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XI

Podręcznik ten powstał w  celu uczczenia niezmiernie owocnego współdziałania 
neuropsychologii i medycyny. Współdziałanie to, które można dostrzec m.in. w wa-
runkach klinicznych (np. w  laboratoriach badawczych jako współpracę zespołów 
badawczych z klinicystami praktykami), wyjaśnia szybkość, z jaką wzrasta w ostat-
nim czasie świadomość i  zrozumienie elementów neuropsychologicznych wielu 
powszechnie występujących chorób somatycznych. Włączenie neuropsychologii do 
praktyki klinicznej i badań naukowych w przypadku chorób bez oczywistych obja-
wów neurologicznych jest kolejnym etapem następującym po opracowaniu niezmier-
nie udanych modeli zintegrowanej opieki i leczenia osób z klasycznymi zaburzenia-
mi mózgowymi.

W ciągu ostatnich 50 lat, przy coraz lepszym rozumieniu zaburzeń neurologicznych, 
neuropsychologowie i lekarze specjaliści w klinikach, przy łóżku pacjenta i w labo-
ratoriach wspólnie przyczyniali się do istotnych postępów klinicznych i naukowych 
w rozumieniu najczęstszych postaci patologii mózgu: udaru, urazów, padaczki, pew-
nych zaburzeń ruchowych, guzów, chorób spowodowanych przez czynniki toksyczne 
(przede wszystkim alkohol) oraz zwyrodnieniowych chorób mózgu. Nic dziwnego, 
że neuropsychologowie w pierwszej kolejności zwrócili uwagę na te siedem postaci 
patologii mózgowej. Mogą się one bowiem przejawiać w zachowaniu w sposób bar-
dzo widoczny i  upośledzający, często z  poważnymi konsekwencjami społecznymi 
i ekonomicznymi. 

Wiele chorób wpływa jednak na zachowanie i procesy poznawcze, nie uszkadzając 
bezpośrednio mózgowia. Jednak dopiero w ciągu ostatnich 20 lat powstały podsta-
wy naukowe umożliwiające zrozumienie neuropsychologicznych implikacji takich 
schorzeń. Właśnie w  tym okresie bowiem poszerzył się zakres działalności neu-
ropsychologii, obejmując oprócz najczęstszych zaburzeń mózgowych także opiekę 
kliniczną i  badania naukowe nad pacjentami, u  których choroba somatyczna spo-
wodowała pogorszenie funkcjonowania poznawczo-emocjonalnego. Dzięki temu, 
że stosunkowo niedawno zaczęto przywiązywać wagę do medycyny „holistycznej”, 
lekarze coraz bardziej uwrażliwiali się na często subtelne, lecz funkcjonalnie istotne 
zmiany psychologiczne u  osób z  chorobami somatycznymi bez wyraźnej patologii 
mózgowia. Poszukiwania rzetelnej wiedzy o  behawioralnych implikacjach takich 

Słowo wstępne
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chorób doprowadziły lekarzy do neuropsychologii. Ów niedawny mariaż tradycyjnej 
medycyny z neuropsychologią okazał się niezmiernie owocny, o czym świadczą roz-
działy poświęcone zaburzeniom metabolicznym i hormonalnym, ale także te doty-
czące specyficznych zaburzeń naczyniowych i chorób o podłożu immunologicznym 
występujących poza mózgiem.

Ponieważ podręcznik zawiera działy poświęcone zaburzeniom rozwojowym i  re-
habilitacji, obejmuje on pełen zakres stanów chorobowych o implikacjach neuropo-
znawczych. W trakcie lektury Czytelnik przekona się, że współdziałanie medycyny 
i neuropsychologii w efektywny sposób pozwoliło na wykorzystanie wiedzy naukowej 
i umiejętności w celu opracowania najlepszych praktyk dzisiejszych czasów w opiece 
nad pacjentami z takimi chorobami. 

Pierwszy z ośmiu działów tego podręcznika poświęcono wyłącznie zaburzeniom 
ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Spośród sześciu kategorii diagnostycznych 
omawianych jako pierwotne choroby układu nerwowego cztery dotyczą zaburzeń 
mózgowych, którymi neuropsychologowie zajmują się od ponad 30 lat1. Są to za-
burzenia ruchu, padaczka, pourazowe uszkodzenia mózgu i  neuroonkologia (np. 
[1–6]). Chociaż zaburzenia te bardzo się różnią pod względem etiologii, historii roz-
wojowej, przebiegu oraz możliwości poprawy, mają ze sobą coś wspólnego, a mia-
nowicie istotną rolę odgrywają w  nich objawy neuropsychologiczne determinujące 
zachowanie i jakość życia pacjenta. Bardzo obszerna literatura naukowa poświęcona 
każdej z tych kategorii świadczy o tym, jak wielką wartość ma współpraca lekarzy 
specjalistów i neuropsychologów w diagnozowaniu i leczeniu pacjenta. Udoskonale-
nie opieki leczniczej w takich schorzeniach opiera się na badaniach naukowych, które 
w dużej mierze wynikają z owej współpracy i twórczej wymiany myśli.

Stosunkowo nową kategorią w kategorii zaburzeń neurologicznych powodujących 
wyraźne objawy behawioralne są zaburzenia autonomicznego układu nerwowego. 
Ponieważ neuropsychologowie od niedawna zajmują się tymi zaburzeniami, wciąż 
niewiele jest badań neuropsychologicznych na ten temat. Ten i  inne rozdziały (np. 
dotyczący wodogłowia) jasno pokazują, że zrozumienie zaburzeń submózgowych 
jest konieczne dla zapewnienia pacjentom właściwej opieki. Kwestią otwartą pozo-
staje jednak to, czy interwencje psychologiczne mogą również złagodzić poznawcze 
i emocjonalne objawy takich chorób.

Efektem końcowym wszystkich chorób sercowo-naczyniowych jest zmniejszenie za-
opatrzenia organizmu w tlen. Ze względu na swoją specyfikę choroby te prowadzą więc 
do powstawania zaburzeń neuropsychologicznych wskutek niedostatecznego utleno-
wania tkanek mózgowych, wysoce uzależnionych od tlenu. Objawy neuropsychologicz-
ne bywają różne, począwszy od nagłej, często dramatycznej utraty istotnych zdolności 
na skutek udaru lub postępującego osłabienia funkcji poznawczych w otępieniu naczy-
niowym, a skończywszy na osłabieniu sprawności poznawczej przy pierwotnych zabu-
rzeniach oddechowych lub sporadycznym pogorszeniu funkcji intelektualnych towa-

1  De facto neuropsychologowie zajmują się niektórymi z  tych problemów od 50–60 lat, a nawet 
wcześniej (np. neuropsychologicznymi/behawioralnymi następstwami padaczki) – przyp. red. nauk.
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rzyszącym migrenowym bólom głowy. Przedstawione tu szerokie spektrum zaburzeń 
sercowo-naczyniowych powinno w większym stopniu uświadomić klinicystom neuro- 
psychologiczne następstwa chorób naczyniowych, zwłaszcza wszystkich powszech-
nie występujących zaburzeń oddechowych, takich jak przewlekła obturacyjna cho-
roba płuc czy bezdech senny. W schorzeniach tych często nie dostrzega się bowiem 
nawet  subtelnych, choć istotnych konsekwencji neuropsychologicznych.

W odróżnieniu od niektórych innych zaburzeń omawianych w  tym podręczniku 
w większości zaburzeń rozwojowych aspekty neurobehawioralne są zbyt dobrze wi-
doczne, aby można je było pominąć. Niektóre pozycje literatury dotyczącej wszyst-
kich tych schorzeń pochodzą sprzed 30 lub więcej lat, a jedną, cytowaną w tym to-
mie, pracę na temat dysleksji opublikowano w 1891 r. Dziesiątki lat badań nad tymi 
zaburzeniami umożliwiły zgromadzenie ogromnego zasobu wiedzy, uzupełnianej, 
lecz rzadko korygowanej przez współczesne badania. W wielu takich trwających całe 
życie chorobach nie ma możliwości leczenia lub są one ograniczone. Niemniej pełne 
poznanie ich cech genetycznych, fizjologicznych i poznawczych powinno zwiększyć 
zdolności klinicysty do bardziej efektywnej pracy z tymi pacjentami i ich częstokroć 
nadmiernie obciążonymi rodzinami.

Na przykład przegląd kilku dobrze poznanych zaburzeń rozwojowych – zespołu 
Downa, łamliwego chromosomu X czy zespołu Williama – pokazuje związek okre-
ślonych błędów genetycznych z odrębnymi profilami dysfunkcji poznawczych i za-
burzeń zachowania. Źródłem innych problemów rozwojowych są rozmaite patologie 
strukturalne, z  których każda dotyczy innej części rozwijającego się ośrodkowego 
układu nerwowego, ma odmienną etiologię i różne konsekwencje neuropsychologicz-
ne. Co więcej, wodogłowie nabyte w wieku dorosłym, podobnie jak jego odpowied-
nik u dzieci, ma wiele podobieństw etiologicznych i strukturalnych do wodogłowia 
wrodzonego, lecz nieleczone może prowadzić do klasycznego otępienia. Mamy też 
etiologiczne zagadki autyzmu – zaburzenia neurobehawioralnego z kręgu zespołu 
Aspergera, które uznaje się za zjawiska neuropatologiczne z towarzyszącymi im wzo-
rami dysfunkcji neuropoznawczych.

W dziale dotyczącym starzenia się zamieszczono, jak można się było spodziewać, 
rozdział poświęcony otępieniu, w którym dokonano przeglądu nie tylko najczęściej 
występujących w  praktyce klinicznej chorób otępiennych, lecz także jednej z  naj-
rzadszych postaci otępienia będącego konsekwencją chorób prionowych. Najczęściej 
choroby te rozwijają się na tyle szybko, że mogą się wydawać niezbyt interesujące 
z neuropsychologicznego punktu widzenia. Warto jednak zaznaczyć, że niedawno 
zidentyfikowana odmiana choroby prionowej o dłuższym przebiegu powoduje bar-
dzo widoczne objawy neurobehawioralne.

W pracach przeglądowych na temat zaburzeń neurobehawioralnych często łączy się 
proces starzenia się z otępieniem. Miło więc w podręczniku odnaleźć odrębne omó-
wienie prawidłowego starzenia się człowieka w odniesieniu do jego funkcjonowania 
poznawczego, gdzie nie tylko scharakteryzowano łagodne deficyty intelektualne, ja-
kie pojawiają się w wieku lat 70 i 80, lecz także podkreślono zmienność funkcjono-
wania poznawczego w populacji ludzi starzejących się. Dobrą wiadomością jest fakt, 
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że do owej zmienności przyczyniają się osoby znakomicie funkcjonujące, jak również 
te, których zdolności uległy względnie istotnemu obniżeniu.

Prace przeglądowe na temat stwardnienia rozsianego (SM) i zespołu nabytego nie-
doboru odporności (HIV–AIDS) znalazły się w dziale chorób o podłożu immunolo-
gicznym. Aby uświadomić sobie wpływ stwardnienia rozsianego na życie pacjentów 
i ich rodziny, trzeba zrozumieć, jak złożoność interakcji najbardziej typowych obja-
wów – deficytów ruchowych i poznawczych, cierpienia emocjonalnego i zmęczenia 
– może zaostrzyć doświadczenie tej choroby. Szczególna wartość cechuje omówienie, 
jak wielkie znaczenie dla jakości życia pacjenta ma zrozumienie i wsparcie ze strony 
rodziny – wprawdzie autorzy koncentrują się na chorych z SM, ale odnosi się to do 
wszystkich pacjentów z deficytami neuropsychologicznymi i ich rodzin. 

Wiele osób cierpi z  powodu chorób reumatycznych, których rozpowszechnienie 
wzrasta z  wiekiem, chociaż niejednokrotnie dotykają one także młodych ludzi. 
Uwzględnienie w podręczniku rozdziałów poświęconych chorobom reumatycznym, 
choć może wydawać się zaskakujące, jest właściwe i konieczne. Skutki tych chorób, 
oprócz dobrze znanej niesprawności fizycznej, obejmują bowiem również objawy po-
znawcze. Powikłaniem problemów poznawczych jest ból i ograniczenie ruchomości, 
przez co schorzenia te stanowią niemal idealny model dla współpracy neuropsycholo-
gów i lekarzy w leczeniu i badaniach naukowych. Do działu chorób reumatycznych 
włączono dwa zaburzenia, których trafność diagnostyczna budzi wiele kontrowersji: 
fibromialgię i zespół chronicznego zmęczenia. Niezależnie od tego, czy są to odrębne 
jednostki chorobowe, czy też nie, osoby z takimi rozpoznaniami rzeczywiście cierpią 
z powodu dysfunkcji poznawczych, stanowiących w niektórych przypadkach poważ-
ną przeszkodę w codziennym funkcjonowaniu. Udokumentowane obecnie neuropsy-
chologiczne reperkusje zespołu Guillaina–Barrégo były także ignorowane, ponieważ 
schorzenie to uważano w zasadzie za neuropatię obwodową.

Przeglądając literaturę na temat chorób układu hormonalnego, można zauważyć 
wyraźny udział stresu w powstawaniu zaburzeń neurobehawioralnych w tej grupie 
pacjentów. W  reakcji na doświadczenia stresowe – zwłaszcza na powtarzający się 
stres – następuje zaburzenie równowagi hormonalnej prowadzące do dysfunkcji po-
znawczych i zaburzeń zachowania. Wszystkie te zjawiska tworzą łańcuch przyczy-
nowo-skutkowy, którym powinni się zainteresować społeczni liderzy, a  także neu-
ropsychologowie i endokrynolodzy. Bezpośrednie konsekwencje poznawcze dobrze 
poznanych zaburzeń hormonalnych, takich jak cukrzyca, bywają na ogół stosunkowo 
subtelne, przez co istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że zostaną one zauważo-
ne. Ponieważ jednak zaburzenia poznawcze mogą narazić na szwank codzienne 
funkcjonowanie i jakość życia tych chorych, prawidłowe ich rozpoznanie jest istotne 
dla zapewnienia pacjentowi właściwej opieki.

Niektóre zaburzenia metaboliczne wywołują specyficzne dla danej choroby i do-
tychczas niewyjaśnione następstwa behawioralne. Ciekawym przykładem są tu za-
burzenia percepcji wzrokowej w chorobie wątroby, które przy odpowiednim badaniu 
ujawniają się w  postaci znacznych zniekształceń w  rysunkach. Zarazem niektóre 
specyficzne profile dysfunkcji poznawczych związanych z różnymi czynnikami tok-
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sycznymi mają naukowo uzasadnione wyjaśnienia. Co więcej, tak jak w przypadku 
powinowactwa rozpuszczalników organicznych do tkanki tłuszczowej czy powino-
wactwa tlenku węgla do hemoglobiny, związki te pogłębiły nasze rozumienie fizjo-
logii mózgu, podatności tkanek na uszkodzenie oraz skutków neurobehawioralnych. 
Ponadto mniej czy bardziej specyficzne i/lub nasilone nieprawidłowości ruchowe 
w zaburzeniach mitochondrialnych przesłaniały dotychczas współwystępujące zabu-
rzenia poznawcze, które wreszcie tutaj omówiono.

Najnowsze postępy w zakresie rehabilitacji związane są ze współczesnymi cudami 
techniki, które mogą zastąpić, wspomagać lub „przeuczyć” uszkodzony układ funk-
cjonalny. Te nietradycyjne czy alternatywne rozwiązania bardziej ortodoksyjnych pro-
cedur rehabilitacyjnych mogą otworzyć drogę myśleniu o zupełnie nowych sposobach 
przezwyciężania deficytów behawioralnych powstałych na skutek uszkodzenia mózgu.

Włączenie w  wielu rozdziałach rekomendacji diagnostycznych proponowanych 
przez autorów o ogromnym doświadczeniu w swojej specjalności docenią zarówno 
nowicjusze w dziedzinie neuropsychologii, jak i starsi stażem praktycy, kiedy to sta-
nie przed nimi pacjent z nieznanym schorzeniem. Wiedza o możliwościach leczenia 
i procedurach leczniczych – medycznych i psychologicznych – jest ważna dla zro-
zumienia przez neuropsychologów tych schorzeń i klinicznego reagowania na nie, 
przez co sposoby leczenia omówione zostały, często obszernie, w całym podręczniku. 
Istotną zaletą tej publikacji są wykazy bardzo aktualnej literatury, w większości za-
wierające ponad 100 pozycji bibliograficznych, a w kilku przypadkach – ponad 200, 
dzięki czemu jest to skarbnica wiedzy dla aktywnego poszukiwacza.

Mimo szybkości, z jaką pojawiają się nowe odkrycia neuropsychologiczne, ten pod-
ręcznik pozostanie przydatny przez jakiś czas. Przedstawia on bowiem treści zarów-
no aktualne, jak i wszechstronne. Będzie jednakowo służył klinicystom i badaczom 
jako źródło faktów i ważnych danych bibliograficznych dotyczących chyba wszyst-
kich mózgowych i  niemózgowych zaburzeń, stanów chorobowych i  chorób, które 
mogą niekorzystnie wpływać na funkcje poznawcze. 

Portland, Oregon
Muriel D. Lezak
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Rozkwit badań molekularnych i  genetycznych nad zaburzeniami neurologiczny-
mi i rozwojowymi przyczynił się do tego, że badania nad neuropsychologicznymi 
następstwami chorób somatycznych są nadal przydatne. Neuropsychologowie, któ-
rzy śledzą postępy nauk przyrodniczych, uaktualnili i rozbudowali narzędzia na-
szej dziedziny, co umożliwiło głębsze zrozumienie funkcjonalnych konsekwencji 
choroby, jej postępu oraz leczenia. Równie ważne są teoretyczne modele neuropo-
znawcze, jakie opracowano i udoskonalono, korzystając z obrazowania funkcjonal-
nego i innych technik neuroobrazowania, specyficznych dla rodzaju tkanki i neu-
roprzekaźnika. Skuteczne poszerzanie wiedzy z zakresu neuronauk klinicznych, 
neuropsychiatrii i neuronauk rozwojowych wymaga odpowiedniego zrozumienia 
elementów medycznych i biologicznych, a także opracowania kierunków przyszłe-
go rozwoju. Celem tej książki jest przedstawienie aktualnej i nowatorskiej wiedzy 
umożliwiającej zrozumienie neuropsychologicznych skutków rozmaitych chorób 
i zaburzeń. Autorzy poszczególnych rozdziałów, będący nauczycielami akademic-
kimi-klinicystami i badaczami, dają nam dogłębną wiedzę i starannie opracowane 
wyjaśnienia z  zakresu swoich dziedzin badawczych. Wyniki neuropsychologicz-
nych badań nad chorobami i zaburzeniami zawarte w tej książce zaprezentowano 
w kontekście mechanizmów chorobowych. Rozdziały podręcznika nie były pomy-
ślane jako jedynie skrótowe podsumowanie dotychczasowych wyników badań, ale 
raczej jako przydatne przez długi czas kompendium informacji, które należy uważ-
nie przestudiować. 

Neuropsychologia medyczna ma umożliwić zrozumienie niektórych zagadnień, 
z  jakimi często mają do czynienia neuropsychologowie, takich jak choroby naczy-
niowe mózgu, otępienie, zaburzenia uczenia się, prawidłowe starzenie się czy ura-
zowe uszkodzenia mózgu. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono wnikliwy 
przegląd obecnego stanu wiedzy, pokazano kontrowersje dotyczące diagnozy, a także 
przytoczono współczesne opinie na temat większości głównych czynników charakte-
ryzujących wybrane choroby i odchylenia od „normalnego” funkcjonowania mózgu 
(można tu uwzględnić także autyzm, mózgowe porażenie dziecięce oraz zaburzenia 
genetyczne). Czytelnik zaabsorbowany lekturą poszczególnych rozdziałów zdobę-
dzie wiedzę pozwalającą mu na zaprojektowanie badania naukowego oraz zrozu-
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mienie diagnostycznego badania klinicznego. Jednocześnie podręcznik pomoże mu 
zorientować się w kluczowych, lecz często niejasnych zagadnieniach i obszarach, jak 
również w przyszłych kierunkach badań.

Choć niektóre z opisanych w tej książce chorób, takie jak autyzm, choroby sercowo-
-naczyniowe, choroby o podłożu hormonalnym (cukrzyca), padaczka i zespół HIV–
AIDS, są przedmiotem intensywnych badań, zazwyczaj niewiele miejsca poświęca 
się im w  literaturze neuropsychologicznej. Dotyczące ich rozdziały są szczególnie 
cenne ze względu na bogactwo zawartych w nich informacji oraz głęboką wiedzę, 
którą podzielili się z nami autorzy. Okażą się one bardzo wartościowe także dla Czy-
telników zainteresowanych przedmiotem i  chcących prowadzić badania naukowe 
finansowane z grantów. Klinicyści będą natomiast mogli lepiej zrozumieć cele lecze-
nia, jak również zachowania neuropsychologiczne swoich pacjentów. 

Niektóre choroby uwzględniono tu dlatego, że mimo swojego stosunkowo po-
wszechnego występowania ich objawy i  mechanizmy neuropsychologiczne nieczę-
sto były przedmiotem badań. Mowa tu o różnych chorobach autoimmunologicznych 
i  zaburzeniach hormonalnych, wodogłowiu, migrenie, zaburzeniach neuroonkolo-
gicznych, zaburzeniach stresowych, zespole stresu/stresu pourazowego, oraz zabu-
rzeniach/encefalopatiach wywołanych intoksykacją. Mimo że rozdziały te zawierają 
obszerne omówienia wybranych problemów, zwrócono w  nich również uwagę na 
rozbieżności w uzyskiwanych wynikach badań, a ponadto podjęto próbę uogólnienia 
obecnego stanu wiedzy. 

W swojej pracy czy to z dorosłymi, czy z dziećmi neuropsychologowie w dzisiejszych 
czasach muszą korzystać z wiedzy o zaburzeniach neurorozwojowych. Na szczęście 
podręcznik obejmuje wnikliwe i eleganckie rozdziały na temat dziecięcego poraże-
nia mózgowego, zaburzeń pediatrycznych wskutek uszkodzenia płatów czołowych, 
zaburzeń uczenia się oraz zaburzeń funkcji językowych w chorobach genetycznych. 
Opracowania te wiele wyjaśniają i dają Czytelnikowi nowe spojrzenie na tę proble-
matykę. 

Są tu również rozdziały dotyczące klasycznych, a w niektórych przypadkach niezbyt 
dobrze poznanych chorób somatycznych, które bezpośrednio wpływają na funkcje 
mózgu. Należą do nich: zaburzenia autonomicznego układu nerwowego, encefalo-
patia wątrobowa, zaburzenia ruchu, zaburzenia oddechowe oraz choroby reumatycz-
ne. Także w tych rozdziałach zasada pozostaje ta sama: analizowano daną dziedzinę 
w kategoriach mechanizmów chorobowych oraz ich związku z dysfunkcjami poznaw-
czymi. 

Istnieje jeszcze jeden niezmiernie interesujący temat, który dopiero się wyłania, 
przez co jest niedostatecznie poznany od strony neuropsychologicznej, tj. zaburzenia 
mitochondrialne. Jestem wdzięczna autorowi, Kevinowi Antshelowi, za to, że „wziął 
byka za rogi” i dał nam wiedzę o narzędziach biomedycznych, potrzebnych do neu-
ropsychologicznego zbadania osób cierpiących na te choroby.

Ostatni, lecz w żadnym razie nie najmniej ważny temat stanowi  rehabilitacja. W ni-
niejszym tomie dziedzina ta rozpatrywana jest z dwóch punktów widzenia. Po pierw-
sze, z perspektywy podstaw teoretycznych rehabilitacji poznawczej, jaką prowadzi się 
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w najlepszych istniejących obecnie ośrodkach rehabilitacji poznawczej dla osób po 
uszkodzeniach mózgu. Drugim podejściem jest integracja neuronowych mechani-
zmów mózgowych z  percepcją człowieka, po to, by zmienić sposób, w  jaki ludzie 
kontrolują swoje ruchy i  równowagę. Rozdział zatytułowany „Przewartościowanie 
sensoryczne: mechanizm rehabilitacyjny” zamieszczono po to, by zainspirował nasze 
obecne pokolenie i przyszłe generacje neuropsychologów do korzystania z technologii 
neuronauk, umożliwiających integrację informacji sensorycznych w celu modyfikacji 
zachowania.

Książka ta ma na celu jeszcze jedno: przeprowadzenie krytycznej analizy testów 
neuropsychologicznych przydatnych do badania omawianych chorób. Autorzy chcieli 
nie tylko omówić rezultaty tych testów, lecz także przedstawić wyniki najnowszych 
badań, świadczące o tym, że najwięcej informacji zapewniają metody pomiaru o du-
żej trafności, nawet w przypadku chorób o stosunkowo rozmytym obrazie klinicz-
nym. Chodziło o wskazanie na testy poznawcze jako przynoszące najwięcej informa-
cji o procesie chorobowym czy zaburzeniu.

Na zakończenie pozostawimy Czytelnika z wnikliwym spostrzeżeniem naukowca 
z  przeszłości, które ma nam wszystkim przypomnieć, że najbardziej klarowny wi-
dok uzyskamy wówczas, gdy będziemy korzystać z dokonań tych, co byli przed nami. 
Niels Bohr, fizyk z XX w., którego praca miała decydujące znaczenie dla powstania 
teorii kwantów, powiedział, że przeciwieństwem prawdy banalnej jest fałsz, lecz prze-
ciwieństwem prawdy głębokiej jest inna głęboka prawda. 

Filadelfia, Pensylwania 
C.L. Armstrong
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