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Wywiad

 Pacjent lat: 19
 Początek objawów 2 tygodnie przed przyjęciem na 

Oddział pod postacią szybko postępującego niedowładu 
czterokończynowego (najpierw kończyny górne, następnie 
dolne) i niewydolności oddechowej.
Objawy poprzedzone infekcją GDO Objawy poprzedzone infekcją GDO

 Wykonano 3 badania EMG 
(17.12.2019, 23.12.2019, 17.02.2020)



Badanie I (17.12.2019)

 Brak odpowiedzi ruchowej przy stymualcji nerwów 
pośrodkowych, łokciowych oraz nerwu skórno-
mięśniowego lewego:



Badanie I (17.12.2019)

 Przewodzenie ruchowe w nerwie piszczelowym i 
strzałkowym po stronie prawej w granicach normy:



Badanie I (17.12.2019)

 Badanie fali F:

obniżona rekrutacja ✓



Badanie I (17.12.2019)

 Prawidłowe przewodzenie czuciowe we wszystkich 
badanych nerwach:

Nerw pośrodkowy prawy

Nerw łokciowy prawy

Nerw łydkowy prawy



Badanie I (17.12.2019)

 Badanie mięśni:

Mięsień dwugłowy ramienia prawy:
Zapis spoczynkowy – pojedyncze fibrylacje
Brak ruchu dowolnegoBrak ruchu dowolnego

Mięsień międzykostny grzbietowy I prawy:
Zapis spoczynkowy – cisza elektryczna
Brak ruchu dowolnego



Badanie II (23.12.2019)

 Uzupełnienie badania mięśni:

Mięsień międzykostny grzbietowy I lewy i naramienny lewy:

Zapis spoczynkowy – liczne fibrylacje i dodatnie fale ostre

Brak czynności dowolnej

Mięsień piszczelowy przedni lewy:

Zapis spoczynkowy – pojedyncze fibrylacje

Wydłużenie czasu trwania PJR, zwiększenie odsetka potencjałów 
wielofazowych i SI

Zapis skurczu maksymalnego pośredni bogaty o amplitudzie 1000-4200uV.



Zapis EMG – mięsień piszczelowy przedni lewy



Badanie III (17.02.2020)

 Progresja zmian aksonalnych:



Wniosek

OSTRA POLINEUROPATIA RUCHOWA O 
CHARAKTERZE AKSONALNYM 

Z DOMINACJĄ ZMIAN W NERWACH KOŃCZYN 
GÓRNYCH



 Wysunięto podejrzenie:
(na podstawie badań obrazowych, badań elektromiograficznych, badania ogólnego płynu mózgowo-rdzeniowego,  przebiegu 
klinicznego, bez potwierdzenia mikrobiologicznego) 

Acute flaccid myelitis (AFM) 



Objawy AFM

Zespół chorobowy wynikający z uszkodzenia rogów 
przednich rdzenia kręgowego:

 niedowład wiotki o ostrym początku w obrębie 
kończyn (bardziej zaznaczony w kończynach górnych 
oraz w mięśniach proksymalnych),
rzadziej: osłabienie mięśni gałkoruchowych, opadanie  rzadziej: osłabienie mięśni gałkoruchowych, opadanie 
powiek, trudności w połykaniu, zamazana mowa, ból, 
parestezje,

 w najcięższych przypadkach: zajęcie mięśni oddechowych.



Etiologia AFM

 Choroba najczęściej poprzedzona infekcją wirusową 
górnych dróg oddechowych lub gorączką:

 Najczęściej: enterowirusy
EV-D68 
EV-A71EV-A71

 ujemne testy w kierunku polio



Rozpoznanie

 Badania mikrobiologiczne 
 Badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego (limfocytoza, 

miernie podniesiony poziom białka)
 MR głowy i rdzenia kręgowego (zajęcie istoty szarej)

EMG:

ostra ruchowa neuropatia o charakterze aksonlanym



Badanie EMG
Badanie przewodnictwa nerwowego:

zmiany asymetryczne: z przewagą zmian w kończynach górnych

Przewodnictwo ruchowe Przewodnictwo czuciowe

niska amplituda odpowiedzi M
prawidłowa szybkość przewodzenia
brak fali F/wydłużenie latencji fali F

bez zmian

zmiany asymetryczne: z przewagą zmian w kończynach górnych

Badanie elektromiograficzne:
 bogata czynność spoczynkowa odnerwienna: fibrylacje, dodatnie fale ostre 

(po 4-6 tygodniach od poczatku choroby)
 badanie czynności dowolnej: 
brak czynności bioelektrycznej/zapis wysiłkowy prosty lub pośredni ubogi
Obraz uszkodzenia rogów przednich rdzenia kręgowego!



Diagnostyka różnicowa

 Zespół Guilliana-Barrego
zwłaszcza aksonalna postać (AMAN)

AFM GBS (AMAN)

CMAP ↓↓ ↓ ↓↓

NCV ✓ ↓↓ ✓/↓NCV ✓ ↓↓ ✓/↓

SNAP ✓ ↓ ✓

SCV ✓ ↓↓ ✓

Fala F (rekrutacja) Brak/↓ Brak/↓

Bloki przeodzenia Nie Tak

Rozkład zmian Asymetryczny Symetryczny



Leczenie

 Brak skutecznego leczenia: sugerowany korzystny wpływ 
IVIG.

 Złe rokowanie:
ewentualna poprawa po wielu miesiącach, najczęściej    
niepełna



Podsumowanie

 AFM to rzadka i jednocześnie mało znana przyczyna 
wiotkiego niedowładu kończyn o ostrym początku u 
młodych dorosłych.

 Ostra ruchowa polineuropatia o charakterze aksonalym
w badaniu EMG może sugerować AFM.
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