz bateriê testów neuropsychologicznych zaproponowan¹ przez American College of Rheumatology, co
sprzyja uzyskiwaniu wyników o wy¿szej zgodnoci. Ainiala
i wsp. [9] stwierdzili wystêpowanie zaburzeñ funkcji poznawczych a¿ u 80% chorych, Brey i wsp. [7]  u 79%
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Tablica 2. Czêstoæ zaburzeñ funkcji poznawczych w populacji pacjentów z toczniem rumieniowatym uk³adowym oraz
w grupie chorych z objawami neuropsychiatrycznymi (NP-TRU) i bez tych objawów (TRU bez NP) i grupie
kontrolnej osób zdrowych w badaniach ró¿nych orodków w latach 19862003

Autor, rok publikacji

Liczba
badanych
TRU / NP-TRU
/ TRU bez NP

Liczba i odsetek badanych
ze stwierdoznymi zaburzeniami funkcji poznawczych
TRU

NP-TRU

n

%

grupa
kontrolna

11
27
53%
62%1
15


42%3
57,4%3

14%






26,7%
20,8%3
66,7%7
52,2%



11
13
5
14



73,3%
35,1%3
33,3%7
26,9%3



4%



28%










n

%

n

%

30
42




81%
87%5
36
431







4
5
10
12




Carbotte 1986 [17]
Denburg 19871 [20]

62 / 36 / 26
97 / 50 / 47

41
69

66%
71%

Carbotte 19952 [18]

68





Kozora 1996 [27]
Glanz 1997 [25]

51 /  / 51
58


25

Hay 1992 [31]

66 /  / 

36

Hanly 1993 [26]
Sanna 2000 [29]
Carlomagno 2000 [38]
Monastero 2001 [28]
Ainiala 20019 [9]
Brey 20029 [7]

70 /  / 
61 / 24 / 37
51 /  / 
75 / 23 / 52
46 /  / 
67 /  / 

15
18
15
26
37
53

Afeltra 20039 [8]

61 /  / 

32


43%
55%
26%6
21%
29,5%
29,4%
34,7%
80%
79%
52%
21%8

1

TRU bez NP
4

7


29%


11%
19%

7

TRU  toczeñ rumieniowaty uk³adowy, TRU-NP  toczeñ rumieniowaty uk³adowy z objawami neuropsychiatrycznymi;
TRU bez NP  toczeñ rumieniowaty uk³adowy bez objawów neuropsychiatrycznych
1
w badaniu uwzglêdniano kryteria jakociowe i ilociowe zaburzeñ funkcji poznawczych
2
badaniu poddano pacjentów bez objawów NP i pacjentów z nieaktywnym NP-TRU
3
odsetek pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych odpowiednio w grupie NP-TRU lub TRU bez NP
4
odsetek pacjentów z aktywnym NP-TRU
5
odsetek pacjentów z nieaktywnym NP-TRU
6
odsetek pacjentów ze znacz¹cymi deficytami
7
odsetek pacjentów z objawami NP i bez objawów NP w grupie osób ze stwierdzonymi zaburzeniami funkcji poznawczych
8
odsetek pacjentów po wy³¹czeniu osób z ³agodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych
9
badania przy zastosowaniu kryteriów zaproponowanych przez ACR w 1999 r.

badanych, a Sanna u 74,5% chorych [29]. Nieco ni¿szy odsetek (52%) zaobserwowali Afeltra i wsp. [8]. Stwierdzono
przy tym równie¿, ¿e zaburzenia kognitywne s¹ najczêciej
wystêpuj¹cymi objawami neurologiczno-psychiatrycznymi
zawartymi w kryteriach ACR [7, 8, 9].
Dotychczasowe badania ujawni³y, ¿e pacjenci z tru
wykazuj¹ istnienie deficytów w zakresie wielu funkcji, przy
czym, jak dot¹d, nie powiod³y siê próby ustalenia konkretnego schematu tych deficytów. Autorzy wskazuj¹ na du¿¹
ró¿norodnoæ zaburzeñ oraz zwracaj¹ uwagê na obserwowane ró¿nice w zakresie g³êbokoci deficytów wystêpuj¹cych u poszczególnych pacjentów (od zaburzeñ ³agodnych
do g³êbokiego otêpienia).
Analiza dotychczasowych badañ pod k¹tem funkcji,
które ulegaj¹ pogorszeniu, ujawni³a czêste wystêpowanie
zaburzeñ uwagi i koncentracji [22, 27, 32, 33, 34, 35] oraz
sprawnoci psychomotorycznej [25, 33, 34]. Wielu autorów zwraca tak¿e uwagê na deficyty w zakresie zdolnoci
wzrokowo-przestrzennych [25, 32] i wzrokowo-konstrukcyjnych [28, 33] oraz deficyty w zakresie uczenia siê, zarówno materia³u werbalnego jak i niewerbalnego [24, 27].
Autorzy s¹ zgodni równie¿, ¿e zaburzenia funkcjonowania
dotyczyæ mog¹ funkcji jêzykowych, takich jak np.: fluen-

cja s³owna [22, 27, 34, 35]. Brak natomiast ca³kowitej zgodnoci co do zaburzeñ pamiêci w tru, bowiem wielu autorów
stwierdzi³o zaburzenia pamiêci werbalnej i niewerbalnej
[17, 22, 24, 25, 28, 33, 36], inni natomiast neguj¹ istnienie
tego rodzaju deficytów [35]. Czêsto te¿ obserwuje siê zaburzenia kognitywne polegaj¹ce na ograniczeniu plastycznoci poznawczej [22, 36], choæ nie wszyscy autorzy s¹
zgodni, co do istnienia tego typu dysfunkcji [35]. Wród
wyników badañ funkcji kognitywnych, niezgodnoæ wniosków dotyczy tak¿e poziomu ogólnego funkcjonowania intelektualnego. Skeel [35] i Turowska [37] w swoich badaniach nie zaobserwowali ni¿szego poziomu inteligencji,
co sprzeczne jest z doniesieniami innych badaczy [27].
Dotychczasowe poszukiwania nie przynios³y jasnych odpowiedzi na pytanie o istnienie specyficznego schematu
zaburzeñ funkcji poznawczych u chorych z tru. Podkrela
siê zatem koniecznoæ dalszych poszukiwañ, nie tylko samych zaburzeñ, ale tak¿e czulszych metod diagnostycznych, które s³u¿y³yby wczesnemu wykrywaniu tych zaburzeñ w populacji pacjentów z toczniem [35].
Innym kierunkiem podejmowanych poszukiwañ s¹ badania pod³u¿ne. Ze wzglêdu na czêste wystêpowanie deficytów poznawczych, które mog¹ stanowiæ wczesny objaw
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zajêcia uk³adu nerwowego u pacjentów z toczniem oraz
w celu monitorowania dynamiki zaburzeñ, podejmowano,
nieliczne jak dot¹d, próby ocen d³ugoterminowych. Badania
wskazuj¹, ¿e u wiêkszoci pacjentów zaburzenia funkcji
poznawczych pozostaj¹ wzglêdnie stabilne [38, 39], choæ
mog¹ tak¿e wykazywaæ wahania [39, 40, 41]. Obserwowano
równie¿ grupê pacjentów, u których deficyty ulega³y pog³êbieniu [42] oraz pacjentów ze znaczn¹ popraw¹ funkcjonowania, zwi¹zan¹ m.in. z intensyfikacj¹ terapii [21, 32, 39,
40]. Hanly przeprowadzi³ badanie, na które z³o¿y³a siê trzykrotna ocena funkcji poznawczych [39, 40, 43]. W pierwszym badaniu, w grupie 70 kobiet z tru, ujawniono deficyty
u 21% chorych [43], w porównaniu do 4% pacjentów z rzs
i 4% osób zdrowych, a nastêpnie po ok. roku stwierdzono,
¿e ¿aden z pacjentów z grup kontrolnych nie wykazywa³
zaburzeñ, natomiast zaobserwowano je u 12% chorych na
tru [40]. U 12 pacjentek z toczniem zanotowano poprawê
funkcjonowania, u 3 deficyty by³y nadal obecne, natomiast
po raz pierwszy pojawi³y siê u 4 osób. W roku 1997 ta sama
grupa badaczy [39] opublikowa³a dalsze wyniki swych
badañ. Z grupy 70 kobiet chorych na tru, które bra³y udzia³
w pierwszym badaniu, 53 poddane zosta³y trzeciej ocenie
po ok. 64 miesi¹cach od badania pocz¹tkowego. Deficyty
poznawcze zanotowano u 13% badanych. Poddano ponadto
szczegó³owej analizie wyniki 47 osób, które bra³y udzia³
we wszystkich trzech badaniach. Sporód tych pacjentek,
36% ujawnia³o zaburzenia przynajmniej w jednej ocenie
sporód trzech, u 4% stwierdzono wahania funkcjonowania,
u 19% zanotowano poprawê. Zaburzenia pojawi³y siê u 9%,
natomiast sta³e deficyty stwierdzono u 4% badanych. Nieco
odmienne wyniki odnotowali Carlomagno i wsp. [38].
Stwierdzili oni bowiem, i¿ sporód 15 osób, u których zdiagnozowano zaburzenia w pierwszej ocenie, a¿ u 14 (93%)
zaburzenia utrzymywa³y siê, ujawni³y siê natomiast u 4 pacjentów, co stanowi³o, podobnie jak w badaniu poprzednim,
ok. 8% wszystkich badanych. Waterloo i wsp. [44] poddali
dwóm ocenom 28 chorych na toczeñ w odstêpie 60 miesiêcy
i stwierdzili, ¿e poziom funkcjonowania w zakresie siedmiu
sporód dziewiêciu ocenianych funkcji (78%) pozosta³ niezmieniony, natomiast w dwóch (22%) zanotowano poprawê.
Ze wzglêdu na niewielk¹ liczbê doniesieñ zawieraj¹cych wyniki badañ prospektywnych w zakresie porównania poziomu funkcjonowania poznawczego, oraz z uwagi
na istniej¹c¹ niezgodnoæ p³yn¹cych z nich wniosków, omawiane zagadnienia wydaj¹ siê wymagaæ dalszych poszukiwañ. Badania o charakterze d³ugoterminowym podjête zosta³y tak¿e przez autorów niniejszego opracowania.
Czêsta obecnoæ zaburzeñ funkcji poznawczych w obrazie klinicznym tocznia rumieniowatego uk³adowego oraz
umieszczenie tych zaburzeñ wród kryteriów diagnostycznych neuropsychiatrycznej postaci tej choroby spowodowa³y, i¿ badanie psychologiczne uznawane jest za rutynowy
element procesu diagnostycznego pacjentów z tru oraz monitorowania przebiegu choroby [45].
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