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Wprowadzenie, klasyfikacja kliniczna i diagnostyka
Patoﬁzjologia mioklonii jest złożona i może być rozważana na wielu poziomach. Mioklonie deﬁniowane są jako nagłe, krótkotrwałe, zrywne ruchy mimowolne powodowane przez gwałtowne
skurcze mięśni lub gwałtowne spadki ich napięcia.1 Przerywany charakter ruchów wskazuje na nagłe zmiany powstawania potencjałów czynnościowych komórek nerwowych, które tworzą połączenia synaptyczne z motoneuronami. Ośrodkowy, rdzeniowy i obwodowy układ ruchu składa się
z licznych poziomów i pętli sprzężenia zwrotnego, istnieje więc wiele potencjalnych możliwości
nagłego zaburzenia funkcji motoneuronów, którego wynikiem mogą być mioklonie. Wiele chorób i stanów klinicznych może być przyczyną zaburzeń aktywności neuronów prowadzących
do mioklonii.2 Po uwzględnieniu wszystkich znanych czynników przyczynowych roczna średnia
częstość występowania mioklonii wynosi 1,3 przypadka na 100 000.3
PODZIAŁ KLINICZNY

Powszechnie przyjęty schemat etiologicznej klasyﬁkacji mioklonii wg Marsdena i wsp. wyróżnia następujące podtypy: ﬁzjologiczne, samoistne, napadowe i objawowe (wtórne) (ramka 1).
Dane na temat chorób i stanów klinicznych wymienionych w ramach każdej z tych kategorii
uaktualniano przez wiele lat.2 Każda z głównych kategorii charakteryzuje się odmiennymi objawami klinicznymi. Mioklonie ﬁzjologiczne występują u osób bez zaburzeń neurologicznych. Nie
powodują niesprawności, lub jest ona niewielka, a badanie przedmiotowe nie wykazuje odchyleń. Zrywania mięśniowe w czasie snu są najczęstszą postacią ﬁzjologicznych mioklonii. Termin
„mioklonie samoistne” odnosi się do sytuacji, gdy objaw ten jest główną lub jedyną nieprawidłowością. Mioklonie samoistne mogą mieć charakter idiopatyczny, rodzinny lub sporadyczny. Natężenie objawów klinicznych pozostaje przez wiele lat stałe lub zwiększa się bardzo powoli.
W niektórych rodzinach z dziedzicznymi miokloniami samoistnymi objawy związane są z mutacją genetyczną. Termin „mioklonie padaczkowe” odnosi się do objawów obecnych w przebiegu
padaczki. Mogą być one elementem napadu padaczkowego, jego jedyną manifestacją lub jednym
z wielu rodzajów napadów w przebiegu zespołu padaczkowego. Najczęstszą chorobą w tej
kategorii jest młodzieńcza padaczka miokloniczna Janza, która przynależy do grupy samoistnych padaczek uogólnionych. Objawowe (wtórne) mioklonie występują w przebiegu innych,
neurologicznych lub nieneurologicznych schorzeń. Zespołom przebiegającym z objawowymi
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Ramka 1. Klasyﬁkacja kliniczna mioklonii
I.
A.
B.
C.
D.
E.

Mioklonie ﬁzjologiczne (u osób zdrowych)
Zrywania senne
Indukowane przez lęk
Indukowane przez ćwiczenia ﬁzyczne
Czkawka
Łagodne mioklonie dziecięce

II. Mioklonie samoistne (jedyny objaw,
brak postępu choroby)
A. Postać wrodzona (autosomalna dominująca)
B. Postać sporadyczna
III. Mioklonie padaczkowe (w obrazie przeważają
napady padaczkowe, mioklonie są elementem
przewlekłego zespołu padaczkowego)
A. Element padaczki
Izolowane padaczkowe zrywania miokloniczne
Padaczka częściowa ciągła
Samoistne mioklonie bodźcowrażliwe
Mioklonie fotowrażliwe
Miokloniczne napady nieświadomości
w padaczce typu „petit mal”
B. Dziecięca padaczka miokloniczna
Drgawki dziecięce
Padaczka miokloniczno-astatyczna
(zespół Lennona-Gastauta)
Kryptogenna padaczka miokloniczna
(zespół Aicardi)
Padaczka miokloniczna Janza (młodzieńcza
padaczka miokloniczna)
C. Postępująca padaczka miokloniczna
(choroba Unverrichta-Lundborga)
IV. Mioklonie objawowe (dominuje wtórna,
postępująca lub statyczna encefalopatia)
A. Choroby spichrzeniowe
Choroba ciał Lafora
Gangliozydoza GM2 (późno dziecięca,
młodzieńcza)
Choroba Taya-Sachsa
Choroba Gauchera
Leukodystroﬁa Krabbego
Ceroidolipofuscynoza (choroba Battena)
Sialidoza (typ 1 i 2)
B. Ataksje rdzeniowo-móżdżkowe
Zespół Ramsaya-Hunta
Ataksja Friedricha
Ataksja teleangiektazja
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C. Inne ataksje rdzeniowo-móżdżkowe
Zwyrodnienia jąder podstawy
Choroba Wilsona
Dystonia torsyjna
Choroba Hallervordena-Spatza
Postępujące porażenie nadjądrowe
Choroba Huntingtona
Choroba Parkinsona
Zanik wieloukładowy
Zwyrodnienie korowo-podstawne
Zanik jądra zębatego, jądra czerwiennego, gałki
bladej i jądra niskowzgórzowego (DRPLA)
D. Otępienia
Choroba Creutzfeldta-Jakoba
Choroba Alzheimera
Otępienie z ciałami Lewy’ego
Otępienie czołowo-skroniowe
Zespół Retta
E. Infekcyjne lub poinfekcyjne
Choroba Creutzfeldta-Jakoba
Śpiączkowe zapalenie mózgu
Arbowirusowe zapalenie mózgu
Opryszczkowe zapalenie mózgu
HTLV-1
HIV
Poinfekcyjne zapalenie mózgu
Infekcje bakteryjne (gronkowce, laseczki
clostridium i inne)
Malaria
Kiła
Kryptokokoza
Borelioza
Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia
F. Metaboliczne
Nadczynność tarczycy
Niewydolność wątroby
Niewydolność nerek
Zespół podializacyjny
Hiponatremia
Hipoglikemia
Hiperglikemia nieketotyczna
Niedobór karboksylaz
Niedobór biotyny
Zaburzenia mitochondrialne
Hipoksja
Zasadowica metaboliczna
Niedobór witaminy E
G. Toksyczne i lekopochodne
H. Encefalopatie ﬁzykalne
Anoksyczne (zespół Lance-Adamsa)
Pourazowe
Udar cieplny
Porażenie prądem
Choroba dekompresyjna
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I.

J.

K.
L.
M.

N.

O.
P.

Q.

Ogniskowe uszkodzenie OUN
Poudarowe
Po talamotomii
Guz
Uraz
Stan zapalny (np. stwardnienie rozsiane)
Zespół Mobiusa
Rozwojowe
Idiopatyczne
Obwodowego układu nerwowego
Krwiak
Zaburzenia wchłaniania
Celiakia
Choroba Whipple’a
Zespół mialgia-eozynoﬁlia
Encefalopatie paraneoplastyczne
Zespół opsoklonii-mioklonii (zespół Kinsbourne’a)
Samoistne
Paranowotworowe
Infekcyjne
Inne
Hiperekpleksja
Wrodzona
Sporadyczna
Encefalopatia Hashimoto
Zwyrodnienia wieloukładowe
Zespół Allgrove’a
Zespoł DiGeorge’a
Lipodystroﬁa błonowa
Nieznanego pochodzenia
Rodzinne
Sporadyczne

Na podstawie: Marsden CD, Hallett M, Fahn S. The nosology and
pathophysiology of myoclonus. W: Marsden CD, Fahn S (red.).
Movement disorders. London: Butterworths 1982; p. 196-248.

miokloniami często towarzyszą ataksja i zaburzenia poznawcze. Przyczyn mioklonii objawowych jest wiele i należą
do nich: choroby neurodegeneracyjne, spichrzeniowe, zaburzenia metaboliczne, rozlane urazy mózgowia, infekcje, ogniskowe uszkodzenia mózgu, zespoły paranowotworowe
i inne.1,2 Najczęściej występują mioklonie objawowe, następnie napadowe i samoistne.3
DIAGNOSTYKA

Charakter mioklonii oraz towarzyszące im objawy kliniczne
określają rodzaj zalecanych badań dodatkowych.2 Na przykład
przy współwystępowaniu objawów infekcji lub zapalenia konieczne jest badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Znajomość chorób istotnych w diagnostyce różnicowej przyspiesza
postawienie rozpoznania. Ważnym pierwszym krokiem jest
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Ramka 2. Leki związane z wystąpieniem mioklonii
Leki psychiatryczne
Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Inhibitory monoaminooksydazy
Lit
Zespoły późne (w wyniku stosowania leków
antypsychotycznych)
Leki przeciwinfekcyjne
Narkotyki
Leki przeciwpadaczkowe
Anestetyki
Środki cieniujące
Leki kardiologiczne
Antagoniści wapnia
Leki antyarytmiczne
Zespoły z odstawienia
Inne leki
Na podstawie: Caviness JN, Brown P. Myoclonus: current
concepts and recent advances. Lancet Neurol 2004, 3:598-607.

zakwaliﬁkowanie mioklonii do którejś z czterech podstawowych kategorii (ﬁzjologiczne, samoistne, napadowe lub wtórne) na podstawie wywiadu i badania klinicznego. Szczególną
uwagę należy zwrócić na choroby współwystępujące, dodatni
wywiad rodzinny w kierunku podobnych objawów, kontakt
z toksynami i lekami. Wiele leków może bezpośrednio powodować mioklonie lub sprzyjać ich wystąpieniu, ich przykłady
przedstawiono w ramce 2. Jeśli możliwa jest jatrogenna przyczyna mioklonii, należy rozważyć redukcję dawki lub ostrożne
odstawienie leku. Efekt modyﬁkacji farmakoterapii może mieć
znaczenie zarówno diagnostyczne, jak i lecznicze. Jeśli wywiad
i badanie przedmiotowe nie wyjaśniają przyczyny mioklonii,
należy wykonać następujące podstawowe badania dodatkowe:
• stężenie elektrolitów (w tym bizmutu, wapnia, magnezu)
i glukozy,
• ocena funkcji wątroby i nerek,
• stężenie leków i toksyn,
• elektroencefalograﬁa (EEG),
• neuroobrazowanie,
• badania w kierunku zespołów paraneoplastycznych.
Powyższy zestaw badań pozwala przeprowadzić diagnostykę w kierunku metabolicznych, toksycznych i strukturalnych
uszkodzeń mózgu, zaburzeń napadowych i potencjalnych paranowotworowych przyczyn mioklonii. Jeśli badania te nie są wystarczające do ustalenia rozpoznania, należy wykonać bardziej
skomplikowane testy. Należą do nich: badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, aktywności enzymów, obrazowanie w kierunku
choroby nowotworowej, biopsja tkanek i inne.2 Diagnostykę
obrazową w kierunku nowotworów można rozważyć nawet
wówczas, gdy wyniki badań w kierunku zespołów paraneopla-
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stycznych pozostają ujemne. W niektórych wypadkach konieczna jest dodatkowa diagnostyka genetyczna. Przed przeprowadzeniem badań genetycznych pacjent powinien być świadomy
wszystkich implikacji związanych z dodatnim lub ujemnym wynikiem badania. Stąd konieczne jest poradnictwo genetyczne.
W przypadkach gdy przyczyna mioklonii pozostaje nieznana, należy dokładnie ocenić patoﬁzjologię tego objawu. Mechanizm powstawania mioklonii wyznacza jego miejsce
w systemie klasyﬁkacji. Podłoże mioklonii można zbadać także w warunkach klinicznych, przy zastosowaniu nieinwazyjnej
diagnostyki elektroﬁzjologicznej. Określenie mechanizmów
mioklonii ma szczególne znaczenie w diagnostyce i leczeniu
tego objawu oraz w lokalizacji obszaru w układzie nerwowym,
który jest jego przyczyną.

Patofizjologia mioklonii
System klasyﬁkacji na podstawie etiologii grupuje przypadki
mioklonii o podobnej manifestacji klinicznej. Alternatywna
klasyﬁkacja oparta na wynikach badań neuroﬁzjologicznych
pozwala na głębszy wgląd w mechanizmy patologiczne. Co
więcej, badania dodatkowe umożliwiają niekiedy określenie
miejsca powstawania mioklonii w układzie nerwowym, co pomaga w rozpoznaniu patologii podstawowej. Większość metod leczenia mioklonii oparta jest na próbie normalizacji
zaburzonych mechanizmów ﬁzjologicznych. Dlatego identyﬁkacja podłoża biologicznego tego objawu jest warunkiem
skuteczności leczenia.2
NEUROFIZJOLOGICZNE METODY DIAGNOSTYKI MIOKLONII

Krótki czas trwania mioklonii i ich napadowy charakter nasuwają wniosek, że są one powodowane przez jakieś źródło w ośrodkowym układzie nerwowym, które wysyła nadmierne pobudzenia
do motoneuronów. Skutkiem tego są zrywne ruchy mimowolne
w obrazie mioklonii dodatnich. Badanie kliniczne może udzielić
wskazówek co do lokalizacji ośrodka mioklonii. Szczegółowa diagnostyka opiera się jednak na badaniach elektroﬁzjologicznych.
Ich przydatność kliniczna jest bardzo duża. Dostępność sprzętu
do badań neuroﬁzjologicznych jest obecnie powszechna, natomiast klinicysta powinien umieć rozpoznawać i interpretować wyniki tych badań w poszczególnych rodzajach mioklonii.4,5 Do
podstawowych metod stosowanych w diagnostyce mioklonii należą: wielokanałowa elektromiograﬁa powierzchniowa (EMG) z badaniem odpowiedzi o długiej latencji w wyniku stymulacji nerwów
mieszanych (o włóknach czuciowych i ruchowych), elektroencefalograﬁa (EEG), poligraﬁa EEG-EMG ze wstecznym uśrednianiem
zapisu (EEG back-averaging), oraz potencjały wywołane (np.
somatosensoryczne potencjały wywołane z nerwu pośrodkowego
[somatosensory evoked potentials, SEP]).4 Wyniki tych badań
pozwalają na ocenę patoﬁzjologicznego podtypu mioklonii.5 Klasyﬁkacja ﬁzjologiczna opiera się na miejscu generowania nieprawidłowych wyładowań w ośrodkowym układzie nerwowym. Główne
ﬁzjologiczne kategorie mioklonii są następujące:
• korowe,
• korowo-podkorowe,
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• podkorowo-nadsegmentalne,
• segmentalne,
• obwodowe.
Dalsze podziały oparte są na szczegółowych badaniach elektroﬁzjologicznych. U tego samego pacjenta może występować
wiele podtypów mioklonii. Rozważania na temat patoﬁzjologii
mioklonii powinny opierać się na powyższym podziale.
MIOKLONIE KOROWE

Kora mózgowa jest najczęstszym punktem wyjścia mioklonii. Ustalenie korowego pochodzenia mioklonii ma istotne
implikacje diagnostyczne. Korowe mioklonie występują w takich jednostkach chorobowych, jak: encefalopatia anoksyczna, postępujące padaczki miokloniczne, zatrucia lekami
i toksynami, zespoły neurodegeneracyjne, otępienia różnego typu, ogniskowe uszkodzenia mózgu i inne choroby o niejasnej przyczynie występujące zarówno rodzinnie, jak
i sporadycznie (ramka 3). Mioklonie korowe dotykają tych
Ramka 3. Etiologia mioklonii korowych
Mioklonie anoksyczne (zespół Lance-Adamsa)
Postępujące miokloniczne zespoły padaczkowe
• Choroba Unverrichta-Lundborga
• Choroby mitochondrialne
• Ceroidolipofuscynoza
• Choroba ciał Lafora
• Sialidoza
Leki i substancje toksyczne
• Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne
• Lit
• Lewodopa
• Bromek metylu
Choroby neurodegeneracyjne
• Choroba Alzheimera
• Choroba Parkinsona
• Zanik wieloukładowy
• Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa
• Choroba Huntingtona
Choroba Creutzfeldta-Jakoba
Podostre stwardniające zapalenie mózgu
Celiakia
Zespół Retta
Zespół Downa
Zespół Angelmana
Zmiany ogniskowe o różnych przyczynach
Kiła
Encefalopatia pourazowa
Przypadki sporadyczne o niejasnej przyczynie
Przypadki rodzinne o niejasnej przyczynie
Na podstawie: Caviness JN, Brown P. Myoclonus: current
concepts and recent advances. Lancet Neurol 2004, 3:598-607.
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części ciała, które posiadają największą reprezentację korową – kończyn i twarzy. Uważa się, że kora ruchowa u człowieka jest odpowiedzialna raczej za kontrolę ruchów, aniżeli za
skurcze poszczególnych segmentów mięśni ciała. Dlatego zrywania mięśniowe są zwykle wieloogniskowe lub ogniskowe,
ale mogą występować także mioklonie segmentalne i uogólnione. Obszary ruchowe kory mózgowej kontrolują ruchy zależne od woli i w związku z tym mioklonie nasilane są przez
wolicjonalną aktywację skurczów mięśni. Ten rodzaj mioklonii bywa przyczyną największej niesprawności pacjentów.
W spoczynku mioklonie są zwykle mniej nasilone, choć ich
najcięższą manifestacją kliniczną może być ogniskowy napad
padaczkowy ruchowy. Mioklonie indukowane przez stymulację odruchową (za pośrednictwem pętli transkorowych) występują często i ich rozpoznanie jest ważne dla klasyﬁkacji
ﬁzjologicznej. Najbardziej typową postacią są mioklonie indukowane przez ruchy zależne od woli, oraz w sposób odruchowy, rzadko natomiast obecne w spoczynku.
WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROFIZJOLOGICZNE

Do charakterystycznych cech mioklonii korowych w badaniach elektroﬁzjologicznych należą:

1. wyładowania o czasie trwania 25-200 ms rejestrowane
powierzchniową elektrodą EMG,
2. przemijające zmiany ogniskowe w zapisie EEG, które wyprzedzają o około 40 ms pojawienie się mioklonii (ramię),
3. nasilone odpowiedzi EMG o długiej latencji rejestrowane w wyniku stymulacji nerwów mieszanych (czuciowych i ruchowych),
4. zwiększone korowe komponenty P25-N33 potencjałów
somatosensorycznych.
Przykład krótkotrwałych wyładowań zarejestrowanych powierzchniową elektrodą EMG u chorego z miokloniami korowymi przedstawia rycina 1. Wyładowania miokloniczne w zapisie
EMG charakteryzują się jednoczesnymi skurczami mięśni agonistów i antagonistów o zasięgu często przekraczającym poszczególne segmenty mięśniowe. Zazwyczaj miokloniczne
wyładowania w EMG występują pod postacią rytmicznych serii
potencjałów o dużej częstotliwości. Obraz mioklonii pozostaje
na ogół nieregularny, ponieważ wyładowania mają charakter
przerywany i istnieje duża zmienność amplitudy zarówno w obrębie, jak i pomiędzy ich seriami. Kiedy amplituda wyładowań
jest nieduża, a wyładowania utrzymują się praktycznie stale,
określa się je mianem drżenia korowego.6

-100 µV

Prostownik nadgarstka prawego

200 ms

I
Mioklonia 1

I
Mioklonia 1

I
Mioklonia 1

RYCINA 1. Zapisy EMG uzyskane przy użyciu elektrody powierzchniowej z mięśni prostowników nadgarstka prawego. Znaczniki „mioklonia1” znajdują się
na początku trzech wyładowań mioklonicznych. Zmiany w EMG są nagłymi, krótkimi, synchronicznymi wyładowaniami obecnymi w trakcie mioklonii
prawego nadgarstka.

Tom 5 Nr 1 2010 • Neurologia po Dyplomie
www.podyplomie.pl/neurologiapodyplomie

33

CHOROBY UKŁADU POZAPIRAMIDOWEG0

Patofizjologia i leczenie mioklonii

Elektroda C3

-25
-20
-15
-10

µV

-5
0
5
10
15
20
25
-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

ms
RYCINA 2. Wstecznie uśredniony zapis EEG wykazuje obecność
przemijających zmian poprzedzających wystąpienie mioklonii. Zapis
uzyskany znad lewej kory ruchowej pacjenta z miokloniami prawego
nadgarstka (przedstawionymi na poprzedniej rycinie).

Nieprawidłowościw zapisieEEG,poprzedzającewystąpieniemiokloniimogąniekiedybyćwyraźniewidoczne.Warto
jednakdokonaćwstecznegouśrednianiazapisuEEG(EEG
back-averaging)w celudokładniejszejocenykrótkotrwałych
zmianpoprzedzającychwyładowaniamioklonicznerejestrowaneelektrodamipowierzchniowymiEMG.Przykładprzedstawiarycina 2.Zmianyw zapisieEEGrejestrowanesąznad
przeciwstronnej kory czuciowo-ruchowej. Po uśrednieniu
mająonecharakterdwufazowegolubtrójfazowegopotencjałurozpoczynającegosiędodatnimwychyleniem.Szczyttego
wychyleniawyprzedzapoczątekwyładowaniamioklonicznegorejestrowanegonaramiennąelektrodąEMGo mniejwięcej
20 ms(zakres10-40 ms).
U wielupacjentówmiokloniesąwynikiemstymulacji(mioklonieodruchowe).Mogąbyćindukowaneprzezdotyklub
rozciągnięciemięśnia.W wypadkumiokloniikończyngórnychnagłeodwiedzeniekciukawyzwalaodruchowezrywania
mięśniowe.Zjawiskotomożnauwidocznićw badaniupoligraﬁcznymEMG-EEG.Zazwyczajłatwiejjestpotwierdzićwystępowanieodruchowychmiokloniiw badaniuodpowiedzi
EMGo długiejlatencjiuzyskanychw wynikuelektrycznejstymulacjinerwu.Powtarzalneprzemijającezmianyw zapisie
EEGmogą,choćniemuszą,poprzedzaćwyładowaniarejestrowaneprzezelektrodęEMGpokażdymbodźcustymulującym.Dlaręki,stymulacjanerwupośrodkowegowywołuje
wyładowaniarejestrowanew EMGz opóźnieniemwynoszącym50 mslubwięcejod artefaktubodźca.4 Powtarzającesię
wyładowaniamogąbyćwidocznew odstępach20-40 ms.7
U zdrowejosobyw spoczynkuniepowinnapojawićsięw ta-
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kiej sytuacji żadna odpowiedź. Należy zwrócić uwagę, czy
mięśnieramieniasąrozluźnione,abyuniknąćwynikówfałszywiedodatnich.Wzrostamplitudyczuciowegopotencjału
korowegoP25-N33wywołanegow wynikustymulacjinerwu
pośrodkowego w nadgarstku jest typową cechą mioklonii
o podłożukorowym.Charakterystycznedlanieprawidłowego
potencjału korowego P25-N33 jest podobieństwo kształtu
i topograﬁido uśrednionychzmianw zapisieEEGpoprzedzającychwystąpieniemiokloniiindukowanychprzezruchmięśnialubw spoczynku.Cowięcej,odstęppomiędzypikiem
P25a początkiemwyładowańo opóźnionejlatencjiw EMG
jestpodobnydo odstępupomiędzyzmianamiw EEGa wyładowaniamimioklonicznymi.
Jeślikorowemiokloniesąbardzonasilonei pojawiająsię
w spoczynku,traktujesięjejakoobjawpadaczkiczęściowej
z objawami ruchowymi. Zazwyczaj obserwowane są tutaj
ogniskowemioklonieobjawiającesiępodpostaciągwałtownychskurczówlubnapadowychzrywańmięśniowych.Gdy
czaswyładowańjestdłuższy,rozpoznawanajestpadaczkaczęściowaciągła(epilepsiapartialiscontinua).Przyczynąnapadówruchowychmogąbyćogniskowelubrozlaneprocesy
w obrębiekorymózgowej.U podłożaogniskowychnapadów
ruchowychleżąlicznezmianyrejestrowanew badaniuEEG.
Należądo nichserieiglico ogniskowejlokalizacji,zespołyiglica-fala,faleostre,rytmicznaaktywnośćfalthetalubdeltaoraz
desynchronizacja zapisu EEG. W wielu przypadkach nie
stwierdzasięuchwytnychnieprawidłowościi dopierowsteczneuśrednianiezapisuujawniaobecnośćpatologii.W przypadkupadaczkiczęściowejciągłejwspomnianeprzemijające
zmianyw zapisieEEGwystępująokresowo,niekiedyujawniającsięjakoperiodycznezlateralizowanewyładowaniapadaczkopodobne (periodic lateralizing epileptiform discharges,
PLED).
U większościchorychobecnemogąbyćtrzyﬁzjologiczne
podtypymiokloniikorowych:5 1) miokloniekorowebezaktywacjiodruchowej,2) odruchowemiokloniekorowe,3) ogniskowe napady ruchowe. Potwierdzenie korowej lokalizacji
miokloniiwymagazawszewykazaniadwóchpierwszychwyżej
wspomnianychwłaściwościﬁzjologicznych(czasutrwaniawyładowańw badaniuEMGorazobecnościprzemijającychzmian
ogniskowych w EEG poprzedzających mioklonie). Typowe
zmianyw badaniuEMGw odpowiedzinastymulacjęnerwów
mieszanychoraznieprawidłowesomatosensorycznepotencjałykorowetakżesugerująkorowycharaktermioklonii.Napadowe występowanie mioklonii korowych w spoczynku jest
typowedlaogniskowychnapadówpadaczkowychruchowych.
BADANIA NAUKOWE MIOKLONII KOROWYCH

Badaniaz zastosowaniemwstecznegouśrednianiazapisu
EEGwykonaneprzystandardowymukładzieelektrodpozwalajązlokalizowaćprzemijającezmianyzapisuznadprzeciwstronnej kory czuciowo-ruchowej, które wyprzedzają
pojawienie się mioklonii. Dokładne umiejscowienie tych
zmianmożezostaćokreśloneprzyzastosowaniuzaawansowanychtechnikobliczeniowych.Rycina 3przedstawiadipol
przejściowychzmianw EEGu pacjentaz kinetycznymimio-
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RYCINA 4. Nieprawidłowe dipole wyładowań elektrycznych
przedstawione na uśrednionym badaniu MR chorego, którego przypadek
przedstawiono na poprzednich rycinach. Dipole zlokalizowane są
w zakręcie przedśrodkowym – korze ruchowej wg koordynatów Talairach.
RYCINA 3. Dipol nieprawidłowych wyładowań elektrycznych w okolicy
lewej bruzdy środkowej pacjenta z miokloniami prawego nadgarstka,
którego zapisy EEG i EMG przedstawiono na poprzednich rycinach.

kloniamiw obrębiekończynygórnej.Zastosowanooprogramowanie do lokalizacji źródła nieprawidłowości w zapisie
EEG – CURRY 6.0 (Compumedics Neuroscan, Charlotte,
NorthCarolina).Wykazanoogniskowezaburzenieaktywności
bioelektrycznejw obrębiekory,któreprowadzido wystąpieniaprzeciwstronnychmiokloniiw obrębieprawegonadgarstka. Obszar nieprawidłowych wyładowań pokrywa się
z lokalizacjązakrętuprzedśrodkowegow badaniuMR(wedługkoordynatówTalairach)(ryc. 4).Wynikitepotwierdzają
udziałpierwotnejkoryruchowejw powstawaniumioklonii
u tegopacjenta.
Badaniemagnetoencefalograﬁi(MEG)pozwalanadokładniejsząlokalizacjęorazokreślenieamplitudypoziomychdipoliw porównaniuz EEG.Uesakai wsp.8 wykazali,żewśród
sześciupacjentówz miokloniamikorowymiw jednymprzypadkuźródłoichznajdowałosiętylkow zakręcieprzedśrodkowym, w jednym – w obrębie zakrętu przedśrodkowego
i zaśrodkowego,w pozostałychprzypadkach–tylkow zakręciezaśrodkowym.W badaniutymzmianyw polumagnetycznym indukowane przez somatosensoryczne potencjały
wywołane występowały w obrębie zakrętu zaśrodkowego.
Autorzyzasugerowali,żeu pacjentówze wzmożonąamplitudąpotencjałówsomatosensorycznychpunktemwyjściamioklonii jest zakręt zaśrodkowy. Odmiennie Mima i wsp.9
w badaniuz udziałemsześciuchorychstwierdzili,żepunkt
wyjściamiokloniiznajdujesięw zakręcieprzedśrodkowym.
W innymdoniesieniu10 cisamiautorzywykazali,żezmiany
w polumagnetycznymindukowaneprzezsomatosensorycznepotencjaływywołanewystępowałyu czterechpacjentów
w zakręcieprzedśrodkowym,a u jednegow zakręciezaśrodkowym.Teodmiennewynikimogąwskazywaćnaistnienie
wielupunktówwyjściakorowychmiokloniilubnabłędymetodologicznew dotychczasowychbadaniach.
BadaniekoherencjiumożliwiaporównaniekorowegozapisuEEGz aktywnościąmięśniowąu pacjentówz miokloniami.Metodatapozwalanaposzukiwaniezwiązkówpomiędzy
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częstotliwościąi czasemtrwaniadwóchróżnychsygnałów.
Browni wsp.11 stwierdzilizmianywzorcówkoherencjisygnałówEEG-EMGi EMG-EMGu pacjentówz miokloniami.Zasugerowali,żew tychwypadkachdochodzido patologicznego
wzmocnieniaośrodkowychﬁzjologicznychoscylacjizwiązanychz ruchem.Zwróciliponadtouwagęnapotencjalnąwartośćdiagnostycznąprecyzyjnejocenywzorcówkoherencji.
Niekiedyocenakoherencjijestbardziejużytecznaod technikiwstecznegouśrednianiazapisuEEG-EMG.Cavinessi wsp.12
wykazaliwzmożonąkorowo-mięśniowąkoherencjęw drobnychdystalnychmiokloniachobecnychw chorobieParkinsona. Wskazuje to na patologiczny związek rytmicznych
wyładowań w korze ruchowej z aktywnością neuronów
ruchowychw niektórychprzypadkachchorobyParkinsona.
Autorzyciwykazaliponadto,żeu chorychwzrostkoherencji
korowo-mięśniowejobecnyjesttakżeprzybrakumioklonii
i nasila się w czasie wyładowań mioklonicznych. Może to
świadczyćo zaburzonymi niestabilnymcharakterzesprzężenia pomiędzy oscylacjami generowanymi w dendrytach
neuronówpiramidowychkoryruchoweja rdzeniowymimotoneuronamialfa.
MIOKLONIE KOROWE – PODSUMOWANIE: TEORIE POWSTAWANIA
MIOKLONII KOROWYCH

Jużw pierwszejpołowieubiegłegowiekusugerowano,że
przyczynąkorowychmiokloniijestbrakhamowaniaobwodówneuronalnych.Teoriatajestzapewneprawidłowa,stanowi ona jednak zbyt daleko idące uproszczenie tego
zjawiska.Brakujebowiemdowodów,którewyjaśniałyby,skąd
biorąsięnieprawidłowościprocesówhamowania.Ostatnie
badaniaz zastosowaniemmagnetoencefalograﬁiwskazująraczejnapierwszorzędowąkoręruchową,aniżelinakoręczuciowąjakopierwotneźródłozaburzeń.Badaniakoherencji
korowo-mięśniowejwykazująogólnezaburzeniaaktywacji
siecioscylacyjnychw korzeruchowej,aledokładneokreślenie źródła uszkodzeń nie było jak dotąd możliwe. Żadna
z tychkoncepcjiniewykluczaudziałuw tychprocesachstruktur podkorowych. Od dawna sugerowano także udział
móżdżkuw powstawaniumiokloniikorowych.Jestmożliwe,
żespecyﬁkamiokloniizależyod etiologiii pacjenta.
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Napodstawiedanychfarmakologicznych,patologicznych
oraz badań nad zwierzęcymi modelami podejmowane są
próbyidentyﬁkacjiobwoduneuronalnego,któryodpowiadałbyzapowstawaniemiokloniikorowych.Głównąprzyczynątakszerokozróżnicowanejetiologiikorowychmioklonii
jestrozlanycharakterchoróbmózgu.Badaniapatologiczne
wykazująnaogółzmianyrozsiane,beztypowegouszkodzeniajakiejśkonkretnejstruktury.13-15 W miokloniachpowodowanych przez niedotlenienie sugerowany jest związek
pomiędzy obniżonym stężeniem metabolitów serotoniny
i odpowiedziąnaprekursorserotoniny,5-hydroksytryptofan,
a powstaniemwyładowańmioklonicznych.Niewiadomo,czy
układserotoninergicznyodpowiadazawszystkierodzajemioklonii.13,15 Nadaktywnośćukładuserotoninowegomożepowodowaćmioklonie,podobniejakniektórelekiwpływające
nainneukładyneuroprzekaźnikowe.Jestwątpliwe,abyzaburzenia pojedynczego układu neuroprzekaźnikowego były
wystarczającedo spowodowaniamiokloniikorowych.W badaniachnadzwierzęcymmodelemmiokloniikorowychobjawyindukowanesąprzezlicznei rozlaneuszkodzeniaukładu
nerwowego.Prawidłowośćmodeluzwierzęcegow odniesieniudo objawówu ludziniejestjednakcałkowiciepewna.16
Podsumowując:istniejątwardedowodynawystępowanie
przemijających zaburzeń aktywności bioelektrycznej kory
mózgowej,którepoprzedzajątentypmioklonii:powodowanychprzeznieprawidłowe,nagłei synchronicznewyładowanianeuronówpiramidowychzwiązanez rozlanąpatologią
mózgową.Natymetapiewiedzytrudnojestprzedstawićbardziej szczegółowe i ﬁzjologiczne wyjaśnienie. Może ono
brzmiećdośćogólnie:zaburzeniahamowanianeuronówkorowych.Niewiadomojednak,czystwierdzenietooznacza
niedobórhamującychwejśćsynaptycznych,pobudzeniez odbicia,związanez nadmiernymhamowaniem,zaburzeniepobudliwości poszczególnych neuronów piramidowych lub
możepołączeniewszystkichwspomnianychmechanizmów.
Szczególnieważnejestokreślenie,któraz tychpatologiijest
najistotniejszaorazjakmożnająleczyć.
MIOKLONIE KOROWO-PODKOROWE

Wiadomo,żeniektóreuogólnionezaburzenianapadowesą
wynikiemnieprawidłowychoscylacjiw obrębieobustronnych
połączeńpomiędzykorąa ośrodkamipodkorowymi.17-19 Pojęcie„miokloniekorowo-podkorowe”odnosisiędo zaburzeń
o takimwłaśniei podobnympodłożuﬁzjologicznym.Decydującąrolęw powstaniutychmiokloniiodgrywanieprawidłowa
aktywnośćstrukturpodkorowych.Pomimoistotnegoudziału
jąderpodkorowychwyładowaniaw obrębiekorypoprzedzają
i inicjująwystąpieniemioklonii.Tentypmiokloniipojawiasię
naglepodczasspoczynkui możebyćzwiązanyz innymizaburzeniaminapadowymi,którychistotnośćklinicznajestniekiedy większa niż samych mioklonii. Mioklonie są na ogół
uogólnionelubobustronniesynchroniczne,jednakmogąwystępowaćtakżew odmianachogniskowychlubwieloogniskowych.Odmianyteczęstoprzynależądo obrazuklinicznego
pierwotnychuogólnionychzespołówpadaczkowychz miokloniami.
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Podstawowącechąﬁzjologiimiokloniikorowo-podkorowych są uogólnione wyładowania typu iglica i fala wolna
w EEG.Wyładowaniaw EMGsąkrótszeniż100 msi pozostająw związkuczasowymz iglicamiw badaniuEEG.Uogólnione wyładowania typu iglica i fala mogą bezpośrednio
poprzedzaćmioklonie(iktalne)lubpojawiaćsiępomiędzy
nimi(interiktalne).Zespołypadaczkoweprzebiegającez miokloniamimożnaklasyﬁkowaćzewzględunaróżnerodzaje
i częstotliwościwyładowań.Igliceo częstotliwości4-6 Hz,
mnogieiglicei uogólnionewyładowaniafalwolnychsątypowedlamłodzieńczejpadaczkimioklonicznej.Wolnezespoły
iglica-falao częstotliwości2,5 Hzw okresiemiędzynapadowymwystępująw przebieguzespołuLennoxa-Gastauta,który czasami związany jest z napadami mioklonicznymi.
Napadowemiokloniemogąposiadaćwyższeczęstotliwości.
Zespołyiglica-falao częstotliwości3 Hzobecnesąw trakcie
napadównieświadomościi mogą,aleniemusząbyćzwiązanez miokloniami.
Patologie, które prowadzą do wystąpienia obustronnej
nadaktywnościpołączeńkorowo-podkorowych,dotycząbłonypojedynczychneuronów.Mutacjew obrębiekanałówjonowychlubbiałekodpowiedzialnychzahomeostazęjonową
leżąu podłożawielumioklonicznychzespołówpadaczkowych.20-22
MIOKLONIE PODKOROWO-NADSEGMENTALNE

Klinicznai neuroﬁzjologicznacharakterystykamioklonii
podkorowychjestbardziejzłożonaniżmiokloniikorowych
i korowo-podkorowych.W tejgrupiezaburzeńnapadowych
brakuje dowodów na nieprawidłową wewnętrzną pobudliwośćkory(np.przejściowezaburzeniaw zapisieEEG,korowe
potencjaływywołaneo zwiększonejamplitudzie,odruchowy
charakterwyładowańw EMGitp.),którąmożnabyłobyuzasadnićwystępowaniemioklonii.Czastrwaniamiokloniiw badaniuEMGjestbardzozmiennyi wynosi25-300 ms.Zależność
czasowapomiędzyaktywacjąmięśniagonistycznycha antagonistycznychzależyod podtypumiokloniipodkorowo-nadsegmentalnych.Lokalizacjaźródłanieprawidłowychwyładowań
możesięgaćod jąderpodstawydo rdzeniakręgowego.W każdymwypadkujednakźródłowyładowańwywierawpływaktywujący na segmenty mięśniowe zlokalizowane w dużej
odległości (lokalizacja nadsegmentalna). Zakwaliﬁkowanie
określonychmiokloniido grupyzaburzeńpodkorowychopierasięgłównienabrakudanychcodo występowanianieprawidłowej pobudliwości kory, aniżeli na innych, bardziej
bezpośrednichdowodach.Istniejądwiegłównegrupymiokloniipodkorowo-nadsegmentalnych:1) wrodzonemiokloniesamoistne(zespółmioklonia-dystonia)oraz2) mioklonie
powodowaneprzezjednoczesnądogłowowąi doogonowąaktywacjęmięśniosiowychwywodzącąsięz określonegoźródła.
Tutajwyróżniamymioklonieodruchowesiatkowate,propriospinalnei podkorowe.
Wrodzonemiokloniesamoistnecharakteryzująsięautosomalnymi dominującymtypemdziedziczenia.Główneobjawy dotyczą kończyn górnych, głowy i szyi, nasilając się
wyraźnie podczas ruchu. Początek dolegliwości następuje
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przed20 rokiemżycia,przebiegjestłagodny,brakujeinnych
ciężkichobjawówneurologicznych,a wynikbadaniaEEGjest
prawidłowy.Częstospotykanejestzmniejszeniesięobjawów
pospożyciualkoholu.W tychprzypadkach,któreokreślane
sąjakozespółmioklonia-dystonia,dystoniamalokalizacjępodobnądo zaburzeńmioklonicznych.Najczęstszągenetyczną
przyczynąchorobysąmutacjeε-sarkoglikanu,alew części
przypadkówz dodatnimwywiademrodzinnympodłożegenetycznepozostajenieznane.Rozei wsp.23 dokonalikliniczno-elektroﬁz jologicznejcharakterystykipacjentówz mutacjami
w obrębie genu dla ε-sarkoglikanu. W przypadkach tych
średniczastrwaniawyładowańw badaniuEMGwynosił95 ms
(zakres25-256 ms).Autorzyniestwierdzilicechnadpobudliwościkorowej–niewystępowałypotencjałykorowekorelującew czasiez wyładowaniamimioklonicznymi.ε-sakroglikan
obecnyjestw największychilościachw obszarachpodkorowych,alejegofunkcjapozostajenieznana.24 U myszypozbawionych genu dla sarkoglikanu występują mioklonie oraz
zaburzenia podkorowych układów neuroprzekaźników
monoaminergicznych.25 Jest możliwe, że skutkiem tych
defektów jest przekazywanie nieprawidłowych pobudzeń
do obszarówkoryruchowejzapośrednictwemwzgórza,co
skutkujemiokloniamii dystonią.
Miokloniepowodowaneprzezjednoczesnądogłowową
i doogonowąaktywacjęsegmentówmięśniowychwzdłużosi
nerwowej występują pod postacią zrywań mięśniowych,
któremogąmiećcharakteruogólnionylubobustronnyi rozsiany.Częstomioklonietesąodruchowe.Czastrwaniawyładowań w zapisie EMG może wynosić od 25 do 300 ms.
Mięśniew tymsamymsegmenciewykazująpraktyczniesynchronicznąaktywację.Wartozwrócićuwagę,żejednoczesna
dogłowowai doogonowaaktywacjasegmentówmięśniowych
jesttypowymznaleziskiemw poligraﬁcznymbadaniuEMG
z zastosowaniemelektrodpowierzchniowych.Rozprzestrzenianiesiępobudzeńdogłowowoi doogonowozachodzidrogamipolisynaptycznymi–wolniejniżzapośrednictwemdróg
korowo-rdzeniowych,jakwwypadkumiokloniikorowych.
Jeśliobecnesązmianyw EEG,rejestrujesięjejużpowystąpieniupierwszychpobudzeńw mięśniachi niesąonezależneczasowoodaktywnościwidocznejw EMG.Przykładem
mogąbyćodruchowemiokloniesiatkowate.26 Źródłemmiokloniiw tymwypadkujesttwórsiatkowatydolnejczęścipnia
mózgu.Układyruchowepniamózgubiorąudziałw kontroli
ruchówmięśniosiowychi dystalnychi sąściślepołączone
z jądramipodkorowymi.Miokloniepniowemającharakter
uogólniony, osiowy i zależny od bodźców czuciowych.
Nasilone zrywania mięśniowe w przebiegu hiperekpleksji
posiadają podobne podłoże patoﬁzjologiczne, ale bez
wątpienia źródłem ich są odmienne obwody neuronalne
w obrębiedolnejczęścipniamózgu.27 Znanąprzyczynąhiperekpleksji są mutacje genu receptora dla glicyny lub
kwasugamma-aminomasłowego.Ośrodkimiokloniipropriospinalnych opisanych przez Browna i wsp.28 znajdują się
w szyjnymlubpiersiowymodcinkurdzeniakręgowego.Jest
możliwe,żejednoczesnaaktywacjaw kierunkudogłowowym
i doogonowymmożezachodzićzapośrednictwemdrógpro-
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priospinalnych.Zrywaniamięśniowewystępująpodpostacią
zgięćlubwyprostówtułowiai częstowywoływanesąprzez
bodźcedotykowe.Ogniskowezmianystrukturalneo różnym
charakterze,zlokalizowanew rdzeniu,mogąstanowićośrodekmiokloniipropriospinalnych.Dokładnemiejscepowstawania podkorowych mioklonii odruchowych nie zostało
opisane,wydajesię,żejestzlokalizowanegdzieśpomiędzy
śródmózgowiema wzgórzem.29 Dlategoaktywacjakolejnych
grupmięśnimacharakterzstępujący.
MIOKLONIE SEGMENTALNE

Generatormiokloniisegmentalnychznajdujesięw określonymsegmencielubkilkusąsiadującychsegmentachpnia
mózgulubrdzeniakręgowego.Efektemjegoaktywacjisąruchymimowolnepowodowaneskurczamimięśniokreślonego
segmentulubsegmentówsąsiadujących.Najczęstszymtypem
miokloniisegmentalnychsąmiokloniepodniebienia.Strukturalnepodłożemiokloniimożebyćróżne–najczęściejsąto
zmianyo charakterzenaczyniowym,nowotworowym,urazowymi infekcyjnym.Częstostawianejestrozpoznaniesegmentalnych mioklonii samoistnych lub idiopatycznych.
Miokloniewystępująpodpostaciąprzetrwałejrytmicznejaktywacjimięśnizwiązanychz danymsegmentempniamózgu
lubrdzeniakręgowego.Tentypmiokloniiniewykazujezwiązkuzestanemświadomości,aktywnościąruchowąlubbodźcami dotykowymi. Oczywiście zdarzają się także wyjątki.
W takichprzypadkachoscylacyjneruchywystępująw seriach,
a ichdługośći zakresmogąbyćmodulowaneprzezruchycelowei stymulacjęczuciową.
BadanieEMGwykazujezwyklesynchronicznąaktywację
mięśni.Typowaczęstotliwośćwyładowańwynosiod 0,5 Hz
do 3 Hz, a czas trwania waha się pomiędzy 50 a 500 ms.
WynikibadaniaEEGorazsomatosensorycznychpotencjałów
wywołanychsąprawidłowe.U niektórychchorychz miokloniami podniebiennymi nieprawidłowości znajdowane są
w badaniusłuchowychpotencjałówwywołanychpniamózgu
(brainstemauditoryevokedpotentials,BAEP).30 Przyczyną
niespecyﬁcznychzmianw BAEPsąprawdopodobnieuszkodzeniategosamegotypu,alew niecoodmiennejlokalizacji
niżw wypadkumiokloniipodniebiennych.W rdzeniowych
miokloniachsegmentalnychbadaniestymulacjiwłókiennerwowychindukujewyładowaniaw badaniuEMGw obrębiezajętych mięśni z latencją około 40 ms. Nie jest to jednak
typowawartośći możesięzmieniaćw zależnościod przypadku.Przyczynątegotypuwyładowańmożebyćodr uchowa
nadpobudliwośćdrógpolisynaptycznychodpowiedzialnych
zapowstawaniemioklonii.31,32 Nieznanyjestrodzajuszkodzeniaobwoduneuronalnegoodpowiedzialnyzapowstawanie mioklonii segmentalnych. Wiadomo, że gdy dochodzi
do częściowego uszkodzenia lub denerwacji istoty szarej
rdzenia,pozostałeneuronynieprawidłowogenerująpotencjałyczynnościowe.33 Naogółsątorytmicznelubnieregularne serie potencjałów czynnościowych. Jest możliwe, że
nieprawidłowepobudzeniadocierajądo grupmotoneuronówalfa,coprowadzido wystąpieniamiokloniisegmentalnych.34 Badania mioklonii podniebiennych wskazują, że
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uszkodzenieszlakułączącegojądrodolneoliwkiz jądremzębatymprowadzido powstawanianieprawidłowychruchów.
Miokloniepodniebiennetonajczęstszapostaćmiokloniisegmentalnych.Ruchysąrytmicznei naogółobustronne,o częstotliwościpomiędzy1a 4 Hz.Inneczęstotliwościzdarzająsię
znacznierzadziej.Zewzględunałagodnycharakteroscylacyjny
ruchówniektórzyklinicyściwolątermin„drżeniepodniebienia”
aniżeli„miokloniepodniebienne”.Wyróżniasięmiokloniepodniebiennesamoistne(essentialpalatalmyoclonus,EPM)i objawowe (symptomatic palatal myoclonus, SPM).35 Mioklonie
samoistnedotycząmięśniadźwigaczapodniebieniamiękkiego.
Niestwierdzasięnieprawidłowościw badaniuMR,a ruchymimowolnenieobejmująinnychmięśni.Mioklonieobjawowepowodowanesąprzeznieprawidłoweskurczemięśnianapinacza
podniebieniamiękkiego.W badaniuMRmożnaznaleźćzmiany
ogniskowew obrębieszlakówłączącychjądrodolneoliwkiz jądremzębatym.Innetypowecechytejpostacimiokloniitomożliwośćzajęciatakżeinnychgrupmięśni,współwystępowanie
objawówmóżdżkowychi późniejszywiekpoczątkuobjawów.
Pacjenciz postaciąsamoistnąuskarżająsięnazjawiskadźwiękowesłyszanew uchu(kliki).Dlachorychz postaciąobjawową
większymproblememniżruchypodniebieniasąinnewspółwystępująceobjawyneurologiczne,naprzykładataksja.Istotne różnice dotyczą wyników badań neuroﬁzjologicznych.36
Samoistnemiokloniepodniebienneustępująw czasiesnu,częstośćwystępowaniamiokloniiobjawowychweśniezmieniasię
jedynienieznacznie.W postaciobjawowejruchymimowolne
podniebieniawpływająnatonicznąaktywnośćmięśnikończyn
w badaniuEMG.Badaniaodruchumrugania,odruchużuchwowegoorazokresuciszymięśniażwaczawykazują,żeEPMcharakteryzuje się zaburzeniami wyłącznie polisynaptycznych
odruchówmózgowych.U pacjentówz SPMnieprawidłowości
dotycząmonosynaptycznych,oligosynaptycznychi polisynaptycznychodruchówz pniamózgu.
MIOKLONIE OBWODOWE

Mioklonieobwodowesątomioklonicznezrywaniamięśniowe,którychprzyczynależyw obwodowymukładzienerwowym.37 Najbardziej znanym przykładem jest połowiczy
kurcztwarzyopisanyprzezJankovicai Pardo.38 Wyładowania
w EMGcharakteryzująsiędużązmiennościączasutrwania.
Skurczemięśnizaopatrywanychprzeztensamnerwsąsynchroniczne.Wyładowaniaodpowiedzialnezamiokloniezlewają się z wyładowaniami leżącymi u podłoża ruchów
celowych.Należyzauważyć,żetermin„mioklonieobwodowe”jestw piśmiennictwieprzypisywanyinnymschorzeniom.
Naprzykładw niektórychbadaniachopisywanesąmioklonie
związanez uszkodzeniamiobwodowegoukładunerwowego,
aleichprzyczynależyw reorganizacjiobwodówneuronalnychośrodkowegoukładunerwowego.

Leczenie
W pierwszejkolejnościpodejmowanesąpróbywyeliminowaniapatologiileżąceju podłożamioklonii.Dotyczytoszcze-
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gólniemiokloniilekopochodnych,w którychodstawienieleków
powodujewycofaniesięobjawów.Innymipotencjalnieodwracalnymiprzyczynamimiokloniisązaburzeniametaboliczne,substancjetoksycznelubmożliwedo usunięciazmianyogniskowe.
Niestety,w większościzaburzeńmioklonicznychleczenieprzyczynniejestanimożliwe,aniskuteczne.Leczenieobjawowejest
stosowane,gdymioklonieprowadządo znacznejniesprawności.
Najskuteczniejszemetodyleczeniamiokloniiopierająsię
naichﬁzjologicznejklasyﬁkacji.Leczenieobjawowejednego
podtypumiokloniimożeniepowodowaćpoprawylubwręcz
nasilaćmioklonieo innympodłożu.Jeślimiokloniiniemożnazakwaliﬁkowaćdo żadnejz gruppatoﬁzjologicznych,najbardziejwłaściwympostępowaniemjestprzyjęcietypowego
dladanejchorobytowarzyszącejpodłożaruchówmimowolnych.Jeślinieznanyjestanityppatoﬁzjologiczny,anischorzenie leżące u podłoża mioklonii, trudno jest określić
właściwepostępowanie.W takiejsytuacjiwartonapoczątku
podaćlekistosowanew terapiimiokloniikorowych,ponieważstatystyczniewystępująonenajczęściej.Należyjednak
pamiętaćo małejskutecznościleczenia,którejprzyczynąjest
słabe zrozumienie mechanizmów powstawania mioklonii.
Brakujekontrolowanychbadańdotyczącychleczeniamioklonii. Działania niepożądane farmakoterapii na ogół zależą
od dawkileków.Dalszerozważanianatematleczeniaoparte
sąnapatoﬁzjologicznympodzialemioklonii.
LECZENIE MIOKLONII KOROWYCH

Celemfarmakoterapiijestnormalizacjazaburzonychprocesówhamowaniaw obrębiekoryczuciowo-ruchowej.Do
najskuteczniejszychlekównależąlewetiracetam,piracetam,
walproiniansodui klonazepam.Niekiedykoniecznemoże
byćstosowaniepołączenialeków,alezwiększatoryzykodziałańniepożądanych.Rzadkoudajesięosiągnąćcałkowiteustąpieniemioklonii.Możliwejestjednakosiągnięciepoprawy
kliniczneji zmniejszeniestopnianiesprawności.
LEWETIRACETAM I PIRACETAM

Istniejeniewielkaliczbakontrolowanychbadańdotyczących
skutecznościtychlekóww hamowaniumioklonii.39-44 Mechanizmichdziałaniapozostajenieznany.Możliwe,żezdolność
wiązaniasięz białkami2Apęcherzykówsynaptycznychodgrywa rolę w modulacji wydzielania neuroprzekaźników. Oba
związkisądośćdobrzetolerowanei niepowodująnadmiernegoefektuuspokajającego.Zewzględunadobryproﬁldziałań
niepożądanychsączęstoużywanew leczeniupoczątkowymlub
w terapiidodanej.Istniejewielepojedynczychdoniesieńnatematskutecznościlewetiracetamuw leczeniumiokloniikorowych o różnych przyczynach (ramka 3). Dawka dobowa
lewetiracetamu wynosi od 1000 do 3000 mg, a piracetamu
od 2,4do 21,6 g.Gwałtowneodstawieniemożedoprowadzić
do nasileniasięmioklonii.W wypadkunagłegoodstawieniapiracetamumożedojśćdo wystąpienianapadówpadaczkowych.
WALPROINIAN SODU

W leczeniu mioklonii stosowane są dawki od 1200 do
2000 mgnadobę.45 Napoczątkuleczeniamogąwystępować
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zaburzeniażołądkowo-jelitoweprzebiegającez nudnościami,
wymiotami,czasamiz bólamibrzuchai biegunką.Innedziałanianiepożądanetoutratawłosów,drżenie,uszkodzeniewątrobyi senność.
KLONAZEPAM

W leczeniumiokloniinaogółkoniecznesądużedawki(nawet6 mgnadobęlubwięcej),alemusząbyćwprowadzane
powoli.45 Częstowystępująsennośći ataksja.Możnaichuniknąć, zwiększając dawkę leku bardzo powoli. Gwałtowne
zmniejszeniedawkilubodstawienielekumożedoprowadzić
do gwałtownegonasileniasięmiokloniii do napadówz odstawienia.Niestety,zjawiskotolerancjiwystępujebardzoczęsto
i możerozwinąćsięw ciągukilkumiesięcy.
INNE LEKI

Czasamipomocnemogąbyćprymidoni fenobarbital,na
ogółjednakstosowanesąjakolekidodatkowelubw wypadkuwspółwystępowanianapadówpadaczkowychz miokloniami.45 W terapii dodanej sprawdza się także zonisamid.46
Fenytoinai karbamazepinasąskutecznetylkou niektórych
pacjentów.U większościchorychfenytoinamożenasilaćmioklonie.Podobnieparadoksalnenasileniemiokloniiobserwowano niekiedy po podaniu wigabatryny. Przykłady te
wskazują,żezarównonowe,jaki starszelekiprzeciwpadaczkowe u części pacjentów mogą prowadzić do nasilenia
mioklonii. W badaniu obserwacyjnym przeprowadzonym
z udziałemkilkuchorychwykazano,żehydroksymaślansodu
–sólsodowakwasugamma-hydroksymasłowego,możeredukowaćmiokloniekorowe.47
LECZENIE MIOKLONII KOROWO-PODKOROWYCH

Dotejkategoriizaliczająsięmiokloniew przebiegupadaczekpierwotnieuogólnionych.W leczeniustosowanesąwięc
konwencjonalnelekiprzeciwpadaczkowe.Lekiemz wyboru
jestkwaswalproinowy.Skutecznośćterapeutycznąnajlepiej
udokumentowano dla młodzieńczej padaczki mioklonicznej.48 Mniej zadowalające rezultaty osiągnięto w leczeniu
innychdziecięcychzespołówpadaczekmioklonicznych.Lamotryginastosowanajestjakolekpodstawowylubw terapii
dodanejdo kwasuwalproinowego,aleniekiedymożenasilaćnapadymiokloniczne.49 Etosuksymid,zonisamidi klonazepamsąnaogółlekamidodatkowymi.Leczenieskojarzone
możewywieraćkorzystnywpływkliniczny,alejestograniczoneczęstościąwystępowaniai natężeniemdziałańniepożądanych. Paradoksalnie wiele leków przeciwpadaczkowych,
takichjakfenytoina,karbamazepinai lamotrygina,częstoskutecznychw napadachczęściowych,niekiedynasilanapady
lubmiokloniew przebiegupadaczekmioklonicznych.W mioklonicznym stanie padaczkowym skuteczny jest kwas walproinowypodawanydożylnie.50
LECZENIE MIOKLONII PODKOROWO-NADSEGMENTALNYCH

Typowelekiprzeciwpadaczkowenaogółniesąskutecznew leczeniumiokloniipodkorowych.W miokloniisamo-
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istnej(w tymw zespolemioklonia-dystonia)użytecznebywająklonazepami benzoheksol(lekantycholinergiczny).
W kilkuprzypadkachchorychz zespołemmioklonia-dystonia stwierdzono dobry efekt kliniczny hydroksymaślanu
sodowego(solisodowejkwasugamma-hydroksymlekowego).47 Zmniejszeniemiokloniiobserwowanotakżepozastosowaniu głębokiej stymulacji wzgórza. Konieczne jest
sprawdzenieskutecznościtejmetodynawiększychgrupach
pacjentów.51
Odruchowemiokloniesiatkowatei zespołyopsoklonia-mioklonia ulegają częściowej redukcji po zastosowaniu
klonazepamu.52 Ostatniowykazanodobrąskutecznośćdożylnychimmunoglobulinw zespoleopsoklonii-mioklonii(zespół Kinsbourne’a) będącą prawdopodobnie wynikiem
leczeniaautoimmunologicznegoschorzeniapodstawowego,
a nie bezpośredniego hamowania zrywań mięśniowych.53
W dzieciństwiezespółopsoklonii-miokloniimożewspółwystępowaćz nerwiakiemzarodkowym(neuroblastoma)i postępowanietutajjestodmienneod stosowanegou dorosłych.
Klonazepamjestlekiempierwszegorzutuw leczeniumiokloniipropriospinalnychi hiperekpleksji.
LECZENIE MIOKLONII SEGMENTALNYCH

Leczeniemiokloniipodniebiennychstanowidużewyzwanie terapeutyczne. Lista leków o stwierdzonej w pojedynczych przypadkach skuteczności zawiera między innymi
klonazepam,karbamazepinę,baklofen,lekiantycholinergiczne,tetrabezanynę,kwaswalproinowy,fenytoinę,lamotryginę, sumatryptan i piracetam.38 Kliki uszne w przebiegu
miokloniipodniebiennychbywajątaknasilone,żeniekiedy
wykonywanyjestzabiegoperacyjny–przecięciemięśnianapinaczapodniebieniamiękkiegoi zamknięcietrąbkiEustachiusza.54 W niektórychprzypadkachskutecznemogąbyć
iniekcjetoksynybotulinowej,sąonejednaktrudnedo wykonania,a rozprzestrzenieniesiętoksynybotulinowejw tkance
możebyćprzyczynądziałańniepożądanych.55
Klonazepam w dawkach do 6 mg na dobę jest lekiem
pierwszegowyboruw leczeniurdzeniowychmiokloniisegmentalnych.Pozwalanaogółuzyskaćtylkoczęściowąpoprawę. Przydatne mogą być diazepam, karbamazepina,
tetrabenazynai lewetiracetam.Zmniejszeniebólui ruchów
mimowolnychmożnauzyskać,stosująciniekcjetoksynybotulinowej.56
LECZENIE MIOKLONII OBWODOWYCH

Postępowaniempierwszegorzutuw leczeniupołowiczegokurczutwarzysąiniekcjetoksynybotulinowej.37 Metoda
ta jest skuteczna także w terapii innych mioklonii obwodowych.57 Lekidoustnenaogółniedająefektu,alew kilku
przypadkachpoprawęklinicznąuzyskanopopodaniukarbamazepiny.
This article from Neurologic Clinics of North America (Volume 27, Number 3, August
2009: 757-777, John N. Caviness, MD) is published by arrangement with Elsevier Inc.,
New York, New York, USA
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Patofizjologia i leczenie mioklonii

Komentarz
Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP,
Warszawa

M

ioklonietoobjawkliniczny,którysprawialekarzom
dużotrudnościzarównodiagnostycznych,jaki terapeutycznych. W piśmiennictwie poświęconym
zaburzeniomruchowym,nawetspecjalistycznym,niewiele
jestpozycjidotyczącychtegozagadnienia.Komentowany
artykuł stanowi więc cenne uzupełnienie wiedzy. Autor
przedstawiaetiologicznąklasyﬁkacjęmioklonii,dzielącje
na:ﬁzjologiczne,samoistne,napadowei objawowe(wtórne).Dużouwagipoświęcadiagnostycemioklonii,podkreślakoniecznośćwykonywaniawielubadańdodatkowych
w celuustaleniaprzyczyny(takżebadańw kierunkuchorób
metabolicznych,nowotworowychi genetycznych).Szczególne znaczenie odgrywa elektroﬁz jologia, a konieczne
badania obejmują wielokanałową elektromiograﬁę po-
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wierzchniową,elektroencefalograﬁęorazpotencjaływywołane.Wynikitychbadańpozwalająocenićpodtypmioklonii
(korowe,korowo-podkorowe,podkorowo-nadsegmentalne,segmentalne,obwodowe).Autorkomentowanegoartykułu pisze, że „klinicysta powinien umieć rozpoznać
i interpretowaćwynikitychbadańw poszczególnychrodzajachmioklonii”.Niestety,dostępnośćopisanychw artykulebadańelektroﬁzjologicznycho takszerokimzakresienie
jestw Polscepowszechna.
Opisyposzczególnychpodtypówmiokloniisąinteresujące.Szczególniecennesąfragmentydotyczącewyników
badańelektroﬁzjologicznych.Przedprzystąpieniemdo leczeniaobjawowegomiokloniinależyuwzględnićleczenie
przyczynowe(w tymtakżeodstawienielekówsprzyjających
wystąpieniu mioklonii – ich lista jest podana w pracy).
Autoromawiatakżezróżnicowaneleczeniemiokloniiw poszczególnychpodtypach.
Największązaletątegoartykułujestwyraźneuwypuklenie,żezrywaniamięśniowepowstająw wynikuzmiano różnej lokalizacji i etiologii. Komentowany artykuł to
wartościowapozycja,którąpolecamwszystkimlekarzom,
nietylkoneurologom.
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