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Wstêp: Jad³owstrêt psychiczny
(JP) jest chorob¹ o wieloczynnikowej
etiologii. Dotychczasowe badania poszukuj¹ przyczyn jej powstania w zaburzeniach genetycznych, nieprawid³owociach neuroendokrynologicznych, czynnikach osobowociowych,
psychologicznych oraz spo³eczno-kulturowych. Zaburzenia te oddzia³uj¹ na
postawy chorych wobec jedzenia. Z³o¿ony obraz kliniczny JP, który tworz¹
liczne objawy somatyczne oraz psychopatologiczne sprawia, i¿ leczenie
tej jednostki chorobowej wymaga szerokiego podejcia do pacjenta zarówno na poziomie biologicznym, psychiatrycznym i psychologicznym. Cel: Przeprowadzone badania mia³y na celu
neurofizjologiczn¹ ocenê zaburzeñ w
funkcjonowaniu poznawczym chorych
na JP. Materia³ i metody: W badaniu
wziê³o udzia³ 10 pacjentek z rozpoznaniem JP oraz 20 osób zdrowych z grupy kontrolnej. Oceny zaburzeñ w funkcjonowaniu poznawczym dokonano za
pomoc¹ analizy sk³adowych fali P300
endogennych potencja³ów wywo³anych (ERP) oraz zmian w Tecie Sortowania Kart Wisconsin (WCST). Stosowano zalecenia Miêdzynarodowej
Federacji Neurofizjologii Klinicznej
przy rejestracji i analizie wyników ERP.
Badania te wykonano przy u¿yciu aparatury Viking Quest (Nicolet ViaSys
Healthcare, USA). Zastosowano procedurê okrelon¹ jako "oddball paradigm". Odbiór potencja³ów odbywa³
siê metod¹ jednobiegunow¹ z zapisem z dalekiego pola (odprowadzenia
Fz, Cz, Pz oraz I0, EOG, w systemie 1020). Oceniono latencje pierwszego za³amka negatywnego N1, nastêpne-go
pozytywnego P2, wystêpuj¹cego po
nich negatywnego N2 oraz pozytywnego komponentu P300. Ponadto poddano analizie ró¿nice amplitud N1-P2, P2N2, N2-P3. Wyniki: Wykazano, i¿ zarówno latencje sk³adowych potencja³u
P300, jak i rezultaty testu WSCT pozostawa³y w granicach normy. Zarejestrowano natomiast redukcjê wartoci
amplitudy sk³adowej P300 u pacjentów
z JP w porównaniu do grupy kontrolnej, co wiadczyæ mo¿e o zmniejszoPrzegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 3

Introduction: Anorexia nervosa
(AN) is a disease with multi factorial
etiology. Recent studies search the
cause of its origin in impairments in
neuroendocrinal transmission, genetics, psychological and socio-cultural
factors. This disturbance affects the
patient's attitude to eating. Many complex physical and psychiatric symptoms of AN require wide approach to
the patient on the biological, psychiatric and psychological level. Aim: The
purpose of this studies was to determine implications in cognitive functioning in patients with AN. Material
and methods: 10 patients with AN and
20 healthy as a control group were recruited. Cognitive functioning was
evaluated using P300 wave component
of event related potentials ( ERP) and
Wisconsin Card Sorting Test. International Federation of Clinical Neurophysiology (IFCN) recommendations
for recording and analyzing of ERP
were used. These studies were performed using Viking Quest (Nicolet
ViaSys Healthcare, USA). They were
recorded using the "oddball paradigm"
procedure. The reception of potentials
was completed by unipolar method
with far-field recording (Fz, Cz, Pz and
I0, EOG, 10-20 system). The latencies
of the first negative wave N1, next positive P2, the following N2 negative and
positive component P300 were evaluated. Moreover, the amplitude differences N1-P2, P2-N2, N2-P3 were
analyzed. Results: It was found that
both latencies of P300 potential components and WCST results were quite
normal. However, reduction of P300
amplitude was observed in patients
with AN compared to control group,
what can be the result of diminished
absorption of cognitive structures during analyzing the stimuli. Conclusions:
The results did not show significant
differences in cognitive functioning in
patients. Changes in the components
of P300 wave indicate the need for further neurophysiological research on
larger group to determine the degree
of impairments in cognitive functioning in patients with AN.
M. Zgorzalewicz-Stachowiak i wsp.

nym zaanga¿owaniu struktur poznawczych w proces analizy prezentowanych
bodców. Wnioski: Wyniki badañ nie wykaza³y u pacjentów znacz¹cych zaburzeñ poznawczych. Wyst¹pienie zmian w sk³adowych fali P300 wskazuje na koniecznoæ prowadzenia dalszych badañ neurofizjologicznych na liczebnie wiêkszej grupie, aby móc dok³adnie okreliæ stopieñ zaburzeñ w funkcjonowaniu
poznawczym u chorych na JP.

Wstêp
Jad³owstrêt psychiczny (JP) pojawia siê
u 1-2% populacji, a najczêstszy wiek zachorowañ to 13-19 lat. Wyst¹pieniem tej
choroby zagro¿onych jest wiele kobiet, aczkolwiek dotyka ona tak¿e mê¿czyzn. Stosunek ten waha siê miêdzy 1:6, a 1:10. W
ostatnich latach obserwuje siê wzrost liczby zachorowañ, a miertelnoæ siêga nawet 20%.
Jest to choroba o z³o¿onej, wieloczynnikowej etiologii, w której postuluje siê
wspó³dzia³anie czynników biologicznych w
tym genetycznych i osobowociowych, psychospo³ecznych i rodowiskowych. Wród
nich wyró¿nia siê przede wszystkim trzy obszerne grupy czynników odpowiadaj¹cych
za powstawanie choroby: predysponuj¹ce,
wyzwalaj¹ce i podtrzymuj¹ce.
 Czynniki predysponuj¹ce - wystêpuj¹ ju¿ przed pojawieniem siê objawów choroby, a zalicza siê do nich: predyspozycjê
indywidualn¹ uwarunkowan¹ genetyczne,
nieprawid³owoci neuroendokrynologiczne,
podatnoæ konstytucjonaln¹ i fizyczn¹ oraz
predyspozycje rodzinne i czynniki kulturowe.
 Do drugiej grupy czynników (wyzwalaj¹cych chorobê) zalicza siê: przechodzenie chorych na restrykcyjn¹ dietê, reakcjê
na nowe dowiadczenia, depresjê, przykre
dowiadczenia ¿yciowe.
 Trzeci¹ grupê czynników (podtrzymuj¹ce chorobê) tworz¹ objawy zwi¹zane
z efektami g³odzenia siê chorej jak i sprzê¿enie pomiêdzy nimi, a zaburzeniami funkcjonowania w rodzinie [6-8,12].
Zaburzenia funkcji poznawczych w JP,
zwi¹zane z nadawaniem nadmiernego znaczenia kszta³towi oraz masie swojego cia³a, powoduj¹ zniekszta³con¹ ocenê w³asnego wygl¹du i utrwalaj¹ nieprawid³owy sposób od¿ywiania siê. Nawi¹zuj¹ one do kulturowego promowania szczup³ej sylwetki.
Deficyty poznawcze u chorych dotyczyæ
mog¹ uwagi, jej trwa³oci i czujnoci oraz
pamiêci zwi¹zanej g³ównie z zapamiêtywaniem s³ów powi¹zanych tematycznie z jedzeniem, mas¹ cia³a oraz ze swoim wygl¹dem. Zaburzenia te mog¹ obejmowaæ tak¿e funkcje wykonawcze takie jak planowanie, podejmowanie decyzji, rozwi¹zywanie
problemów i mylenie koncepcyjne. U chorych z JP zwykle z ilorazem inteligencji nie
ni¿szym ni¿ populacyjny stwierdziæ mo¿na
sztywnoæ poznawcz¹ - mylenie ma³o elastyczne typu albo to albo nic. Posiada ono
cis³y zwi¹zek z upoledzon¹ zdolnoci¹ do
zmiany aktywnego schematu poznawczego (set-shifting). Sugeruje siê, i¿ takie strategie poznawcze sprzyjaj¹ zachowaniu samokontroli przez chorych JP. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e zaburzenia poznawcze s¹ wynikiem
ca³kowicie lub czêciowo odwracalnego
uszkodzenia lub tylko dysfunkcji mózgu w
przebiegu niedo¿ywienia tych chorych. Inne
Przegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 3

hipotezy nawi¹zuj¹ do istnienia specyficznych deficytów przedchorobowych sprzyjaj¹cych ujawnieniu siê choroby lub zak³adaj¹, ¿e zaburzenia te s¹ powik³aniem w JP.
Mimo mnogoci prac prezentuj¹cych wyniki badañ psychologicznych w JP, nie ma jednoznacznej oceny profilu zmian funkcji poznawczych ani ich dynamiki w przebiegu
choroby, jak i czynników na ni¹ wp³ywaj¹cych. Znajduje to odzwierciedlenie w okreleniu ³agodne zaburzenia poznawcze w JP,
które przy korzystnym przebiegu choroby
ulegaj¹ zmniejszeniu, a nawet ust¹pieniu
[4,8,14,15].
Potencja³y poznawcze (Event Related
Potentials - ERP), nazywane równie¿ potencja³ami kognitywnymi lub wywo³anym
zdarzeniem poznawczym, stanowi¹ narzêdzie badawcze istotne dla oceny czynnoci
poznawczych. Fala P300 jest bioelektrycznym wskanikiem procesów poznawczych,
generowanym w korze przedczo³owej, skroniowo-ciemieniowej, a tak¿e w strukturach
hipokampa. Dziêki standaryzacji jej rejestracji i interpretacji, ustalono wzorzec, wed³ug
którego komponenty fali P300 odzwierciedlaj¹ odpowiednio parametry:
 N1 - odpowiadaj¹cy za psychologiczne pojêcie uwagi w powi¹zaniu z pamiêci¹ operacyjn¹;
 N1 i P2 - obrazuj¹ce nieselektywny
proces kodowania informacji;
 N2 - obrazuj¹cy proces uwiadomienia sobie charakteru prezentowanego
bodca;
 amplitudy pomiêdzy parametrami
okrelaj¹ce rozmiar zaanga¿owania struktur poznawczych;
 latencje poszczególnych parametrów okrelaj¹ce czas opracowania bodca
tj. kodowanie, rozpoznawanie i klasyfikowanie [3,11,13,16].
Celem obecnych badañ by³o opracowanie wzorca zmian sk³adowych fali P300 u
chorych z JP. Oceniono równie¿ funkcje
wykonawcze z wykorzystaniem Testu Sortowania Kart Wisconsin (WCST) u tych pacjentek w porównaniu do grupy kontrolnej.
Materia³ i metody

W badaniu udzia³ wziê³o 10 pacjentek w wieku 15,8
± 2,9 lat z rozpoznaniem JP hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii Dzieci i M³odzie¿y Katedry Psychiatrii UM
w Poznaniu.
Kryteriami w³¹czenia do grupy badanej by³y:
 rozpoznanie zaburzenia jedzenia zgodne
z kryteriami ICD-10 i DSM-IV;
 utrzymywanie siê zaburzenia > 6 miesiêcy;
 p³eæ ¿eñska;
 wiek 12-24 lat;
 wynik testu EAT-26 > 20;
 u ka¿dej pacjentki okrelony zosta³ aktualny
typ zaburzenia: jad³owstrêt psychiczny
Kryteriami w³¹czenia do grupy kontrolnej by³y:
 brak zaburzeñ psychicznych;
 p³eæ ¿eñska;
 wiek 12-24 lat;




wynik w skali EAT-26 £ 20;
bez obci¹¿eñ rodzinnych zaburzeniami
psychicznymi (krewni 1 stopnia).
Z badañ zosta³y wy³¹czone osoby z organicznym
uszkodzeniem OUN, IQ<70, schizofreni¹, chorob¹ afektywn¹ dwubiegunow¹ i jakimkolwiek zaburzeniem somatycznym mog¹cym wp³ywaæ na apetyt (np. cukrzyc¹).
Wskanik masy cia³a (Body Mass Index, BMI) osób
badanych wynosi³ 14,7 ± 1,8 i wskazywa³ na znaczne
wychudzenie spowodowane chorob¹. By³ on istotnie ró¿ny w stosunku do zdrowych rówieników, u których wynosi³ >18,5 (tabela I). Poziom depresji oceniany przy
pomocy inwentarza depresji Becka (Beck Depression Inventory, BDI) nie ró¿ni³ siê w sposób statystycznie istotny pomiêdzy grup¹ badan¹, a kontroln¹ (odpowiednio:
13,4 ± 11,9 i 12,7 ± 9,5) (tabela I).
Grupê kontroln¹ stanowi³o ³¹cznie 20 zdrowych osób
dobranych pod wzglêdem p³ci i wieku do grupy badanej.
Zarówno pacjenci, jak i osoby z grupy kontrolnej zostali
w³¹czeni do badañ po wyra¿eniu pisemnej zgody lub
wyra¿eniu zgody przez prawnego opiekuna w przypadku osób niepe³noletnich.
Rejestracji potencja³ów poznawczych P300 dokonano zgodnie ze standardami Miêdzynarodowej Federacji Neurofizjologii Klinicznej (International Federation
of Clinical Neurophysiology - IFCN). Zastosowano procedurê oddball paradigm. Polega ona na generacji ró¿nych bodców w przypadkowej kolejnoci, ze zmniejszonym prawdopodobieñstwem pojawienia siê jednego z
nich. Narz¹d s³uchu stymulowany by³ dwoma tonami, z
których jeden z nich pojawia³ siê czêsto i mia³ czêstotliwoæ 1000 Hz, za drugi rzadko o czêstotliwoci 2000
Hz. Czêstoæ powtarzania tonów by³a równa 0,5/s. Bodce 2000 Hz pojawia³y siê losowo. Na ogóln¹ liczbê 150
tonów wysokich by³o 30, niskich 120, a czas ich trwania wynosi³ 50 ms. Poziom cinienia akustycznego podawanego zarówno do prawego, jak i lewego ucha by³
równy 80 dB. W celu zapewnienia pe³nej wspó³pracy
podczas rejestracji ERP od badanego wymagano, aby
rozró¿nia³ podawane bodce, reaguj¹c poprzez naciniêcie przycisku na ten pojawiaj¹cy siê rzadko.
Badania te wykonano przy u¿yciu aparatury Viking
Quest (Nicolet ViaSys Healthcare, USA). Odbiór potencja³ów odbywa³ siê metod¹ jednobiegunow¹ z zapisem
z dalekiego pola (odprowadzenia Fz, Cz, Pz oraz IO,
EOG, w systemie 10-20). Oceniono latencje za³amka
negatywnego N1, nastêpnego pozytywnego P2, wystêpuj¹cego po nich negatywnego N2 oraz pozytywnego
komponentu P300. Ponadto poddano analizie ró¿nice
amplitud N1-P2, P2-N2 i N2-P3.
Do oceny zaburzeñ funkcji wykonawczych zastosowany zosta³ WCST. Test sk³ada³ siê z dwóch talii licz¹cych po 64 karty. Zadanie osoby badanej polega³o na
dopasowaniu ka¿dej karty z talii do jednej z czterech kart
wzorcowych. Badany musia³ sam okreliæ regu³ê sortowania, wykorzystuj¹c otrzymywan¹ po ka¿dej reakcji informacjê okrelaj¹c¹ poprawnoæ jego odpowiedzi.

Wyniki
Oddzielnie oceniono poszczególne parametry fali P300. Nie stwierdzono istotnych
statystycznie zmian w latencjach sk³adowych
potencja³u P300 (304,5 ± 23,0). Mieci³y siê
one w zakresie norm dla czasów utajenia
N1, N2, P2 i P300. Obserwowano natomiast
tendencjê do redukcji amplitud N1-P2 (6,8
± 3,7), P2-N2 (3,7 ± 3,1) i N2-P3 (6,3 ± 3,1)
u wszystkich chorych w porównaniu do zdrowych rówieników. Dodatkowo zarejestrowano istotn¹ zmianê w wartoci amplitudy sk³a-
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Tabela I
Charakterystyka pacjentek z jad³owstrêtem psychicznym oraz grupy kontrolnej.
Clinical characteristics of patients with anorexia nervosa and control group.

Cecha

JP (N=10)

Grupa kontrolna (N=20)

Wiek (w latach)

15,8 ± 2,9

14,6 ± 1,1

BM I

14,7 ± 1,8

>18,5

BD I

13,4 ± 11,9

12,7 ± 9,5

Podkrelono ró¿nice istotne statystycznie przy p<0,05.
BMI - (Body Mass Index) - wskanik masy cia³a; BDI - (Beck Depression Inventory) - Inwentarz Depresji Becka
Tabela II
Zestawienie wyników potencja³ów poznawczych u pacjentek z jad³owstrêtem psychicznym w porównaniu
do grupy kontrolnej.
Values of parameters of event related potentials in patients with anorexia nervosa and in control group.
Cecha

JP (N=10)

Grupa kontrolna (N=20)

Latencje (m s)
N1

97,1 ± 23,3

97,9 ± 16,2

P2

168,2 ± 26,2

176,5 ± 31,8

N2

221,0 ± 26,5

229,5 ± 31,8

P300*

304,5 ± 23,0

329,0 ± 34,6

Am plitudy (µV)
N1-P2

6,8 ± 3,7

11,3 ± 7,3

P2-N2

3,7 ± 3,1

5,8 ± 3,0

N 2 -P 3

6,3 ± 3,1

11,7 ± 6,5

*- wartoæ latencji P300 korygowano z wiekiem
Podkrelono ró¿nice istotne statystycznie przy p<0,05.
Tabela III
Zestawienie wyników Testu Sortowania Kart Wisconsin (WCST) u pacjentek z jad³owstrêtem psychicznym i
w grupie kontrolnej.
Results of Wisconsin Card Sorting Test (WCST) in patients with anorexia nervosa and in control group.
JP (N=10)

Grupa kontrolna (N=20)

B³êdy persew eracy jne

14,7 ± 8,5

14,3 ± 8,0

B³êdy nieperesew eracy jne

12,8 ± 6,9

12,1 ± 6,2

B³êdy konceptualne

65,9 ± 18,6

67,6 ± 17,6

Liczba pe³ny ch kategorii

5,4 ± 1,3

5,5 ± 1,1

Liczba rozpoczy nany ch kategorii

13,5 ± 5,8

12,1 ± 2,1

dowej P300 w badanej grupie. By³a ona prawie o po³owê mniejsza ni¿ u zdrowych rówieników (tabela II).
W tabeli III przedstawiono natomiast
zestawienie wyników WCST. Nie stwierdzono istotnych statystycznie zmian w zakresie b³êdów perseweracyjnych, nieperseweracyjnych, procentu odpowiedzi zgodnych
z koncepcj¹ logiczn¹, liczby u³o¿onych kategorii oraz w zakresie liczby rozpoczynanych kategorii.
Omówienie
Otrzymane rezultaty badañ neurofizjologicznych i psychologicznych nie wykazuj¹ u pacjentek z JP znamiennych zaburzeñ
funkcji poznawczych. Uzyskane przez chore wyniki zarówno latencji sk³adowych P300
jak i testu WCST by³y w granicach normy.
Sugeruje to normalizacjê analizy sensorycznej jak i procesu przetwarzania danych na
etapie wiadomym. Zmiany w amplitudach
komponenty P300 mo¿na kojarzyæ ze
zmniejszonym zaanga¿owaniem siê struktur poznawczych w proces analizy podawa152

nych bodców. Ze wzglêdu na niewielk¹ liczebnie grupê badanych analiza tych wyników wymaga jednak ostro¿noci.
W pimiennictwie s¹ pojedyncze prace
oceniaj¹ce funkcje poznawcze u chorych z
JP za pomoc¹ ERP z u¿yciem ró¿nych metod prezentacji bodców. Niestety prezentowane w nich wyniki s¹ nie porównywalne
miedzy sob¹ z powodów ró¿nic metodologicznych jak i liczebnie ma³ych grup. Pieters et al. [10] rejestrowali u 17 chorych z
JP i mas¹ cia³a - BMI poni¿ej 17,5 potencja³
P300 bezporednio po pojawieniu siê b³êdnej reakcji na prezentowany bodziec. Nie
stwierdzili oni istotnych zmian w jego parametrach w porównaniu do grupy kontrolnej.
Jednoczenie wykazali oni, i¿ wartoæ amplitud korelowa³a z liczb¹ pope³nianych b³êdów w obu badanych grupach. Autorzy z
Japonii [9] zaprezentowali wyniki potencja³u P300 otrzymane za pomoc¹ procedury o
nazwie oddball paradigm u 28 chorych z JP
i 24 z bulimi¹ w tym 12 z BMI poni¿ej 17,5.
Otrzymane rezultaty porównali z uzyskanymi w 40 osobowej grupie kontrolnej. WykaPrzegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 3

zali wyd³u¿enie latencji P300 u chorych z
zaburzeniami jedzenia uznaj¹c ten wyniki
jako elektrofizjologiczny marker zaburzeñ
poznawczych. Basiñska-Starzycka i wsp. [1]
przeprowadzili ERP podczas testu uwagi
ci¹g³ej CAT (Continous Attention Test) u
chorych na JP. Powi¹zali oni aspekt poznawczy (trafnoæ przetwarzania informacji wzrokowej w warunkach uwagi) z biologicznym
(elektrofizjologiê przetwarzania tej informacji, czyli ocenê potencja³ów korowych powstaj¹cych podczas analizy bodców wzrokowych). Chore z JP wykonywa³y dok³adniej test, pope³niaj¹c przy tym mniejsz¹ liczbê b³êdów oraz mia³y wy¿szy wskanik trafieñ i ni¿szy wskanik falstartów. Ocena ERP
wskaza³a natomiast na ni¿sz¹ ni¿ w grupie
kontrolnej amplitudê sk³adowej P2 w odprowadzeniach potylicznych, jak równie¿ krótsz¹ latencjê sk³adowej N2 w czo³owym odprowadzeniu porodkowym. Autorzy wi¹¿¹
te zale¿noci z osobniczym dostrojeniem do
hamowania reakcji zbêdnych, sugeruj¹c
wzmo¿on¹ samokontrolê u dziewcz¹t z JP
na etapie przedwiadomym, zwi¹zan¹ z
odmienn¹ percepcj¹ bodców wzrokowych.
Obserwacje te mo¿na powi¹zaæ z nieprawid³ow¹ wzrokow¹ ocen¹ w³asnego wygl¹du i zwi¹zanym z tym lêkiem przed przytyciem, a w konsekwencji prowadzeniu restrykcyjnej kontroli w³asnej masy cia³a w
¿yciu codziennym. Z kolei Bradley et al. [2]
w badaniach u 20 pacjentek z diagnoz¹ JP,
obserwowali podwy¿szon¹ amplitudê P300
i wyd³u¿on¹ latencjê P300 ERP w trakcie
wykonywanych zadañ werbalnych w porównaniu z niewerbalnymi w odniesieniu do grupy kontrolnej. Rejestracja ERP po 8 miesi¹cach korzystnego dla chorych leczenia
wykaza³a nadal utrzymywanie siê zmian
amplitud sk³adowej P300. Autorzy uwa¿aj¹
wiêc, i¿ wyniki te nie mo¿na t³umaczyæ wy³¹cznie stanem od¿ywienia (wystêpowaniem
hipoglikemii) maj¹cym bezporedni wp³yw
na funkcjonowanie OUN. Tym samym sugeruj¹ wystêpowanie zaburzeñ procesów
poznawczych u tych chorych. Dodin i Nandrino [5] przeprowadzili badania potencja³ów poznawczych u 12 pacjentek z diagnoz¹ JP. Sprawdzali oni czy badane maj¹ problem z filtrowaniem nieistotnych bodców
podczas zadañ wymagaj¹cych kontrolowanego przetwarzania informacji. Do badania
u¿yto bloków obrazów prezentuj¹cych kolejno: prosty obraz cia³a; skomplikowany
obraz cia³a, który ró¿ni³ siê od poprzedniego liczb¹ szczegó³ów, np. ró¿ne kolory butów, w³osów; proste bia³e figury geometryczne znajduj¹ce siê na czarnym tle oraz bardziej skomplikowane figury geometryczne
ró¿ni¹ce siê szczegó³ami. Ka¿dy blok zawiera³ 150 obrazków, z których 120 by³o
standardowych, powtarzaj¹cych siê, a 30
rzadkich, ró¿ni¹cych siê od pozosta³ych.
Zadaniem pacjentek by³o liczenie rzadkich
bodców, a ignorowanie powtarzaj¹cych siê.
Ka¿da prezentacja bodca trwa³a 200 ms,
z 1-sekundow¹ przerw¹ pomiêdzy kolejnym
bodcem. Wyniki badania wykaza³y istotne
ró¿nice pomiêdzy grup¹ kontroln¹ a badan¹ w rozpoznawaniu skomplikowanych
obrazów cia³a. Wykazano, i¿ chore na JP
maj¹ znacznie wy¿sz¹ amplitudê potencja³u P300 dla czêstego bodca, zarówno dla
prostych i skomplikowanych obrazów cia³a,
M. Zgorzalewicz-Stachowiak i wsp.

jak i dla skomplikowanych figur geometrycznych jak i wyd³u¿on¹ latencjê P300 przy u¿yciu tych ostatnich. Wyniki te wed³ug autorów t³umaczyæ mo¿na stanem zwiêkszonej
gotowoci pamiêci operacyjnej do ci¹g³ego
opracowywania pojawiaj¹cych siê bodców
przy zaburzeniu zdolnoci do hamowania
powtarzaj¹cej siê stymulacji. Jednoczenie
sam czas identyfikacji i analizy tego bodca
jest wyd³u¿ony. W ¿yciu codziennym mo¿e
to skutkowaæ zaburzeniami procesu uczenia siê tych chorych.
Podsumowanie
Istotne jest wczesne i trafne zdiagnozowanie pacjenta z JP pod wzglêdem neuropsychologicznym stosuj¹c ró¿nego rodzaju
testy i skale wykrywaj¹ce zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym jak i ERP. Prezentowane w pimiennictwie pojedyncze wyniki potencja³ów poznawczych s¹ niejednoznaczne. Rejestrowane s¹ prawid³owe parametry fali P300 jak i zmiany w amplitudach z towarzysz¹cym wyd³u¿eniem sk³adowej P300. Wynika to z niestandardowych
metod stymulacji potencja³u P300 prezentowanych w przedstawionych pracach. Istotny problem stanowi tak¿e uzyskanie liczebnie du¿ych grup, poniewa¿ osoby z zaburzeniami od¿ywiania niechêtnie poddaj¹ siê
hospitalizacji oraz nie chc¹ braæ udzia³u w
badaniach, gdy¿ nie uznaj¹ siebie za chorych, wymagaj¹cych leczenia.
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Wnioski
1. Nie stwierdzono znacz¹cych zaburzeñ funkcji psychicznych u chorych z jad³owstrêtem psychicznym.
2. Wst¹pienie zmian w sk³adowych fali
P300 wskazuje na koniecznoæ prowadzenia dalszych badañ neurofizjologicznych na
liczebnie wiêkszej grupie, aby móc dok³adnie okreliæ stopieñ zaburzeñ w funkcjonowaniu poznawczym u chorych na JP.
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