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StReSzCzenie
Badania neuroelektrofizjologiczne umożliwiają nieinwazyjną 
ocenę czynności układu nerwowego, pełniąc tym samym istot-
ną rolę w procesie diagnostycznym schorzeń neurologicznych. 
Elektroencefalografia jest najpowszechniej wykorzystywanym 
badaniem z tej grupy, mającym przede wszystkim zastosowanie 
w rozpoznawaniu chorób o charakterze napadowym. Niewątpli-
wymi zaletami metody są powtarzalność i możliwość porówny-
wania w czasie, co w połączeniu z bezinwazyjnością rozszerza 
jej zastosowanie o monitorowanie przebiegu choroby. W pracy 
przedstawiamy opisy trojga pacjentów leczonych w Klinice z po-
wodu zapalenia mózgu, u których wykorzystanie elektroence-
falografii miało istotne znaczenie w potwierdzeniu wstępnego 
rozpoznania i umożliwiło włączenie adekwatnego, intensywnego 
leczenia. 

Słowa kluczowe: elektroencefalografia, zapalenie mózgu, wirus 
opryszczki

AbStRACt
Neuroelectrophysiological tests enable a non-invasive asses-
sment of the nervous system function, thus playing an impor-
tant role in the diagnostic process of neurological diseases. 
Electroencephalography is the most commonly used test in 
this group and primarily applied in the diagnosis of paroxysmal 
diseases. The undoubted advantages of the method are its re-
peatability and the possibility of comparison over time, which, 
combined with non-invasiveness, extends its application to 
monitoring the course of the disease. In this paper we present 
descriptions of three patients with diagnosis of  encephalitis 
treated in our Department, for whom the use of electroencepha-
lography was important in confirming the initial diagnosis and 
enabled the early initiation of adequate, intensive treatment.

Key words: electroencephalography, encephalitis, herpes sim-
plex virus

IWstęp 
Badania neuroelektrofizjologiczne pełnią istotną rolę 

w diagnostyce schorzeń układu nerwowego, umożliwiając 
nieinwazyjną ocenę jego czynności. Powtarzalność i możli-
wość porównywania w czasie, daje szansę rozszerzenia ich 
zastosowania nie tylko do postępowania diagnostycznego, 
ale też monitorowania przebiegu choroby i oceny skutecz-
ności wdrożonego leczenia. 

Podstawowym zastosowaniem elektroencefalografii jest 
diagnostyka zaburzeń o charakterze napadowym, zaś obec-
ność charakterystycznych potencjałów przelotnych wyod-
rębnionych, ułatwia różnicowanie napadów padaczkowych 
a często także rozpoznanie określonego zespołu padaczko-
wego. 

Innym zastosowaniem wykorzystującym zalety elek-
troencefalografii, jest możliwość stałego monitorowania 
pacjenta w przebiegu neuroinfekcji. W wielu przypadkach 
zapalenia mózgu, wykrycie zaburzonej czynności podsta-
wowej często ze współistnieniem wyładowań napadowych, 
umożliwia postawienie rozpoznania, a w dalszej obserwacji 
ocenę skuteczności leczenia. Normalizacja zapisu elektro-
encefalograficznego u pacjenta w stanie poprawy klinicz-

nej, wraz z osiągnięciem stabilizacji parametrów laborato-
ryjnych stanowi ostateczny miernik efektywności terapii. 

W publikacji prezentujemy opisy trojga pacjentów pe-
diatrycznych, u których wykonane badania elektroencefa-
lograficzne pozwoliły ustalić rozpoznanie, a także monito-
rować przebieg stanu klinicznego

przypadek 1
Dziewczynka 14-letnia została przyjęta do Kliniki 

z powodu niewydolności oddechowej w przebiegu stanu 
padaczkowego. Wywiad okołoporodowy dziecka był nie-
obciążony,  dotychczas prezentowała prawidłowy rozwój, 
bez chorób przewlekłych. W dniu hospitalizacji w godzi-
nach popołudniowych jednokrotnie zwymiotowała, w no-
cy została znaleziona pod łóżkiem nieprzytomna, w uogól-
nionym napadzie o charakterze toniczno-klonicznym. 
W wykonanej w Izbie Przyjęć tomografii komputerowej 
(TK) głowy z kontrastem nie uwidoczniono zmian ogni-
skowych. Kolejny napad wymagał przyjęcia dziecka na 
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i zastosowania 
śpiączki barbituranowej. W pierwszej dobie hospitalizacji 
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pobrano płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR), którego analiza 
ogólna nie wykazała odchyleń od wartości referencyjnych. 
Badania laboratoryjne krwi nie ujawniły nieprawidłowo-
ści. W postępowaniu medycznym zastosowano leczenie 
przeciwwirusowe, szerokospektralną antybiotykoterapię, 
oraz leczenie przeciwdrgawkowe w oparciu o kwas wal-
proinowy. W trzeciej dobie pobytu wykonano badanie 
elektroencefalograficzne (EEG), w którym we wszystkich 
odprowadzeniach dominowała czynność fal wolnych del-
ta z nałożoną czynnością szybką o najwyższej amplitudzie 
w okolicach czołowo przednio skroniowych (ryc 1a). 

Po rozintubowaniu dziewczynka była w stanie ogól-
nym ciężkim, przytomna bez kontaktu logicznego, okre-
sowo pobudzona, bez epizodów napadowych. W trakcie 
hospitalizacji stan dziecka i kontakt z nim stopniowo ule-
gał poprawie, jednak obserwowano znacznego stopnia za-
burzenia pamięci. W badaniu neurologicznym stwierdzono 
anizokorię z szerszą i wolniej reagującą na światło lewą 
źrenicą. Metodą rtPCR wykluczono obecność materiału 
genetycznego ludzkiego cytomegalowirusa (hCMV), wi-
rusa opryszczki zwykłej typu 1 (HSV 1), wirusa Ebsteina-
-Barr (EBV) oraz Aspergillus fumigatus w PMR. Na posta-
wie badań serologicznych wykluczono infekcję wywołaną 
enterowirusami, HSV 1, CMV, EBV, wirusem kleszczo-
wego zapalenia mózgu (KZM), oraz Borrelia burgdorferi, 
uzyskano natomiast dodatnie miano przeciwciał w klasie 
IgM i IgG w kierunku wirusa opryszczki zwykłej typu 2 
(HSV 2). Rozpoznano zapalenie mózgu o etiologii HSV2, 
kontynuowano terapię przeciwwirusową i leczenie prze-
ciwpadaczkowe. 

Kontrolne badanie EEG wykonano po 2 tygodniach od 
pierwszego uwidaczniając poprawę zapisu (ryc. 1b). We 
wszystkich odprowadzeniach dominowała czynność fal 
theta i alfa o częstotliwości 6,4-8,8 Hz i najwyższej am-
plitudzie do 45 µV w okolicach potylicznych z nałożoną 
czynnością szybką. Na tym tle w okolicach skroniowo cie-
mieniowych z przewagą strony prawej rejestrowano poje-
dyncze i w grupach fale wolne o częstotliwości 4,4-5,4 Hz 
i amplitudzie do 90 µV.

W wykonanym po 3 miesiącach od zakończenia hospi-
talizacji badaniu EEG uzyskano zapis w granicach normy 
wiekowej (ryc. 1c). Badanie neuroobrazowe głowy metodą 
rezonansu magnetycznego z tego samego okresu ujawniło 
dwa drobne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 zależ-
nych i w sekwencji FLAIR wielkości do 3 mm, o charakte-
rze naczyniopochodnym/niedokrwiennym, zlokalizowane 
w lewym płacie ciemieniowym na wysokości sklepienia 
komory bocznej (ryc. 2).  

przypadek 2
Pacjentka 17-letnia została przyjęta do Kliniki z powo-

du podejrzenia neuroinfekcji. Jak wynika z wywiadu od 
2 tygodni przed hospitalizacją zgłaszała niestałe bóle gło-
wy oraz osłabienie, okresowo gorączkowała do 38,5°C. 
W dniu przyjęcia w godzinach porannych była znacznie 
osłabiona, a około południa została znaleziona na podłodze 
koło łóżka, bez kontaktu logicznego, z zasinieniem powłok 
skórnych wokół ust, gorączkująca do 39°C. 

Przy przyjęciu stan ogólny dziewczynki oceniono jako 
ciężki, była nieprzytomna, wydolna krążeniowo-oddecho-
wo, w skali Glasgow Coma Scale otrzymała 8 pkt. W bada-
niu neurologicznym zwracało uwagę wzmożone napięcie 
mięśniowe w kończynach górnych i dolnych ze wzmoże-
niem odruchów ścięgnisto-okostnowych, słabą i leniwą re-
akcją źrenic na światło, sztywnością karku i dodatnim ob-
jawem Kerniga oraz Brudzińskiego dolnym. W badaniach 
laboratoryjnych stwierdzono nieco podwyższone stężenie 
mleczanów i amoniaku, leukocytozę w morfologii krwi 
obwodowej przy wartościach pozostałych parametrów za-
palnych mieszczących się w granicach referencyjnych. 

W pierwszej dobie hospitalizacji wykonano obrazowa-
nie głowy metodą rezonansu magnetycznego, w którym 
uwidoczniono uogólnione wzmocnienie sygnału opony 
twardej oraz intensywniejsze wzmocnienie opony mięk-
kiej prawej półkuli mózgu i móżdżku (ryc.3 a i b). Zapis 
czynności bioelektrycznej mózgu wykonany w drugiej do-
bie hospitalizacji był nieprawidłowy (ryc. 4a). We wszyst-
kich odprowadzeniach dominowała nieregularna czynność 
theta z dodatkiem fal alfa. Na tym tle w okolicach przed-
nioskroniowo ciemieniowych występowały fale wolne del-
ta wyróżniające się z tła zapisu.

Pobrano płyn mózgowo-rdzeniowy stwierdzając pod-
wyższoną cytozę 27 kom/µl (norma: <5 kom/µl), poziom 
białka 48 mg/dl (norma: 15-45 mg/dl) i glukozy 62 (norma: 
>60% wartości w surowicy). Zastosowano leczenie w opar-
ciu o leczenie przeciwwirusowe, szerokospektralną antybio-
tykoterapię, leki przeciwobrzękowe, przeciwzakrzepowe, 
przeciwbólowe, diuretyki a także leki przeciwdrgawkowe 
(lewetyracetam). W początkowej fazie leczenia pacjentka 
wymagała żywienia pozajelitowego. W przezgałkowym 
badaniu ultrasonograficznym, średnice obu nerwów wzro-
kowych wykraczały nieco ponad normę, z widocznym nie-
znacznym uniesieniem obu tarcz nerwów wzrokowych.

W trzeciej dobie hospitalizacji dziewczynka odzyska-
ła świadomość, była zorientowana auto- i allopsychicznie, 
znacznie osłabiona. W badaniu przedmiotowym utrzy-
mywały się objawy oponowe. W kontrolnym USG prze-
zgałkowym uwidoczniono zmniejszenie obrzęku nerwów 
wzrokowych. 

W kontrolnym badaniu EEG wykonanym w czwartej 
dobie hospitalizacji we wszystkich odprowadzeniach do-
minowała czynność fal theta (ryc. 4b).

W 10 dobie pobytu pobrano ponownie płyn mózgowo-
-rdzeniowy, którego analiza ogólna ujawniła zmniejszenie 
cytozy 12/µl  i normalizację poziomu białka do 27 mg/dl. 
Rozpoczęto stopniową redukcję leków przeciwobrzęko-
wych. Uzyskane wyniki posiewów krwi, płynu mózgowo-
-rdzeniowego oraz moczu były jałowe. W badaniu płynu 
mózgowo-rdzeniowego metodą PCR nie stwierdzono ma-
teriału genetycznego patogenów neurotropowych. Wyka-
zano obecność prążków oligoklonalnych analogicznych 
zarówno w surowicy krwi jak i w płynie mózgowo-rdze-
niowym. Uzyskane wyniki badań serologicznych z wy-
soko dodatnim mianem przeciwciał przeciwko wirusowi 
HSV1 w klasie IgM, pozwoliły na rozpoznanie herpeswi-
rusowego zapalenia mózgu. 
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Badanie EEG wykonane pod koniec hospitalizacji 
ujawniło normalizację czynności bioelektrycznej mózgu 
(ryc. 4c)

przypadek 3
Pacjentka 4-letnia została przyjęta z powodu podejrze-

nia wirusowego zapalenia mózgu. W wywiadzie tydzień 
przed hospitalizacją leczona była z powodu rozpoznanej 
anginy, zaś trzy tygodnie wcześniej ukłuta została przez 
trzy kleszcze, które usunięto po upływie około 24h, nie ob-
serwując rumienia. W momencie przyjęcia w Izbie Przyjęć 
u dziecka wystąpił napad ogniskowy z utratą przytomności 
przerwany dożylnym podaniem klonazepamu, wówczas 
dziecko gorączkowało do 40°C. W wykonanym w Izbie 
Przyjęć badaniu TK głowy zmian ogniskowych nie stwier-
dzano. Z powodu objawów niewydolności oddechowej 
dziewczynka wymagała przyjęcia do Oddziału Intensyw-
nej Opieki Medycznej (OIOM), gdzie zastosowano wenty-
lację mechaniczną przez 4 doby. W badaniach laboratoryj-
nych stwierdzono ujemne odczyny zapalne, analiza ogólna 
płynu mózgowo-rdzeniowego ujawniła cytozę 26 kom/µl 
przy wartościach białka i glukozy mieszczących się w gra-
nicach normy. W postępowaniu medycznym wdrożono 
leczenie przeciwwirusowe, szerokospektralną antybio-
tykoterapię, leki przeciwobrzękowe i neuroprotekcyjne. 
Przeprowadzona szeroka diagnostyka dotycząca możli-
wej etiologii obserwowanych zaburzeń, doprowadziła do 
postawienia rozpoznania kleszczowego zapalenia mózgu 
w oparciu o dodatnie miano przeciwciał IgM i IgG prze-
ciwko temu wirusowi. Na OIOM rozpoczęto przetaczanie 
ludzkich poliwanlentnych immunoglobulin, które konty-
nuowano w dawce suplementacyjnej 0,4g/kg. Po ekstuba-
cji dziecko będące w dobrym kontakcie, zorientowane co 
do miejsca i czasu, przekazano do Kliniki Chorób Zakaź-
nych i Neurologii Dziecięcej. W badaniu przedmiotowym 
istotnych odchyleń od stanu prawidłowego nie stwierdzo-
no. 

W wykonanym w 12 dobie hospitalizacji badaniu EEG 
uwidoczniono w okolicach czołowo skroniowych fale wol-
ne delta o częstotliwości 3,5-4,1 Hz i amplitudzie do 90 
µV (ryc. 5A). W kolejnym badaniu EEG, wykonanym po 
następnym tygodniu terapii, zarejestrowano  występujące 
w seriach w okolicach przednio skroniowych obustronnie, 
wyostrzone fale wolne, zespoły fali ostrej z wolną (ryc. 
5B). 

Pacjentka ponownie została przyjęta po miesiącu celem 
oceny neurologicznej. W wykonanym wówczas badaniu 
MR głowy, poza obustronnie widocznymi bardzo drobny-
mi ogniskami o charakterze naczyniopochodnym, zloka-
lizowanymi do tyłu od trzonu komory bocznej, zmian nie 
uwidoczniono. W badaniu czynności bioelektrycznej mó-
zgu, stwierdzono nieliczne uogólnione wyładowania pod 
postacią serii wyostrzonych fal wolnych.

OMóWIenIe 
Według International Encephalitis Consortium, wysu-

nięcie podejrzenia zapalenia mózgu wymaga obecności 
encefalopatii jako kryterium dużego, oraz dwóch objawów 

z listy kryteriów mniejszych, dla spełnienia warunków 
możliwego rozpoznania, lub trzech i więcej – dla potwier-
dzenia diagnozy (tab. I )[1]. 

Ustalenie jednoznacznej etiologii zapalenia mózgu czę-
sto sprawia trudności, a nierzadko jest niemożliwe. Proces 
zapalny parenchymy mózgowej rozwija się dwojako: pier-
wotnie, na tle bezpośredniego zajęcia tkanki przez czynnik 
infekcyjny, bądź wtórnie, w efekcie nieprawidłowej reak-
cji układu immunologicznego, pobudzonego przez toczące 
się  w organizmie zapalenie [1-3]. 

Spośród najczęstszych czynników infekcyjnych wy-
mienić należy patogeny wirusowe, ze szczególną rolą wi-
rusów z rodziny Herpesviridae: HSV1, HSV2, wirusa ospy 
wietrznej i półpaśca (VZV), EBV, CMV oraz  enterowi-
rusów. Wtórne zapalenie, zwane także autoimmunologicz-
nym czy nieinfekcyjnym, cechuje się podostrym począt-
kiem, oddalonym od objawów choroby zakaźnej o kilka 
tygodni i obecnością specyficznych autoprzeciwciał [1, 3]. 

Klasyczną triadę wirusowego zapalenia mózgu sta-
nowią: gorączka, epizod napadowy i zaburzenie świado-
mości, jednak nierzadko objawy są niepełne lub bardziej 
subtelne. Obserwuje się także stan splątania oraz atypowe 
zaburzenia osobowości [1-3 ]. 

W przypadkach rozwijających się na tle procesów auto-
immunologicznych spełnione muszą być co najmniej trzy 
z poniższych warunków: zaburzenia pamięci, świadomości 
lub objawy psychiatryczne o podostrym początku; drgaw-
ki (u pacjentów bez wcześniejszego rozpoznania padaczki); 
pleocytoza > 5 kom/mm3; zmiany w badaniach neuroobra-
zowych – optymalnie MR, sugestywne dla rozpoznania (hi-
perintensywność sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR) [1]. 

W przypadkach zapaleń nieinfekcyjnych często udaje 
się wykryć autoprzeciwciała skierowane przeciwko an-
tygenom wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym. Zdarza się 
również, zwłaszcza w grupie pacjentów dorosłych, że roz-
poznanie autoimmunologicznego zapalenia mózgu z obec-
nością charakterystycznych przeciwciał, wyprzedza wy-
krycie toczącego się procesu nowotworzenia [1, 3, 4].

Nieprawidłowości w zapisie elektroencefalograficznym 
stanowią jedno z kryteriów rozpoznania zapalenia mózgu, 
jednak grafoelementy znajdowane w badaniach jak zwol-
nienie tła zapisu, są niespecyficzne. Niektóre zapalne scho-
rzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN) cechuje 
charakterystyczny zapis EEG, o zaznaczonej stopniowej 
dezorganizacji w miarę postępu choroby jak w przypadku 
choroby Creutzfeldta-Jakoba czy podostrego stwardnia-
jącego zapalenia mózgu jako odległego powikłania odry. 
Za patognomoniczne uważane są m.in. okresowe zlatera-
lizowane wyładowania padaczkopodobne (ang. periodic 
lateralized epileptiform discharges – PLEDs) w zapaleniu 
o etiologii HSV, tzw. ekstremalne fale delta szczotkopo-
dobne (ang. extreme delta brush) w zapaleniu z obecno-
ścią przeciwciał anty-NMDAR, oraz zwolnienie w okolicy 
skroniowej z wyładowaniami padaczkokształtnymi w lim-
bicznym zapaleniu mózgu [1-4]. 

W dokonanym przez autorów przeglądzie piśmiennic-
twa podkreśla się kilka, często spotykanych w zapaleniu 
mózgu, cech zapisu elektroencefalograficznego. Wśród 



paweł Kemnitz, Justyna Frąszczak, Katarzyna Mazur -Melewska, et al.

64 C h i l d  N e u r o l o g y

C a s e  R e p o R t

nich jednym z najczęściej powtarzających się jest zwolnie-
nie tła zapisu, widoczne już w pierwszym badaniu EEG. 
Zwolnienie to może mieć zarówno charakter uogólniony, 
jak i ogniskowy, a także rytmiczny (ang. intermittent ry-
thmic delta activity – IRDA), bądź arytmiczny i często 
współwystępować z brakiem reaktywności zapisu. Różni-
ce te związane są z rozległością obszaru zapalnego. Uważa 
się, że przy dominującym zajęciu korowej istotny szarej 
w zapisie wyraźniej przeważać będzie czynność polimor-
ficznych fal delta, podczas gdy zajęcie istoty podkorowej 
wyrażać się będzie częściej przerywanym wzorcem ryt-
micznym o charakterze IRDA. W przypadku zapalenia 
o etiologii HSV charakterystyczną zmianą w zapisie EEG 
jest skroniowa przerywana rytmiczna czynność delta (ang. 
temporal intermittent rhythmic delta activity – TIRDA), 
a także zlokalizowana w okolicy skroniowej bądź czoło-
wo skroniowej nierytmiczna czynność fal delta. Wzorce 
odnajdywane w zapisie w sposób okresowy, pojawiają się 
wraz z ewolucją choroby [2, 4-10]. 

Podkreśla się także obecność okresowych wyładowań 
padaczkopodobnych najczęściej o charakterze zlokalizo-
wanym jednostronnym (PLEDs), rzadziej obustronnym 
bądź uogólnionym. Ta zmiana koreluje z klinicznym roz-
poznaniem zapalenia o etiologii HSV [2, 4-10]. 

Notuje się również obecność wyładowań padaczko-
kształtnych rejestrowanych często w pierwszych dwóch 
tygodniach choroby. W badaniach przeprowadzanych 
w trakcie snu, opisuje się zaś obecność nieprawidłowych 
wrzecion snu [2, 7-8]. 

Przydatność badań elektroencefalograficznych w roz-
poznawaniu i monitorowaniu przebiegu zapalenia mózgu 
jest powszechnie podkreślana w literaturze. Ich szczególne 
znaczenie opiera się nie tylko na bezinwazyjności i zwią-
zanej z nią możliwości monitorowania przebiegu klinicz-
nego, ale także na czułości w kontekście wczesnej fazy po-
dejrzewanego rozpoznania. Ma to szczególne znaczne przy 
podejmowaniu decyzji dotyczącej intensywności wdraża-
nego leczenia, ponieważ czas jego włączenia jest istotnym 
czynnikiem predykcyjnym ostatecznego wyniku terapii 
i potencjalnych powikłań choroby [2-3, 6-7, 10]. 

W piśmiennictwie pojawiają się wzmianki o przewadze 
badania elektroencefalograficznego nad obrazowym we 
wczesnej fazie zapalenia, jednakże trudno porównywać te 
dwie metody o różnej modalności. Podczas gdy badania 
obrazowe umożliwiają dokładną, anatomiczną lokalizację 
podejrzewanego ogniska zapalnego, najczęściej w bardziej 
zaawansowanej fazie ewolucji choroby, EEG celuje w oce-
nę czynnościową funkcji korowych i pozwala uchwycić 
zmieniające się właściwości elektryczne funkcjonującego 
mózgu.

W przypadku pierwszego spośród opisanych pacjentów 
moment wykonania badania EEG był istotnie szybszy niż 
badania obrazowego, umożliwiając potwierdzenie klinicz-
nie wysuniętego podejrzenia zapalenia mózgu i wdrożenie 
adekwatnej, intensywnej terapii. U drugiej z zaprezento-
wanych pacjentek badania MR i EEG wykonane w tej sa-
mej, wczesnej dobie hospitalizacji, pokazały istotną różni-
cę w rozległości uchwyconych patologicznych zmian. 

Stwierdzenie, że EEG jest badaniem niespecyficznym 
i nie może być użyte do ustalenia etiologii choroby, jest 
powtarzane przez różnych autorów. Jednakże, w prakty-
ce klinicznej brak specyficzności nie jest przeszkodą, po-
nieważ potencjalna przyczyna obserwowanych u pacjenta 
zaburzeń jest znana, lub z dużym prawdopodobieństwem 
podejrzewana na podstawie wywiadu i badań laboratoryj-
nych. Pytaniem na które badanie EEG ma dać odpowiedź, 
jest nie tyle, jaka jest przyczyna choroby, ile czy i w jakim 
stopniu doszło do zajęcia mózgowia. 

W chwili obecnej, mimo upływu ponad 90 lat od wyna-
lezienia metody przez Hansa Bergera, żadne z dostępnych 
badań dodatkowych nie jest w tej materii bardziej użytecz-
ne od elektroencefalografii.  

Tabela. I. Kryteria diagnostyczne rozpoznania zapalenia 
mózgu i encefalopatii o podejrzewanym tle zapalnym czy 
autoimmunologicznym [1]
Table I.  Diagnostic Criteria for Encephalitis and 
Encephalopathy of Presumed Infectious or Autoimmune 
Etiology [1

Kryterium większe 
(wymagane): 
Major Criterion (required):

Kryterium mniejsze 
(wymagane 2 dla 
możliwego, bądź ≥3 
dla prawdopodobnego/ 
pewnego rozpoznania): 
Minor Criteria (2 required 
for possible encephalitis; 
≥3 required for probable or 
confirmed encephalitis):

Pacjent prezentujący 
zaburzenia świadomości 
(definiowane jako obniżony 
bądź zaburzony poziom 
świadomości, letarg, 
lub zmiany osobowości) 
trwające ≥24h bez innej 
sensownej przyczyny

Udokumentowana gorączka 
≥38°C stwierdzono w 
ciągu 72h przed lub po 
początkowych objawach  
Napad padaczkowy o 
charakterze uogólnionym 
bądź ogniskowym, u 
pacjenta bez wcześniejszego 
rozpoznania padaczki 
Objawy ogniskowe 
wcześniej nieobecne 
Pleocytoza ≥5 komórek/µl 
Zmiany ogniskowe w 
badaniach neuroobrazowych 
dotyczące tkanki nerwowej 
mózgu, wcześniej 
nieopisywane, pozostające 
w związku czasowym 
z ostrymi objawami 
chorobowymi 
Zmiany w zapisie 
elektroencefalograficznym 
spójne z podejrzeniem 
zapalenia mózgu, bez innej 
przyczyny
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Rycina 1 A-C: Zapisy EEG w kolejnych etapach poprawy klinicznej pacjentki 1. A. Dominująca we wszystkich odprowadzeniach 
czynność fal wolnych delta. B. We wszystkich odprowadzeniach dominuje czynność fal theta i alfa z nałożoną czynnością 
szybką i rejestrowaną w okolicach skroniowo ciemieniowych z przewagą strony prawej czynnością fal wolnych delta i theta. C. 
Zapis w granicach normy wiekowej
Figure 1 A-C: EEG recordings in the subsequent stages of the patient 1 clinical improvement.
A. The dominant activity of slow delta waves in all leads. B. All leads are dominated by theta and alpha wave activity with 
superimposed fast activity and registered in the temporal parietal area with a predominance of the right side delta and theta 
slow waves activity. C. Recording within the age norm

Rycina 2 Badanie MR pacjentki 1: dwa drobne ogniska 
hiperintensywne w sekwencji FLAIR wielkości do 3 mm, o 
charakterze naczyniopochodnym / niedokrwiennym.
Figure 2 MRI scan of patient 1: two minor hyperintense foci 
in the FLAIR sequence up to 3 mm in size, vascular / ischemic 
in nature

Rycina 3 A i B. Badanie MR pacjentki 2: uogólnione 
wzmocnienie opony twardej oraz intensywniejsze 
wzmocnienie opony miękkiej prawej półkuli mózgu i móżdżku
Figure 3 A-B. MRI scan of patient 2: generalized 
enhancement of the dura mater and more intense 
strengthening of the pia mater of the right hemisphere of the 
brain and cerebellum.
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Rycina 4 A-C: Zapisy EEG w kolejnych etapach poprawy klinicznej pacjentki 2. A. We wszystkich odprowadzeniach dominuje 
nieregularna czynność theta z dodatkiem fal alfa. Na tym tle w okolicach przednioskroniowo ciemieniowych występują fale 
wolne delta wyróżniające się z tła zapisu. B. We wszystkich odprowadzeniach dominuje nieregularna czynność fal theta. C. 
Zapis w granicach normy wiekowej
Figure 4 A-C: EEG recordings in the subsequent stages of the patient 2 clinical improvement.
A. The dominant activity of slow theta waves and short periods of alfa activity is seen in all leads. Slow delta waves appearing 
in the pre-temporal parietal area stand out from the background of the recording. B. All leads are dominated by irregular theta 
wave activity.  C. Recording within the age norm

Rycina 5 A-C.: Zapisy EEG w kolejnych etapach poprawy klinicznej. A. Na tle niezróżnicowanego przestrzennie zapisu z 
dominacją fal theta we wszystkich odprowadzeniach, w okolicach czołowo skroniowych rejestruje się czynność fal wolnych 
delta. B. W zapisie rejestruje się występujące w seriach obustronnie w okolicach przednio skroniowych wyostrzone fale wolne 
i zespoły fali ostrej z wolną. C. W zapisie rejestruje się uogólnione wyładowania pod postacią serii wyostrzonych fal wolnych.
Figure 5 A-C: EEG recordings in the subsequent stages of the patient 3 clinical improvement.
A. Background activity spatially undifferentiated with theta predominance in all leads, and  the slow delta waves activity 
recorded in the front temporal regions. B. Record of sharpened slow waves - sharp wave complexes with slow waves occurring 
in series on both sides in the anterior temporal regions. C. Abnormal record with generalized discharges of a series of sharp 
slow waves.
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