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Opis przypadku
Case report
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STRESZCZENIE
Cel. Przedstawiono przypadek zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego po wyst¹pieniu pl¹sawicy Sydenhama.
Przypadek. Obecnie 35-letnia pacjentka, u której po przebytej w 19 roku ¿ycia pl¹sawicy Sydenhama, ujawni³o siê trwaj¹ce do
tej pory zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, z przewag¹ czynnoci natrêtnych. Od 30 roku ¿ycia u pacjentki wystêpuje ponadto
obustronne zaciskanie powiek. Po konsultacji neurologicznej i badaniu EMG wykluczono dystoniê ogniskow¹. Stwierdzono zaburzenia w funkcji poznawczych oraz zmiany radiologiczne w obrêbie koci czaszki.
Komentarz. Leczenie inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny pozwala uzyskaæ czêciow¹ poprawê u pacjentów z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym po pl¹sawicy Sydenhama.
SUMMARY
Objective. A case is reported of obsessive-compulsive disorder after the onset of Sydenhams chorea.
Case. A female patient at present aged 35, had the onset of Sydenhams chorea at the age of 19 years, and ever since has suffered
from obsessive-compulsive disorder with predominance of compulsive behaviours. Moreover, the patient has had bilateral contraction
of the eyelids since the age of 30 years. Focal dystonia (blepharospasmus) was excluded after a neurological consultation and EMG
examination. Cognitive impairments and radiological abnormalities within the skull bones were found.
Commentary. In patients with obsessive-compulsive disorder following Sydenhams chorea partial improvement can be attained
after treatment with serotonin reuptake inhibitors.
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Wed³ug dostêpnych danych epidemiologicznych zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne jest czwartym zaburzeniem psychicznym pod wzglêdem czêstoci wystêpowania. Jego wyst¹pienie w znacznym stopniu wp³ywa
na ¿ycie i funkcjonowanie pacjenta [1]. Mimo tak du¿ego rozpowszechnienia, znajomoæ przyczyn, a w konsekwencji skuteczna diagnostyka sprawiaj¹ wiele trudnoci zarówno badaczom, jak i klinicystom [2].
Natrêctwa mog¹ wspó³istnieæ tak¿e w innych zaburzeniach, np. w depresji, schizofrenii, fobiach, zaburzeniach od¿ywiania siê, zespole Gillesa de la Tourettea,
w niektórych schorzeniach uk³adu nerwowego, na przyk³ad po pi¹czkowym zapaleniu mózgu [3].
Na prawdopodobieñstwo czynnika organicznego, le¿¹cego u pod³o¿a zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego
wskazuje fakt, ¿e u cierpi¹cych na nie osób czêsto
stwierdza siê zmiany anatomiczne i funkcjonalne
w o.u.n. Dotycz¹ one m.in. p³atów czo³owych, szczególnie pó³kuli lewej, przedniej czêci zakrêtu obrêczy,
j¹der podkorowych. Zmiany te s¹ prawdopodobnie
przyczyn¹ takich uchwytnych deficytów poznawczych,
jak zaburzenia pamiêci operacyjnej, werbalnej i wzrokowo przestrzennej, a tak¿e zaburzenia funkcji wykonawczych i sprawnoci psychomotorycznej [4].

W ostatnich latach zwrócono uwagê na zwi¹zek miêdzy zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym a pl¹sawic¹
Sydenhama na podstawie badañ czynników neuroimmunologicznych zwi¹zanych z reaktywacj¹ infekcji
paciorkowcowej. Na tej podstawie wyodrêbniono grupê zaburzeñ zwan¹ PANDAS (pediatric autoimmune
neuropsychiatric disorder associated with streptococcal
infections) [5].
Grupa ta obejmuje rozpoczynaj¹ce siê przed okresem
dojrzewania zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i tiki,
bêd¹ce nastêpstwem zaka¿enia paciorkowcem beta-hemolizuj¹cym z grupy A. Ich wyst¹pienie jest skutkiem
reakcji krzy¿owej przeciwcia³ pojawiaj¹cych siê w trakcie zaka¿enia, które reaguj¹ z j¹drami podstawy u osób
genetycznie predysponowanych, podobnie jak to siê
dzieje w przebiegu pl¹sawicy Sydenhama [6].
W³aciwa diagnostyka ró¿nicowa pomiêdzy zespo³em PANDAS a pl¹sawic¹ Sydenhama ma du¿e znaczenie praktyczne, poniewa¿ uwa¿a siê, ¿e mimo podobnych mechanizmów patogenetycznych obu zaburzeñ,
zespó³ PANDAS nie wymaga profilaktyki penicylinowej.
Pl¹sawica Sydenhama pojawia siê zwykle po 3 miesi¹cach lub d³u¿ej po przebyciu zaka¿enia paciorkowcowego. Towarzysz¹ce jej objawy psychiatryczne to:
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chwiejnoæ emocjonalna, lêk, objawy obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia uwagi, nadpobudliwoæ, tiki. Objawy
obsesyjno-kompulsyjne pojawiaj¹ siê w jej przebiegu
u 70% pacjentów. Skutkiem jej przebycia mog¹ w przysz³oci byæ, jak wskazuj¹ dane z literatury, zaburzenie
obsesyjno-kompulsyjne, zespó³ de la Tourettea, a nawet schizofrenia [7]. Poni¿ej przedstawiamy przypadek
pacjentki, której obecne objawy kliniczne mog¹ mieæ
zwi¹zek z przebyciem pl¹sawicy Sydenhama.
OPIS PRZYPADKU
Pacjentka lat 35, urodzi³a siê w rodzinie pe³nej, nie
posiada rodzeñstwa. Jest pann¹, bezdzietna, mieszka
z rodzicami. Swoje dzieciñstwo wspomina jako szczêliwe. Przebieg ci¹¿y i porodu  bez powik³añ, rozwój
psychomotoryczny nastêpowa³ prawid³owo. W dzieciñstwie chorowa³a na czêste anginy, przeziêbienia, choroby
zakane wieku dzieciêcego (winka, odra). Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³a o czasie. W wieku 15 lat zasiêga³a
porady psychologa w zwi¹zku z pojawieniem siê stanów
lêkowych z towarzysz¹cymi czarnymi plamami przed
oczami. Kilkumiesiêczna terapia zakoñczy³a siê ust¹pieniem dolegliwoci. Pacjentka kontynuowa³a naukê
w liceum ogólnokszta³c¹cym, zda³a maturê i rozpoczê³a
studia na wydziale muzycznym uniwersytetu, które
zmuszona by³a przerwaæ na pierwszym roku z powodu
choroby, w 19 roku ¿ycia. Zachorowa³a na anginê, której
przebieg by³ powik³any wyst¹pieniem gor¹czki reumatycznej z pl¹sawic¹ Sydenhama. Hospitalizowana by³a
wówczas. Przyjêta do oddzia³u neurologiczngo z powodu: ruchów pl¹sawiczych, niepokoju, lêków, wysokiej
temperatury i anginy. Po zastosowanej terapii (propranolol, witamina B1, witamina B6, klemastyna, doksepina,
tiorydazyna, diazepam, hydroksyzyna, sterydy, glukoza)
ruchy mimowolne pl¹sawicze ust¹pi³y, pozosta³y okresowo pojawiaj¹ce siê lêki, poczucie zagro¿enia. W dwa
lata póniej po raz pierwszy hospitalizowana psychiatrycznie w oddziale psychiatrycznym z rozpoznaniem
nerwica natrêctw, leczona tiorydazyn¹  100 mg na
dobê, w po³¹czeniu z haloperidolem  6 mg na dobê.
Wypisana w stanie znacznej poprawy, z zaleceniem dalszego przyjmowania tych leków. Nastêpnie leczona ambulatoryjnie. W okresie kolejnych 10 lat przyjmowa³a
nastêpuj¹ce leki psychotropowe: sulpiryd, klomipraminê,
perazynê, haloperidol, risperidon, wenlafaksynê, fluwoksaminê, karbamazepinê, oksazepam, klonazepam, klorazepat, lorazepam. W tym okresie ponownie chorowa³a
na stany zapalne gard³a i anginy (leczona m.in. amoksycylin¹, cefadroksilem, doksycyklin¹, spiramycyn¹, niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi). Zastosowano
równie¿ profilaktyczne leczenie penicylin¹ benzatynow¹. Uzyskana wczeniej poprawa stanu psychicznego
utrzymywa³a siê przez kilka kolejnych lat. Dziesiêæ lat
po pierwszej hospitalizacji pojawi³y siê ponownie objawy obsesyjno-kompulsyjne, g³ównie pod postaci¹ doznañ okrelanych przez chor¹ jako blokady w nogach,
polegaj¹cych na wewnêtrznym przymusie chwilowym

przystaniêcia podczas chodzenia, z towarzysz¹cym
uczuciem silnego lêku. Pogorszy³o to funkcjonowanie
spo³eczne pacjentki, poniewa¿ ba³a siê wychodziæ z domu
sama. Zawa¿y³o to te¿ na jej ¿yciu zawodowym. Pracowa³a bowiem, po przerwaniu studiów, jako organistka
w miejscowym kociele, najpierw na ca³ym etacie, z pojawieniem siê choroby  w niepe³nym wymiarze godzin,
wreszcie zmuszona by³a z tego zajêcia zrezygnowaæ.
Zdarza³o siê bowiem, ¿e w trakcie gry na instrumencie,
nagle odczuwa³a przymus przerwania na parê sekund,
okrelaj¹c to mianem blokad w rêkach, innym razem
odczuwa³a przymus powtarzania fragmentów granego
utworu. Dodatkowo do³¹czy³y siê powtarzane wielokrotnie rytua³y naprzemiennego zak³adania i zdejmowania z siebie ubrania, odkrêcania i zakrêcania kurka
z wod¹, wchodzenia do pomieszczenia i opuszczania go
natychmiast oraz ponownego powrotu. Równoczenie
z tymi czynnociami rozpoczê³o siê u pacjentki uporczywe opadanie powiek, ustêpuj¹ce po za¿yciu lorazepamu.
W tym okresie wykonano próbê miasteniczn¹ i uzyskano
wynik opisany jako w¹tpliwy. Pacjentka zosta³a wówczas skierowana do oddzia³u dziennego szpitala psychiatrycznego, gdzie rozpoznano u niej zaburzenia dysocjacyjne. W wykonanym badaniu EEG stwierdzono
zapis ze zmianami ogniskowymi w skroniach i sk³onnoci¹ do zmian uogólnionych napadowych. W trakcie kuracji stosowano: haloperidol, lorazepam, fluoksetynê,
fluwoksaminê, karbamazepinê, klorazepat, uzyskuj¹c
czêciow¹ poprawê stanu psychicznego. Wykonany
wówczas rentgenogram czaszki wykaza³, a badanie TK
potwierdzi³o obecnoæ zmian o charakterze ograniczonego zgrubienia blaszki wewnêtrznej koci czo³owej
oraz kostniaka sklepistoci. W styczniu 2003 r. pacjentka by³a operowana z powodu wola guzkowego w stadium eutyreozy (obustronna resekcja klinowa p³atów
tarczycy), pobiera³a lewotyroksynê 1×50 :g.
W trakcie obecnej hospitalizacji, po przyjêciu zg³asza³a skargi na przymus powtarzania rutynowych czynnoci (wstawanie z ³ó¿ka, wchodzenie i wychodzenie
z pomieszczenia), potrzebê wielokrotnego wk³adania
i zdejmowania z siebie ubrania, naprzemiennego odkrêcania i zakrêcania kurka z wod¹, kompulsje porz¹dkowe, blokady w nogach, przy czym wszystkim tym
czynnociom towarzyszy³o uczucie doæ silnego niepokoju i poczucie zagro¿enia. Dodatkowym objawem by³o
uporczywe zaciskanie powiek, zmniejszaj¹ce swoje nasilenie lub ustaj¹ce po odwróceniu uwagi chorej. Lekami, jakie ostatnio przyjmowa³a by³y: haloperidol 2 mg
na dobê oraz lorazepam 2 mg na dobê.
Wyniki badañ dodatkowych: rezonans magnetyczny
g³owy  stwierdzono obecnoæ poszerzonych przestrzeni p³ynowych podpajêczynówkowych w okolicach czo³owych oraz polipa w lewej zatoce szczêkowej. Konsultacja neurologiczna  w badaniu nie stwierdzono cech
mêczliwoci miêni na obwodzie, natomiast pacjentka
wyranie zaciska³a praw¹ powiekê, a przy próbach
odwrócenia jej uwagi  patrzy³a prawid³owo, co wskazywa³o na agrawacjê. Badanie EMG  oceniono symetrycznie czynnoæ spoczynkow¹ w miêniach okrê¿nych
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oka, lecz wynik badania nie przemawia³ za obecnoci¹
dystonii ogniskowej typu blepharospasmus. Badanie
psychologiczne: w trakcie hospitalizacji pacjentka zg³asza³a liczne skargi dotycz¹ce deficytów poznawczych
obejmuj¹cych zaburzenia w obrêbie pamiêci operacyjnej, uwagi oraz koordynacji motorycznej. W zwi¹zku
z powy¿szym, przeprowadzono badania neuropsychologiczne. Zosta³a poddana badaniu za pomoc¹ Vienna
Test System w wersji komputerowej, Wyniki uzyskane
w tecie wykonawczym badaj¹cym uwagê i koncentracjê (COG, Kognitron) wiadcz¹ bezsprzecznie o znacznym upoledzeniu mechanizmu uwagi i koncentracji
 29 (2237) T oraz czasu reakcji (RT) proste i z³o¿one
bodce wietlne i dwiêkowe (RT)  wynik rzêdu
32 (2639) T, wiadczy³ o g³êbokim deficycie czasu
reakcji. W tecie badaj¹cym pojemnoæ wie¿ej pamiêci
wzrokowo-przestrzennej oraz potencjaln¹ zdolnoæ
uczenia siê przestrzennego (CORSI) pacjentka nie by³a
w stanie do koñca uczestniczyæ w badaniu. Zatrzyma³a
siê na najprostszym module testowym, gdy¿ nie mog³a
odtworzyæ sekwencji sk³adaj¹cej siê z dwóch elementów. Taki deficyt mechanizmów pamiêci uniemo¿liwia
wymiern¹ ocenê. Skalê nasilenia objawów oceniono
przy pomocy skali Y-BOCS. Przy przyjêciu do Kliniki
pacjentka osi¹gnê³a wynik 17 punktów.
Zastosowano leczenie farmakologiczne fluwoksamin¹ w dawce 150 mg na dobê. Wynik uzyskany po
6 tygodniach leczenia w skali Y-BOCS to 12 punktów.
Dodatkowymi zastosowanymi lekami by³y: lorazepam,
lewotyroksyna, hydroxyzyna.

wanej pacjentki, obserwowana wieloletnia okres remisja
w zakresie objawów obsesyjno-kompulsyjnych po zastosowaniu leczenia antybiotykami i neuroleptykami,
z uwzglêdnieniem kontynuowanej póniej profilaktyki
penicylinowej wskazuja, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ obecnie
stwierdzanych symptomów chorobowych jest przebyta
pl¹sawica Sydenhama. Cyklicznoæ objawów chorobowych mo¿emy zaobserwowaæ w zespole PANDAS.
Warto te¿ zwróciæ uwagê na fakt, ¿e co prawda
zaproponowane i uznawane dotychczas kryteria zespo³u PANDAS dotycz¹ dzieci i m³odzie¿y, jednak
w literaturze pojawiaj¹ siê doniesienia o wystêpowaniu
tego zespo³u u osób doros³ych. Przyk³adem jest przypadek opisany przez Bodnera i wsp. [9], który dotyczy
25-letniego pacjenta spe³niaj¹cego wszystkie kryteria
zespo³u PANDAS, z wyj¹tkiem kryterium wieku. Stwierdzono u niego te¿ odchylenia od normy w badaniu
MRI, co mo¿e sugerowaæ, ¿e dotychczasowe kryteria s¹
znacznie zawê¿one i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne mog¹ byæ skutkiem zaka¿enia paciorkowcowego
równie¿ u osób doros³ych [9]. Na mo¿liwoæ pónego
wyst¹pienia zespo³u PANDAS zwrócili uwagê równie¿
autorzy w³oscy [10].
Poniewa¿ schorzenia te maj¹ wspóln¹ etiologiê, byæ
mo¿e lepsze poznanie procesów neuroimmunologicznych pozwoli na bardziej skuteczn¹ pomoc chorym cierpi¹cym na podobne zaburzenia, jak opisana powy¿ej
pacjentka.
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Jednoznaczne zdiagnozowanie przyczyn objawów
klinicznych u opisywanej pacjentki utrudnia fakt, ¿e
w badaniach dodatkowych stwierdzono u niej wiele odchyleñ od normy. Badania neuroobrazowe wykaza³y
nieprawid³owoci w budowie koci czaszki. Wykonany
rentgenogram czaszki wykaza³, a badanie TK potwierdzi³o obecnoæ zmian o charakterze ograniczonego
zgrubienia blaszki wewnêtrznej koci czo³owej oraz
kostniaka sklepistoci.
Stwierdzone zgrubienie blaszki wewnêtrznej koci
czo³owej jest cech¹ opisywanego w literaturze zespo³u
Morgagniego-Stewarta-Morela, który mo¿e objawiaæ
siê pod postaci¹ zespo³u psychoorganicznego, a tak¿e
zespo³ów rzekomonerwicowych [8]. Ponadto pacjentka
by³a w przesz³oci operowana z powodu wola guzkowego. Czynniki te, ³¹cznie z przebyt¹ w wieku 19 lat
pl¹sawic¹ Sydenhama, mog¹ ³¹cznie stanowiæ przyczynê
zmian organicznych w o.u.n. rzutujacych na procesy
poznawcze, a tak¿e na objawy kliniczne. Nale¿y przy
tym zwróciæ uwagê na fakt, ¿e anivbadanie neurologiczne, ani pog³êbiona diagnostyka neurologiczna nie wykaza³y obecnoci zmian ogniskowych. Wydaje siê jednak,
¿e zaobserwowany cykliczny przebieg choroby u opisy-
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