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Wprowadzenie: Znany jest rozziew
pomiêdzy wynikami badania strukturalnego OUN a wynikami badañ funkcjonalnych. Jest to zagadnienie szczególnie istotne w wieku rozwojowym, z
uwagi na nastêpstwa dla dalszego ¿ycia. Cel pracy: By³o nim przedstawienie wyranych i wybiórczych zaburzeñ
funkcjonowania poznawczego u dzieci z prawid³owymi wynikami neuroobrazowania strukturalnego oraz badania elektroencefalograficznego.
Materia³ i metody: Badaniami objêto 7
dzieci w wieku 7-17 lat. Wyniki: Wród
6/7 dzieci objêtych badaniami stwierdzono trudnoci w zakresie uczenia
siê s³uchowo werbalnego, u 3 zaburzenia pamiêci wzrokowej, a u 1 zaburzenia procesów analizy i syntezy wzrokowo-przestrzennej. Przeprowadzone
podczas procesu diagnostycznego
badania kliniczne (MRI, TK, EEG) nie
dostarczy³y danych ukazuj¹cych neurobiologiczne korelaty obserwowanych deficytów neuropsychologicznych. Wnioski: Autorzy pos³u¿yli siê
opisanymi przyk³adami aby przypomnieæ, ¿e pomimo wielce obiecuj¹cych
mo¿liwoci diagnostycznych wspó³czesnych metod neuroobrazowania,
najczulsz¹ metod¹ pomiaru i opisu
funkcji poznawczych pozostaje nadal
badanie psychologiczne i neuropsychologiczne.

The aim of the present work was to
present significant cognitive impairment in 7 children with normal
neuroimaging and electroencefalography results. In 6 children we observed difficulties in verbal auditory
learning, in 3 visual memory impairment, and in 1 a disorder of visuo-spatial analysis and synthesis abilities.
The clinical examinations performed
during the diagnostic process (MRI,
CT, Eeg) revealed no neurobiological
correlates of the observed neuropsychological impairment. The authors
used the cases described to remind,
that even though current neuroimaging techniques seem excitingly
promising in the diagnostic process,
psychological and neuropsychological
assessment remains the most sensitive method for the measurment and
description of cognitive functions.

Wstêp
Od czasu wprowadzenia do praktyki
medycznej nieinwazyjnych metod neuroobrazowania optymizm co do ich mo¿liwoci z punktu widzenia psychologii poznawczej znacznie zmala³. Niew¹tpliwie jednak
stanowi¹ one pierwszy krok na drodze do
zrozumienia relacji pomiêdzy mózgiem a
zachowaniem oraz funkcjonowaniem poznawczym. Podczas badañ eksperymentalnych wykonywane s¹ niezwykle z³o¿one procedury, zarówno jeli chodzi o projektowanie adekwatnych testów poznawczych, jak i
o metody obliczeniowe pozwalaj¹ce oceniæ
parametry czasowe i przestrzenne uzyskiwanych danych obrazowych [16].
Niew¹tpliwie najbardziej popularne
obecnie w nurcie tzw. neuronauki poznawczej s¹ badania z zastosowaniem neuroobrazowania funkcjonalnego, jednak równie¿ dane pochodz¹ce z obrazowania struk-

turalnego stanowi¹ istotne ród³o informacji [5]. Analizuj¹c dane z badania MRI z zastosowaniem morfometrii (VBM, voxel-based morphometry) uda³o siê m.in. stwierdziæ
pozytywn¹ korelacjê pomiêdzy gruboci¹
istoty szarej i bia³ej poszczególnych okolic
kory a wynikami testów inteligencji [7].
Zajmuj¹cy siê pamiêci¹ autorzy zaobserwowali, ¿e u pacjentów u których stwierdzono uszkodzenia okolic hipokampa, wystêpuj¹ wyrane deficyty w zakresie pamiêci wzrokowo- przestrzennej, niezale¿nie od
lateralizacji uszkodzenia. Uznaje siê, i¿ jest
to jeden z dowodów na istotnoæ roli hipokampa w przetwarzaniu informacji dotycz¹cych przestrzeni, co dzieje siê, jak ujmuj¹
to autorzy, byæ mo¿e w postaci allocentrycznej mapy poznawczej [8]. W jednym z badañ eksperymentalnych okaza³o siê ponadto, ¿e zaburzenia pamiêci specyficznie zwi¹zane z typem materia³u (np. materia³u s³u-
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Tabela I
Wyniki badañ klinicznych, oraz testów neuropsychologicznych u 7 dzieci z prawid³owym obrazowaniem MRI.
Clinical tests' results and neuropsychological tests' results in 7 children with normal MRI.
Wiek
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elektrofizjologicznie ujem n¹

W badaniu neurologiczny m bez
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bez objaw ów ogniskow y ch.
Badania laboratory jne w norm ie

II = 114, zaburzenia procesu uczenia siê s³uchow o
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analizy i sy ntezy w zrokow o przestrzennej,
pam iêci w zrokow ej
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M
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Zapis w granicach norm y
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s³uchow ego 8/10 i pam iêci w erbalnej 4/8

M

Obserw acja w kierunku
padaczki ujem na,
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rzekom opadaczkow e
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7,5
(kubasiak)

10,7

17,11

chowo-werbalnego), zwi¹zane s¹ z padaczk¹ skroniow¹ oraz jej lewostronn¹ lateralizacj¹. Za pomoc¹ morfometrii VBM stwierdzono korelacje pomiêdzy ubytkami istoty
szarej a specyficznymi zaburzeniami poznawczymi. Lokalizacja zmian anatomicznych mia³a jednak charakter niespecyficzny, z czego autorzy wnosz¹, ¿e za zaburzenia poznawcze odpowiadaj¹ raczej nieprawid³owoci funkcjonowania rozsianych
sieci neuronalnych, ni¿ cile okrelonych
orodków. Ubytki istoty szarej u pacjentów
z zanikiem lewego hipokampa korelowa³y
z os³abieniem szeregu rozmaitych funkcji
poznawczych, natomiast w przypadku
uszkodzenia hipokampa prawej pó³kuli nie
stwierdzono korelacji pomiêdzy stopniem
jego uszkodzenia a nasileniem zaburzeñ
neuropsychologicznych [4].
W badaniach nad procesami pamiêciowymi u osób chorych na schizofreniê stwierdzono, ¿e cierpi¹ one na zaburzenia procesu uczenia siê oraz pamiêci werbalnej, a
jednoczenie w ich mózgach zaobserwowano redukcjê gruboci tkanki m.in. w okolicach wzgórza i hipokampa, w porównaniu
z osobami zdrowymi. S¹ to jedne z wielu
struktur które podejrzewa siê o zwi¹zki z
procesami pamiêciowymi [11,12].
Badaj¹c ofiary tzw. minimalnego urazu
mózgu (mTBI) stwierdzono, ¿e podczas gdy
czêsto nie maj¹ one ¿adnych wyranych
defektów morfologicznych, doznaj¹ jednak
d³ugotrwa³ego zaburzenia funkcjonowania
poznawczego. Jest to wa¿ki problem diagnostyczny, nie tylko ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo nieadekwatnej oceny na potrzeby rehabilitacji i leczenia, ale tak¿e systemu ubezpieczeñ i odszkodowañ. Pacjenci bez wyranych zmian morfologicznych
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bywaj¹ na ogó³ lekcewa¿eni, jako wyolbrzymiaj¹cy swoje dolegliwoci i skutki wypadku. Tymczasem badania na zwierzêtach
dowodz¹, ¿e nawet niewielki uraz mózgu
skutkuje powa¿nymi i d³ugotrwa³ymi zaburzeniami pamiêci i uczenia. Zmiany te obserwowano pomimo braku jakichkolwiek
zaburzeñ neurologicznych, obrzêku, przerwania bariery krew-mózg czy innych zmian
strukturalnych mózgu w obrazie MRI. Wyniki te wskazuj¹ jednoznacznie na mo¿liwoæ wystêpowania powa¿nych zaburzeñ
poznawczych po niewielkim urazie mózgu,
tak¿e bez widocznego uszkodzenia mózgu
oraz co za tym idzie, na koniecznoæ uzupe³nienia diagnozy o badanie neuropsychologiczne [1,17].
Badania u osób cierpi¹cych na tzw. minimalne zaburzenia funkcji poznawczych
(MCI  Minimal Cognitive Impairment) dowodz¹, ¿e maj¹ oni mniejsz¹ ca³kowit¹ masê
mózgu oraz mniejsz¹ gruboæ kory mózgowej (zw³aszcza w p³atach skroniowych), w
porównaniu z osobami funkcjonuj¹cymi ca³kowicie sprawnie. Te dyskretne nieprawid³owoci obecne na d³ugo przed wyst¹pieniem
pe³ni objawów choroby Alzheimera, wyjaniaæ mog¹ wczenie obserwowane minimalne zaburzenia pamiêci w tej populacji.
Nale¿y przypomnieæ, ¿e s¹ to wyniki badañ
eksperymentalnych, gdy¿ w praktyce klinicznej rzadko zdarza siê mo¿liwoæ porównania gruboci kory pacjenta przed i po pojawieniu siê dyskretnych zaburzeñ pamiêci,
czy te¿ porównania jej z gruboci¹ kory osoby ca³kowicie zdrowej. Zazwyczaj, o ile obraz uzyskany w badaniu MRI, czy TK nie
wskazuje w sposób oczywisty na konkretn¹
nieprawid³owoæ rozwojow¹ nabyt¹ lub proces rozrostowy, wyniki neuroobrazowania
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uznaje siê za prawid³owe i czêsto tym samym dokonuje siê zaniechania diagnozy
neuropsychologicznej [13].
W niniejszym opracowaniu przedstawiono przypadki dzieci, których funkcjonowanie poznawcze w zakresie wybiórczych zdolnoci okazuje siê byæ wyranie zaburzone,
pomimo pozornego braku somatycznych
przyczyn takiego stanu w dostêpnych wynikach badañ. Autorzy pragn¹ zwróciæ uwagê na koniecznoæ sceptycznego traktowania wyników neuroobrazowania strukturalnego, jako stanowczo niewystarczaj¹co czu³ego ród³a informacji o subtelnociach funkcjonowania ludzkiego mózgu w codziennej
praktyce klinicznej.
Materia³ i metody

Przeanalizowano wyniki badañ oraz historie chorób 120 dzieci w wieku 7-18 lat, które wykona³y szereg
testów neuropsychologicznych w Pracowni Neuropsychologii Kliniki Neurologii Dzieciêcej Uniwersyteckiego
Szpitala Dzieciêcego w Krakowie podczas hospitalizacji
w latach 2007/2008. Przedstawiono analizê wyników
badania 7 dzieci, hospitalizowanych w Klinice, u których
nie wykryto nieprawid³owoci somatycznych mog¹cych
wyjaniaæ obserwowane zaburzenia funkcjonowania
poznawczego. Wród tych dzieci by³y 3 dziewczynki i 4
ch³opców, w wieku od 7,5 do 17,11 lat. Wykluczono dzieci
z nieprawid³owociami hormonalnymi, metabolicznymi,
a tak¿e z podejrzeniem zmian napadowych w zapisie
EEG, nawet jeli aktualnie nie by³o podstaw do rozpoznania padaczki oraz dzieci u których ogólny rozwój intelektualny kszta³towa³ siê na poziomie upoledzenia
umys³owego. Badanie MRI g³owy wykonywane by³o w
sekwencjach SE T1, FRS T2, DWI/ADC/2000 i FLAIR,
w p³aszczyznach strza³kowych i poprzecznych, w warstwach o gruboci 3 mm i 5 mm. W badaniu neuropsychologicznym zastosowano test Fluencji S³ownej, Test
£¹czenia Punktów, test Figury Z³o¿onej Reya-Osterrietha, próbê eksperymentaln¹ opart¹ na tecie Uczenia
siê Piêtnastu S³ów Reya, test uwagi D2, próbê wykreU. Stolarska i wsp.

lania cyfr, badanie praksji (dynamicznej, naprzemiennej i przestrzennej), a tak¿e testy inteligencji Wechslera
WISC-R i WAIS-R(PL) oraz test Matryc Progresywnych
Ravena w wersji standard. W próbie eksperymentalnej
opartej na Tecie Uczenia siê 15 S³ów Reya zadanie
polega³o na werbalnej prezentacji 10 s³ów, do 5 próby
lub krócej, jeli dziecko potrafi powtórzyæ wszystkie s³owa. Po fazie uczenia siê nastêpowa³a 15-minutowa dystrakcja, podczas której dziecko wykonywa³o inne zadania. Po dystrakcji proszono pacjenta, aby przypomnia³
sobie wszystkie s³owa których siê wczeniej uczy³. Z
naszych dowiadczeñ oraz literatury przedmiotu wynika, ¿e ju¿ dzieci 7 letnie potrafi¹ wyuczyæ siê i zapamiêtaæ owe 10 s³ów [15].

Wyniki
U omawianych pacjentów, pomimo braku wyranych, niepokoj¹cych zmian w neuroobrazowaniu strukturalnym, EEG i w innych badaniach, które mog³yby wp³ywaæ na
os³abienie rozwoju zdolnoci poznawczych,
wykryto wyrane deficyty neuropsychologiczne [tabela I]. Najczêciej obserwowane
by³y zaburzenia umiejêtnoci uczenia siê
(obecne u 6 dzieci) i zaobserwowane podczas wykonywania Testu Uczenia siê 15
S³ów Reya. U opisywanych w niniejszej pracy dzieci nasilenie trudnoci w tym zakresie by³o ró¿ne, dzieci w wieku 7,5; 8,1; 9,11;
10,7; 17,11 potrafi³y powtórzyæ 8 na 10 s³ów
po piêciu próbach, pope³niaj¹c wiele b³êdów,
zarówno konfabulacyjnych jak i perseweracyjnych (kilkakrotne powtarzanie tego samego s³owa, bez wiadomoci b³êdu, lub
powtórzenie po dystrakcji wyrazów zwi¹zanych z innymi zadaniami). Konfabulacje
polega³y na spontanicznym dodawaniu
przez dziecko s³ów, nie prezentowanych
przez badaj¹cego lecz zwi¹zanych z orygina³em semantycznie (np. po prezentacji s³owa niæ dziecko dodawa³o s³owo ig³a), fonetycznie (po s³owie oko pojawia³o siê s³owo okno) lub wyrazów zwi¹zanych z dystraktorami w otoczeniu. Ponadto dwoje z
tych dzieci nie potrafi³o przypomnieæ sobie
wszystkich elementów po 15 minutach, odtwarzaj¹c w jednym przypadku 7 na 8 wyuczonych s³ów, a w drugim przypadku jedynie 4 na 8 wyuczonych s³ów. Nale¿y przy
tym przypomnieæ, ¿e wyniki badania inteligencji u tych dzieci pozostawa³y w normie,
przy czym u dwojga by³a to inteligencja poni¿ej przeciêtnej (jednak w normie), natomiast u czworga inteligencja ponadprzeciêtna (II=110-114) (tabela II).
Jedno z dzieci mia³o trudnoci z zakresu trwa³oci wyuczonego materia³u, bez trudu nauczy³o siê 10 s³ów w 5 próbach, jednak po 15 minutach pamiêta³o jedynie 7 z
nich. To samo dziecko oraz dwoje innych
dzieci prezentowa³o zaburzenia pamiêci
wzrokowej, zaobserwowane podczas wykonywania testu Figury Z³o¿onej Reya-Osterrietha, osi¹gaj¹c wyniki poni¿ej drugiego
odchylenia standardowego w swoich przedzia³ach wiekowych (9,2; 9,11 i 10 lat). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e dzieci te osi¹gnê³y niskie
wyniki pope³niaj¹c ró¿nego typu b³êdy, dwoje z nich w odtworzonej po 3 minutach figurze pominê³o du¿¹ liczbê elementów, trac¹c tym samym punkty, a jedno dorysowa³o wiele nieistniej¹cych w oryginale linii, tak¿e uzyskuj¹c nisk¹ jakoæ wzoru (ryciny 1 i
2). Ponadto jedno z dzieci mia³o wyrane
trudnoci w tecie Figury Z³o¿onej Reya
podczas kopiowania prezentowanego wzo-
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Tabela II
Przyk³ad próby eksperymentalnej opartej na Tecie Uczenia siê 15 s³ów Reya wraz z wynikami dziecka w
wieku 10,7 lat, sugeruj¹cymi zaburzenia procesu uczenia siê.
An example of an experimental trial based on the 15 Word Rey Test inclusive of the results of a 10,7 year old child,
suggesting a deficit in the ability to learn.
Próba*

KO SZ

NO S

SZAFA

I

1

2

3

II

1

4

5

III

4

3

IV

5

3

V

4

Po dy strakcji

1

5

R YBA

S ZA L

A U TO

O KO

R Ó ¯A

KO T

2
5
6
6

7

2

3

8

NI Æ
3

1

2

4

1

2

1

2

3

4

*Podczas wykonywania testu mo¿na zaobserwowaæ wyrane trudnoci z organizacj¹ materia³u do zapamiêtania;
kolejnoæ powtarzanych s³ów jest niemal losowa; widoczny jest efekt wie¿oci-najlepiej pamiêtane s¹ elementy z
koñca i pocz¹tku listy; efekt ten zanika w próbie przypomnienia sobie s³ów po 15 minutach innych zajêæ; dziecko nie
potrafi³o odtworzyæ pozosta³ych wyrazów tak¿e po us³yszeniu podpowiedzi, niezale¿nie od jej rodzaju (jakie zwierzê
lub: wyraz na K).

Rycina 1
Przyk³ad reprodukcji figury Reya z pamiêci po 3 minutach, wykonanej przez 10 letniego ch³opca z prawid³owymi
wynikami neuroobrazowania.
An example of the Rey figure reproduced from memory after 3 minutes by a 10 year old boy with normal neuroimaging
results.

Rycina 2
Przyk³ad reprodukcji figury Reya z pamiêci po 3 minutach, wykonanej przez 9 letni¹ dziewczynkê z
prawid³owym wynikiem neuroobrazowania.
An example of the Rey figure reproduced from memory after 3 minutes by a 9 year old girl with normal neuroimaging
results.
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ru, osi¹gaj¹c wynik poni¿ej 1 odchylenia
standardowego, przy braku jakichkolwiek
trudnoci w rozwi¹zywaniu takich zadañ jak
Uk³adanki (WP=14) czy Klocki (WP=10) ze
skali inteligencji dla dzieci Wechslera [9,
10,14,15].
Omówienie
Charakter relacji pomiêdzy danymi jakich dostarcza neuroobrazowanie, a tym jak
pacjent faktycznie funkcjonuje poznawczo,
byæ mo¿e trafnie oddaje tzw. metafora komputerowa. Autor cytowanej przenoni uwa¿a, ¿e tak samo jak najbardziej nawet szczegó³owe dane dotycz¹ce budowy i okablowania sprzêtu komputerowego nie mówi¹
wiele o jego oprogramowaniu, tak wyniki
strukturalnego a nawet funkcjonalnego neuroobrazowania nie wyjaniaj¹ szczegó³ów
dzia³ania ludzkiego mózgu [3]. Jest to przekonanie, jakie ¿ywi wielu konserwatywnych
badaczy w nurcie neuronauki poznawczej,
którzy podwa¿aj¹ s³usznoæ wnioskowania
o umyle na podstawie analizy aktywnoci
neurobiologicznej mózgu, dokonywanej tak¿e za pomoc¹ neuroobrazowania funkcjonalnego.
Niezale¿nie od stopnia, w jakim sceptycyzm ultra-konserwatystów jest usprawiedliwiony, wiele deficytów neuropsychologicznych udaje siê niejako potwierdzaæ ju¿ w
wynikach tomografii komputerowej. Korelacje pomiêdzy wynikami poszczególnych testów pamiêci, uwagi czy fluencji s³ownej a
specyficznymi znaleziskami w obrazach TK,
jest jednak znacznie trudniej uzyskaæ. Nawet u pacjentów z wyranie okrelonymi
uszkodzeniami po urazach mózgu, zaburzenia poznawcze nie zawsze dok³adnie odpowiadaj¹ lokalizacji uszkodzenia strukturalnego. Stanowi to jeden z dowodów wiadcz¹cych o tym, ¿e badanie neuropsychologiczne traktowaæ nale¿y jako komplementarne wobec neuroobrazowego i nie mog¹ce byæ wiêc takowym zast¹pione [6].
W zgodzie z tym stwierdzeniem pozostaj¹ wyniki naszej analizy. W³anie poprzez
brak zwi¹zku z prawid³owymi wynikami MRI,
potwierdza ona niezbêdnoæ przeprowadzania szczegó³owych badañ neuropsychologicznych w celu uzyskania informacji o tym
jak faktycznie sprawny jest ów pozornie prawid³owo wygl¹daj¹cy mózg. Dla osi¹gniêcia jak najwiêkszej przejrzystoci zagadnienia, z niniejszego opracowania wykluczono
przypadki dzieci z dyskretnymi nawet nieprawid³owociami. U opisanych 7 dzieci nie
stwierdzono ¿adnych nieprawid³owoci w
strukturze mózgowia ani te¿ w zapisie EEG.
Jak wnosiæ mo¿na z obserwowanych w badaniu neuropsychologicznym trudnoci poznawczych, wyniki badañ klinicznych wydaj¹
siê odkrywaæ jedynie czubek góry lodowej,
jak¹ najwyraniej pozostaje relacja mózgumys³-zachowanie. Nale¿y przypuszczaæ,
¿e stosunkowo spora liczba osób nigdy nie
diagnozowanych, ma wybiórcze trudnoci
w okrelonej sferze funkcjonowania poznawczego. Byæ mo¿e jest to jedynie pewien wariant rozwoju, podobnie jak niektóre niewielkie odstêpstwa od normy w budo-
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wie anatomicznej mózgu. W praktyce klinicznej odpowied na t¹ hipotezê mo¿liwa
by³aby po przeprowadzeniu odpowiednich
badañ kontrolnych. Nale¿y siê jednak zastanowiæ, czy powinny nas interesowaæ jedynie te zaburzenia poznawcze które wi¹¿¹ siê z narastaj¹cym procesem chorobowym, czy te¿ warto by³oby czyniæ starania
aby usprawniæ funkcjonowanie tak¿e tych
pacjentów, u których os³abienie procesu
uczenia siê, pamiêci czy uwagi okaza³oby
siê byæ jedynie wariantem rozwoju.
Wyniki badañ obrazowania strukturalnego OUN nadal pozwalaj¹ jedynie czêciowo przewidywaæ poziom funkcjonowania
poznawczego u konkretnego pacjenta. W
literaturze opisywano spektakularne przypadki, dowodz¹ce braku prostego zwi¹zku
pomiêdzy lokalizacj¹ i rozleg³oci¹ uszkodzenia a faktycznym upoledzeniem funkcji poznawczych [2]. Niezale¿nie od prac na
temat istotnoci danego obszaru mózgu w
przetwarzaniu specyficznego rodzaju informacji, jedynie symultaniczne obrazowanie
strukturalne i funkcjonalne ca³ych sieci neuronalnych le¿¹cych u podstaw obserwowanych procesów poznawczych pozwoli³oby
ukazaæ r¹bek rzeczywistego zwi¹zku pomiêdzy tkank¹ a zachowaniem. W przypadku
pacjentów z uszkodzeniami mózgu jedynie
suma wyników neuroobrazowania i badania neuropsychologicznego daje adekwatny obraz stanu pacjenta. W czasie kiedy pojawi³y siê pierwsze techniki neuroobrazowania strukturalnego (TK) przez moment rozgorza³y burzliwe dyskusje co do przysz³ej
potrzeby przeprowadzania jakiejkolwiek innej, poza neuroobrazow¹, diagnostyki neurologicznej w tym neuropsychologicznej [2].
Okaza³o siê, ¿e do tak wyrafinowanych technik neuroobrazowych, aby mog³y zast¹piæ
pozosta³e badania, jest jak dot¹d daleko.
Ponadto coraz wyraniej kszta³tuje siê w
wiadomoci badaczy nurtu neuroscience
obraz funkcjonowania umys³u jako efektu
niezwykle z³o¿onej aktywnoci rozsianych
(rozproszonych raczej ni¿ zlokalizowanych)
sieci neuronalnych o s³abo przewidywalnej,
indywidualnie uwarunkowanej plastycznoci. Innymi s³owy, mózg nie jest narz¹dem
którego funkcjonowanie potrafimy zrozumieæ tak dobrze jak dzia³anie innych naszych organów.
Jak to asertywnie ujmuj¹ autorzy amerykañscy, wobec postêpu technicznego (od
prostej tomografii komputerowej, poprzez
rezonans strukturalny i magnetyczny, badania przep³ywu i metabolizmu tkanki mózgowej, oraz obrazowanie trójwymiarowe), badanie neuropsychologiczne, z ca³¹ ra¿¹c¹
prostot¹ swojej metodologii, pozostaje najczulszym instrumentem opisu jednych z
najwa¿niejszych funkcji ludzkiego mózgu,
jakimi s¹ funkcje poznawcze i zachowanie.
Wnioski
Wobec rozwoju nieinwazyjnych metod
neuroobrazowania w ostatnich latach, techniki badania neuropsychologicznego pozornie wydawa³yby siê stawaæ coraz mniej istotnym elementem procesu diagnostycznego.
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Tymczasem nierzadko zdarzaj¹ siê pacjenci z wyranymi zaburzeniami funkcjonowania poznawczego, których pod³o¿a ci¹gle nie
potrafimy wyjaniæ w oparciu o wyniki standardowych badañ klinicznych oraz pacjenci
z katastroficznymi uszkodzeniami tkanki
mózgu a funkcjonuj¹cy nadspodziewane
dobrze.
Pomimo kusz¹cej perspektywy bezwarunkowego zawierzenia wynikom tych tzw.
twardych badañ klinicznych, powinno siê
mieæ na uwadze, ¿e metody neuroobrazowania strukturalnego s¹ w wielu przypadkach co najmniej niewystarczaj¹ce do oceny poziomu funkcjonowania ludzkiego mózgu. Dla jego wnikliwej charakterystyki niezbêdne s¹ inne badania dodatkowe, w tym
tak¿e psychologiczne i neuropsychologiczne.
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