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Zespół Rasmussena – problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis 
przypadku

Rasmussen encephalitis – diagnostic and therapeutic problems. Clinical presentation
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STRESZCZENIE
Zespół Rasmussena (ZR) jest rzadką, postępującą chorobą 
mózgu, cechującą się opornymi na leczenie napadami padacz-
kowymi, często pod postacią padaczki częściowej ciągłej 
(EPC), regresem funkcji poznawczych i postępującymi defi-
cytami neurologicznymi, głównie połowiczym niedowładem 
kończyn. Uważa się, że zespół Rasmussena jest schorzeniem 
o charakterze immunologicznym. Rozpoznanie choroby może 
być potwierdzone biopsją mózgu. Leczenie oparte jest na 
terapii immunomodulacyjnej, stosuje się immunoglobuliny, 
plazmaferezę i steroidy. Najefektywniejsze jest wykonanie 
funkcjonalnej hemisferektomii, ograniczonej do przypadków 
z jednopółkulowym uszkodzeniem mózgu. Cel pracy. Autorzy 
prezentują przypadek 12-letniej pacjentki z padaczką częściową 
ciągłą prawdopodobnie w przebiegu zespołu Rasmussena. 
Omówienie i wnioski. Z powodu nietypowego obustronnego 
uszkodzenia mózgu, opisany przypadek obrazuje diagnostyczne 
i terapeutyczne ograniczenia w opiece nad pacjentem.
Słowa kluczowe: zespół Rasmussena, padaczka częściowa 
ciągła

ABSTRACT
Rasmussen encephalitis (RE) is a rare progressive disease that 
causes intractable seizures, often epilepsia partialis continua 
(EPC), cognitive decline and neurological deficits, especially 
hemiparesis. There is evidence that the patophysiology of RE 
is an immune-mediated. Biopsy findings may confirm the diag-
nosis of RE. The treatment is based on immune-modulating 
agents such as IVIG, plasmapheresis and steroids. The most 
effective therapy is the functional hemiparesis, limited to uni-
lateral cases. Aim of study. Authors present a case-study of 
12-years-old girl with epilepsia partialis continua. The clinical 
course suggests the Rasmussen encephalitis. Results and 
conclusion. Because of untypical bilateral changes, this case 
study illustrates the limitations of diagnostic and therapeutic 
options.
Key words: Rasmussen encephalitis, epilepsia partialis con-
tinua

Zespół Rasmussena (ZR), opisany po raz pierwszy w 
1958 roku, jest postępującym zapaleniem mózgu o nieznanej 
etiologii, przypuszczalnie związanym z infekcją wirusową i 
wtórną odpowiedzią autoimmunologiczną [1]. Na świecie 
zarejestrowano do tej pory około 200 przypadków [2].

Zwykle rozpoczyna się w pierwszych 10 latach życia.
 W naturalnym przebiegu choroby wyróżnia się trzy 

stadia. Pierwsze stadium charakteryzuje występowanie 
ogniskowych drgawek klonicznych lub mioklonii, obejmu-
jących różne obszary tej samej połowy ciała. Początkowo 
drgawki dotyczą małych grup mięśni, np. kciuka, kącika 
ust lub okolicy oczu, z czasem rozszerzają się na sąsiednie 
regiony, wydłuża się okres ich trwania oraz częstotliwość. 
Obserwuje się również napady częściowe proste czuciowe, 
napady częściowe złożone bez automatyzmów, rzadziej 
wtórnie uogólnione toniczno-kloniczne. Padaczka częś-
ciowa ciągła (EPC – Epilepsia Partialis Continua) wystę-
puje w 56–92 % przypadków ZR [2]. W drugim stadium 
choroby (zwykle po około trzech miesiącach) pojawiają się 

ogniskowe objawy neurologicznie w postaci połowiczych 
niedowładów, zaburzeń czucia, zaburzeń widzenia, dysfa-
zji, dyzartrii oraz stopniowy regres funkcji poznawczych. 
Osiągnięcie ostatniego etapu może nastąpić nawet po 10 
latach, wówczas zmniejsza się częstotliwość napadów 
padaczkowych, ale jednocześnie deficyty neurologicznie 
mogą się pogłębiać. Zgony w przebiegu typowego ZR są 
rzadkością i mogą wynikać z uszkodzenia pnia mózgu lub 
powikłań stanu padaczkowego.

Badanie rezonansu magnetycznego (MRI) wykazuje 
postępujący zanik korowy mózgu, zwykle początkowo w 
okolicy szczeliny Sylwiusza, prowadzący do atrofii jednej 
półkuli, często z towarzyszącymi zmianami ogniskowymi, 
nieregularnymi, obejmującymi istotę szarą i białą, hiperin-
tensywnymi w obrazach T2 i FLAIR. Zanik mózgu stwier-
dzano najwcześniej po dwu tygodniach od wystąpienia 
objawów padaczki częściowej ciągłej [3].

Chociaż większość przypadków przebiega z jedno-
stronnym uszkodzeniem mózgu, opisywano również obu-
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stronny ZR, niezwykle rzadki, o cięższym przebiegu i 
wyższej śmiertelności niż typowy ZR [2,4].

W zapisie międzynapadowym EEG widoczne jest 
zwolnienie czynności podstawowej z rozlanymi falami 
wolnymi w uszkodzonej półkuli, obecne są zmiany ogni-
skowe i wieloogniskowe (iglice, fale wolne, zespoły fali 
ostrej z falą wolną), obejmujące jedną półkulę albo wystę-
pujące obustronnie z przewagą jednej strony. Obserwuje 
się brak korelacji kliniczno-elektroencefalograficznej.

Zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym są niespecy-
ficzne, stwierdza się obecność prążków oligoklonalnych, 
niewielką cytozę z przewagą limfocytów (16–70 komórek/ 
µl), nieznaczny wzrost poziomu białka (50–100 mg/dl).

W roku 2005, po VI Europejskim Kongresie Epilep-
tologii, opublikowano kryteria diagnostyczne dla typo-
wego ZR [2]. W grupie A umieszczono trzy kryteria: {1} 
obraz kliniczny – napady padaczkowe częściowe, z lub bez 
EPC, połowicze deficyty neurologiczne, {2} wynik EEG 
– zwolnienie zapisu w jednej półkuli z lub bez zmian ogni-
skowych, {3} obraz MRI – zanik korowy mózgu jedno-
stronny i obecność zmian hiperintensywnych w T2/FLAIR 
w istocie szarej i/lub białej bądź hiperintensywny sygnał 
lub zanik w głowie jądra ogoniastego. W grupie B umiesz-
czono trzy kryteria: {1} obraz kliniczny – EPC lub postę-
pujące połowicze deficyty neurologiczne, {2} obraz MRI 
– postępujący zanik korowy mózgu w jednej półkuli, {3} 
obraz histopatologiczny przewlekłego zapalenia z obec-
nością limfocytów T. Do rozpoznania ZR muszą być speł-
nione wszystkie trzy kryteria z grupy A lub dwa kryteria z 
grupy B.

Biopsja mózgu nie jest wymagana w każdym przy-
padku ZR.

W obrazie histopatologicznym stwierdza się począt-
kowo okołonaczyniowe nacieki limfocytarne i grudki 
mikrogleju w istocie białej/szarej oraz obecność limfocy-
tów w pogrubiałych oponach mózgowo-rdzeniowych. Póź-
niejsze stadia charakteryzuje rozlana glioza i zwyrodnienie 
gąbczaste z utratą neuronów [5].

Przeciwciała przeciw jednostkom receptora glutamino-
wego (GluR3) okazały się niespecyficzne dla ZR, stąd ich 
ocena obecnie nie jest wiarygodnym testem. Obserwuje się 
je np. w innych padaczkach z napadami częściowymi, w 
ogniskowych uszkodzeniach mózgu o etiologii naczynio-
wej, paraneoplastycznej, w chorobach układowych tkanki 
łącznej z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego, w 
miastenii [6,7].

W części przypadków ZR opisywano obecność prze-
ciwciał przeciw munc18, białku związanemu z błoną pre-
synaptyczną. Nie wykazano jednak różnic klinicznych 
między pacjentami munc18-pozytywnymi a munc18-nega-
tywnymi [8].

OpIS pRZYpADKU
12-letnia dziewczynka została przyjęta do Kliniki Neurologii 
Wieku Rozwojowego UM w Poznaniu w lutym 2008 roku z 
powodu opornych na leczenie napadów padaczkowych gro-
madnych częściowych prostych i złożonych, pod postacią 
połowiczych prawostronnych klonii, obejmujących głównie 
kończynę górną i twarz. Sporadycznie obserwowano rów-

nież drgawki lewostronne. Pierwsze napady padaczkowe 
częściowe proste wtórnie uogólniające się wystąpiły w 
szóstym roku życia, początkowo z częstością 2–6 epizo-
dów na miesiąc. W 10 roku życia ich częstość zwiększyła 
się, pojawiały się napady gromadne. Między 2004 a 2008 
rokiem pacjentka przebywała w Klinice Neurologii Wieku 
Rozwojowego UM w Poznaniu czterokrotnie. Obserwo-
wano postępujący niedowład połowiczy prawostronny i 
stopniowy regres funkcji intelektualnych. Wywiad okołopo-
rodowy i rodzinny był nieobciążony. W pierwszych latach 
życia rozwój dziewczynki nie odbiegał od normy. 

Stosowano w mono- i politerapii większość leków 
przeciwpadaczkowych z miernym efektem (VPA, CBZ, 
LTG, VGB, TPM, TGB, OXC). Przed przyjęciem do Kli-
niki pacjentka była hospitalizowana w OIOM-ie z powodu 
stanu padaczkowego. Po trzech tygodniach intensywnego 
leczenia, w tym zastosowania śpiączki barbituranowej i 
steroidów, uzyskano niewielkie zmniejszenie częstości 
napadów padaczkowych, nadal występowały napady gro-
madne.

Dziewczynka miała trzykrotnie wykonane badanie 
MRI, po raz pierwszy w wieku 10 lat (2006). Stwierdzono 
wówczas nieregularne ognisko na granicy korowo-podko-
rowej prawego płata czołowego mającego charakter naj-
prawdopodobniej blizny glejowej. W kolejnym badaniu 
wykonanym po sześciu miesiącach obraz był podobny. 
Ostatni wynik MRI (2008) sugerował wyraźnie proces 
zapalny – wykazano nieregularne ogniska hiperinten-
sywne w obrazach T2-zależnych i w sekwencji FLAIR w 
obu płatach czołowych z przewagą prawego, na pograni-
czu korowo-podkorowym i w istocie białej oraz w płatach 
ciemieniowych i czołowych, z przewagą lewej półkuli w 
istocie szarej. Uwidocznił się również uogólniony zanik 
korowo-podkorowy (ryc. 1a,1b). 

1a
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Ryc.1a,1b. Osiowy obraz MRI w sekwencji FLAIR i czasie 
T2-zależnym, uogólniony zanik mózgu, obupółkulowe zmiany 
hiperintensywne w korze i w istocie białej, głównie w płatach 
czołowych. MRI, axial fluid-attenuated inversion-recovery and 
T2 weighted images, cerebral atrophy, bilateral grey and white 
matter hyperintense signal, especially in the frontal region.

Natomiast w płynie mózgowo-rdzeniowym stwier-
dzono wyraźny odczyn immunologiczny przy prawidłowej 
wartości leukocytów i białka: cytoza 1,3 w 1 µl, białko 25 
mg/dl, IgG 86,1 mg/L (norma do 33,5 mg/L), index IgG 
1,38 (norma do 0,70) oraz dodatnie prążki oligoklonalne.

W zapisie wideo EEG w trakcie napadów klinicznych 
częściowych prawostronnych zarejestrowano w odprowa-
dzeniach znad prawej okolicy czołowej, czołowo-skronio-
wej i czołowo-centralnej liczne pojedyncze iglice i zespoły 
iglica-fala o amplitudzie 100–150 µV, wtórnie uogólnia-
jące się. Po dożylnym podaniu Diazepamu obserwowano 
ustąpienie epizodów klinicznych,  a w zapisie EEG poja-
wiły się cechy bioelektryczne snu. W czasie snu zarejestro-
wano w odprowadzeniach znad lewej półkuli, z okolicy 
centralnej i czołowo-skroniowej, pojedyncze fale wolne i 
zespoły fali ostrej z falą wolną. W zapisie międzynapado-
wym rejestrowano pojedyncze iglice o amplitudzie 100-
150 µV, występujące głównie w prawej okolicy czołowej 
(ryc. 2–4)

Ostatecznie postawiliśmy rozpoznanie padaczki częś-
ciowej ciągłej w przebiegu prawdopodobnie zespołu 
Rasmussena, wykluczając inne możliwe przyczyny EPC 
na podstawie obrazu klinicznego i badań laboratoryjnych 
(tab. I).

Tab. I. Etiologia padaczki częściowej ciągłej [9] Aetiology of 
epilepsia partialis continua 

Ostre 
i przewlekłe 
zap. mózgu 
(ponad 50% 
przypadków)

Zespół Rasmussena
Kleszczowe zapalenie mózgu 
HIV (PML)
Zespoły paraneoplastyczne

Zaburzenia 
metaboliczne

Zespół Alpersa, Choroba Kufsa
Nieketotyczna śpiączka hiperosmolarna
Deficyt NADH-koenzym Q reduktazy
Encefalopatia nerkowa i wątrobowa

Zmiany 
ogniskowe

Naczyniopochodne, nowotworowe (pier-
wotne i przerzutowe), ropnie, zmiany 
pourazowe, pasożytnicze, malformacje/wady 
rozwojowe, stwardnienie guzowate, stward-
nienie rozsiane

Leki
Inne

Penicylina, Azlocilina, Cefotaksym
Choroby mitochondrialne (np. MERFF, 
MELAS)
Choroba Creutzfeldta-Jacoba

Z powodu wyraźnej lekooporności podjęliśmy decy-
zje o przekazaniu pacjentki do oddziału neurochirurgicz-
nego celem dalszego leczenia. Ze względu na wątpliwości 
diagnostyczne, przede wszystkim na obecność obupółku-
lowych zmian, pacjentka została zdyskwalifikowana co 
do leczenia operacyjnego. Nie przeprowadzono również 
biopsji mózgu. Zastosowaliśmy w związku tym leczenie 
zachowawcze: początkowo z niewielkim efektem steroidy 
(metyloprednizolon iv/per os, deksametazon iv), następ-
nie plazmaferezy, po których obserwowaliśmy wyraźną 
redukcję częstości napadów padaczkowych (do kilku epi-
zodów na dobę, pod postacią klonii pkg) oraz umiarkowaną 
poprawę siły mięśniowej prawych kończyn.

Obecnie pacjentka pobiera VPA w dawce 2250 mg/
dobę (poziom leku we krwi 59,4 µg/ml), TPM 400 mg/
dobę, PHT 400 mg/dobę (poziom leku 16,08 µg/ml), stero-
idy doustnie (deksametazon 1 mg/dobę). W badaniu neuro-
logicznym stwierdza się połowiczy niedowład spastyczny 
prawostronny z siłą mięśniową 4 w skali Lovette’a. Dziew-
czynka kontynuuje edukację w formie nauczania indywi-
dualnego, wymaga pomocy w zakresie samoobsługi. Nadal 
pozostaje w obserwacji neurologicznej.

OMóWIENIE 
Rozpoznanie i klasyfikacja napadów padaczkowych w 
przedstawionym przypadku jako padaczki częściowej cią-
głej nie budzi wątpliwości. Według definicji EPC jest formą 
stanu padaczkowego napadów częściowych ruchowych 
(klonii, mioklonii), obejmujących część lub całą połowę 
ciała, trwających godziny, dni lub tygodnie [10]. W jednej 
trzeciej przypadków EPC dotyczy dzieci poniżej 16 roku 
życia.

1b
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Ryc.2. Zapis EEG międzynapadowy (2006 rok). Zmiany zlokalizowane w lewej półkuli mózgu, podczas fotostymulacji - serie fal 
ostrych, fal wolnych, zespołów fali ostrej z falą wolną w okolicach czołowych, centralnych, ciemieniowo-potylicznych i skronio-
wych. Inter-ictal EEG ( 2006). The changes over the left hemisphere during photic stimulation-series of sharp waves, slow waves, 
sharp-wave complexes in the frontal, central, parieto-occipital and temporal channels.

Ryc.3. Zapis EEG międzynapadowy (2008 rok). Wyładowania napadowe obustronnie występujące w sposób ciągły o najwyższej 
amplitudzie znad okolic czołowych, skroniowych i ciemieniowo-potylicznych- serie wysokonapięciowych zespołów iglicy z falą, 
wieloiglic, zespołów wieloiglicy z falą, zespołów fali ostrej z falą wolną. Inter-ictal EEG (2008). The continuous epileptiform, bila-
teral, high-voltage discharges, maximally involved over the frontal, temporal and parieto-occipital regions-series of spike-waves 
complexes, polyspike complexes, polyspike-wave complexes, sharp-wave complexes.
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Przeprowadziliśmy diagnostykę różnicową (patrz tab. 
I), uwzględniając przede wszystkim wiek wystąpienia 
objawów, przebieg kliniczny i wyniki badań laboratoryj-
nych. Wykluczyliśmy, ze względu na odmienny obraz 
rezonansu magnetycznego mózgu, zmiany ogniskowe o 
charakterze nowotworowym, niedokrwiennym, demielini-
zacyjnym, parazytologicznym, zlokalizowanych zakażeń 
bakteryjnych (negatywny posiew płynu mózgowo-rdzenio-
wego) oraz wady rozwojowe. Brak kwasicy mleczanowej, 
wykładników mocznicy i uszkodzenia wątroby nie dawał 
podstaw do rozpoznania cytopatii mitochondrialnych (brak 
innych objawów), encefalopatii nerkowej czy wątrobowej. 
Pozostałe jednostki/zespoły chorobowe: choroba Alpersa, 
Kufsa, CJD, nieketotyczna śpiączka hiperosmolarna, 
kleszczowe zapalenie mózgu, HIV, zespoły paraneopla-
styczne, stwardnienie rozsiane, stwardnienie guzowate, 
obrazem klinicznym – wyraźnie odbiegają od prezento-
wanego przypadku. Ostatecznie uwzględniając najczęstszą 
etiologię padaczki częściowej ciągłej u dzieci wskazaliśmy 
na ZR. Przemawia za tym również postępujący niedowład 
połowiczy i regres funkcji intelektualnych, lekooporność 
napadów padaczkowych, poprawa po leczeniu immuno-
modulującym oraz obraz rezonansu magnetycznego.

Obustronny ZR występuje niezwykle rzadko. Na świe-
cie opisano do tej pory jedynie cztery przypadki potwier-
dzone badaniem histopatologicznym [11,12]. Ze względu 
na brak kryteriów rozpoznania tej postaci ZR niezwykle 
cennym uzupełnieniem badań laboratoryjnych pozo-
staje biopsja mózgu, która nie została wykonana u naszej 
pacjentki z powodu dyskwalifikacji przez ośrodek neuro-
chirurgiczny.

Opisany przypadek 12-letniej dziewczynki stanowi nie 
tylko wyzwanie diagnostyczne, ale przede wszystkim tera-
peutyczne. W ZR stosuje się steroidy, immunoglobuliny, 
plazmaferezę, interferon alfa, tacrolimus, leki p/wirusowe, 
często jedynie z przejściową poprawą [13]. Charaktery-
styczna jest oporność na większość leków przeciwpadacz-
kowych, czasem obserwuje się efektywność CZP, VPA, 
CBZ, LEV i TPM. Najbardziej skuteczne wydaje się postę-
powanie neurochirurgiczne z wykorzystaniem czynnoś-
ciowej hemisferektomii lub techniki wielokrotnych nacięć 
podkorowych, niestety zwykle ograniczone do typowych 
przypadków ze zmianami jednostronnymi [2,14].

Ryc.4. Zapis EEG śródnapadowy (fragment Wideo EEG z 2008 roku). Nieprawidłowa, niezróżnicowana przestrzennie czynność 
podstawowa z dominującym rytmem theta 5-7 Hz oraz niskonapięciowym rytmem beta. Zmiany zlokalizowane w okolicach 
czołowych i skroniowych prawej półkuli mózgu-serie wysokonapięciowych iglic, zespołów iglica-fala, zespołów fali ostrej z falą 
wolną. Ictal EEG (part of video-EEG, 2008). The abnormal, poorly organized background activity with predominate slow theta 
activity and low-voltage beta rythm. The epileptiform pattern over the right hemisphere, in the frontal and temporal regions-series 
of high-voltage spikes, spike-wave complexes, sharp-wave complexes.
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