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Wprowadzenie:
Zaburzenia mowy pod postacią afazji stanowią jeden z najczęstszych objawów udaru mózgu. Afazja- jako
izolowany objaw napadów padaczkowych ogniskowych, występuje rzadko, aczkolwiek należy ją brać pod
uwagę w różnicowaniu z incydentami naczyniowo-mózgowymi. Przedstawiamy przypadek chorej z
nawracającymi incydentami zaburzeń mowy, u której kluczową rolę w diagnostyce i rozpoznaniu odegrało
badanie elektroencefalograficzne.
Opis przypadku:
Pacjentka 68-letnia, praworęczna, hospitalizowana w Klinice Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w
Bydgoszczy kilkakrotnie w roku 2017r. z powodu nawracających zaburzeń mowy o typie trudności w
wypowiadaniu i rozumieniu słów, utrzymującymi się ponad 24 godziny, najczęściej po śnie nocnym. Obciążona
nadciśnieniem tętniczym, utrwalonym migotaniem przedsionków i hiperlipidemią mieszaną. Pierwsze dwie
hospitalizacje nie budziły w nas wątpliwości, gdyż chora miała liczne czynniki ryzyka chorób naczyniowych,
początkowo nieregularnie przyjmowała zalecone leki i spełniała kryteria kliniczne rozpoznania udaru
niedokrwiennego mózgu. Nasz niepokój zaczął budzić fakt, że po kilku tygodniach pacjentka wracała do Kliniki
z identycznymi objawami, mimo obiektywnych laboratoryjnych dowodów właściwego leczenia
antykoagulacyjnego. Dodatkowo, powtarzane wielokrotnie badanie rezonansu magnetycznego głowy, nie
wykazywało nigdy świeżych zmian niedokrwiennych, a tylko przewlekłe dokonane zmiany naczyniopochodne w
obu półkulach mózgu. Biorąc pod uwagę stereotypię objawów, ich powtarzalność, brak efektów stosowanego
leczenia i obraz rezonansu magnetycznego wykonaliśmy u pacjentki badanie elektroencefalograficzne, które
ujawniło zmiany napadowe pod postacią krótkotrwałych (do 4 sek.) uogólniających się wyładowań
średnionapięciowych fal wolnych delta, theta i pojedynczych fal ostrych w odprowadzeniach czołowych i
skroniowych z przewagą lewej półkuli, aktywowanych w czasie hiperwentylacji i fotostymulacji. Biorąc pod
uwagę całokształt obrazu klinicznego i wykonane badania dodatkowe rozpoznaliśmy padaczkę z napadami
ogniskowymi z zaburzeniami świadomości. Wdrożenie leczenie przeciwpadaczkowego Levetiracetamem
spowodowało w efekcie ustąpienie objawów i znaczną regresję zmian napadowych w EEG.
Wnioski:
Powyższy przypadek podkreśla, że badanie elektroencefalograficzne, mimo wielu nowatorskich i postępowych
narzędzi diagnostycznych z zakresu chorób naczyniowych, odgrywa nadal kluczową pozycję w różnicowaniu
schorzeń imitujących incydenty naczyniowo-mózgowe. Opisany przypadek padaczki ogniskowej pod postacią
izolowanej afazji jest rzadki, ale nie odosobniony i należy pamiętać o nim zwłaszcza w kontekście
nawracających, stereotypowych objawów klinicznych u pacjentów z brakiem efektów terapeutycznych
właściwego leczenia profilaktycznego.
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2 artykuły związane z tematyką reaktywności płytek krwi w udarze mózgu:
"The influence of carotid artery pathology on the compounds of platelet reactivity with clinical status in stroke"
oraz "Evaluation of the relationship between platelet reactivity in the acute stage of ischemic stroke and the
volume of ischemic cerebral infarction"
i 1 artykuł dotyczący komórek macierzystych krwi w udarze mózgu:
"Endothelial progenitor cells in acute stage of ischemic and hemorrhagic stroke"
są na poziomie recenzowania w czasopismach umieszczonych na Liście Filadelfijskiej.
We wszystkich tych artykułach jestem pierwszym autorem.
Na chwilę obecną mój aktualny dorobek to IF 2.239 i 138 punktów MNiSW.
Wyniki moich badań były prezentowane na Konferencjach ogólnopolskich oraz międzynarodowych m.in.
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Towarzystwa Neurologicznego w październiku 2017r. w Gdańsku,
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XV Interdyscyplinarnym Forum Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu we wrześniu 2018r. w Rzeszowie,
„Assessment the relationship between platelet reactivity and clinical and functional status in patients
with ischemic stroke” na 15-th Warsaw International Medical Congress w maju 2019r. w Warszawie,
„How to boost your brain?” na Neuromania Conference we wrześniu 2019r. w Toruniu.
Uczestniczyłem w wielu konferencjach rangi międzynarodowej m.in. MS Experts Meeting w Krakowie w
październiku 2015r., Stroke Update w marcu 2016r. w Warszawie czy też Aubagio Academy of Knowledge
Meeting w listopadzie 2016r. w Amsterdamie.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu oraz
certyfikowanym elektroencefalografistą (Certyfikat nr 520 z dn. 13.10.2016r.) Polskiego Towarzystwa
Neurofizjologii Klinicznej.
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