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АБСТРАКТ 

Вовед: Автоимуниот енцефалит е претставен од група на невро-психијатриски пореметувања, кои 
вклучуваат акутно или субакутно нарушување на свеста и когницијата, појава на напади и 
неконтролирани движења. Настанува мозочна инфламација компромитирани мозочни функции. 
Декарбоксилаза за глутамичната киселина е ензим кој служи за создавање на GABA, најважниот 
инхибиторен невротрансмитер.  
 
Приказ на случај: На одделот за неврологија примена е 4,5 годишна пациентка поради атаксија, 
повраќање и вртоглавица. На прием детето е бледо, агитирано, со неможност за самостојно одење, 
вкочанет врат, хоризонтален нистагмус и мидријаза, со парцијални напади. Направена е лумбална 
пункција, добиен е бистар ликвор со 34 лимфоцити во поле, микробиолошки негативен. На 
електроенцефалограм во будна состојба присутен остар алфа ритам со поспори бранови 
битемпорално, додека во сон се прикажа супримирана основна активност, нисковолтирани вретена 
и шилец бран фронтално. Започната е терапија со широкоспектарен антибиотик, виростатик, 
имуноглобулини, кортикостероидна и антиконвулзивна терапија. Настапи краткотрајна 
стабилизација, но по неколку дена се јави егзацербација на постоечките симптоми и пореметување 
на вегетативните функции со екцесивно потење. На контролната магнетна резонанца потврден е 
церебеларен воспалителен процес со засегање на рбетен мозок. По поставување на работна 
дијагноза автоимун енцефалит, пациентката е препратена на клиниката во Хајделберг во Германија, 
каде е потврдено присуство на антитела кон декарбоксилаза за глутамична киселина, реализирана 
плазмафереза и започната интензивна неврорехабилитација.   
 

Цели :Да се истакнат опциите за брза дијагноза на болеста и да се потврди важноста на 
мултидисциплинарниот пристап кај оваа состојба. 
 



Метод: Дијагностичките методи се започнати на Клиника за Детски болести и вклучуваат 
лабораториски анализи, лумбална пункција, електроенцефалограм во будност и сон, магнетна 
резонанца на мозок, очен преглед, преглед од неврохирург, инфектолог и оториноларинголог.  
 

Заклучок: Кога постои сомнение за автоимун енцефалит, мора да се исклучи инфективен 
причинител. Магнетна резонанца, електроенцефалограм и лумбална пункција се основните 
дијагностички процедури. Плазмаферезата е метод кој е од тераписка важност за пациентите. 
Најчесто е неопходна неврорехабилитација. Поради можни релапси, неопходно е долгорочно 
следење. 
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ABSTRACT 

Background: Autoimmune encephalitis is presented by a group of neuro-psychiatric disorders, 
including acute or subacute deterioration of the cognition and consciousness, seizures and 
unwanted movements. Glutamic acid decarboxylaze is an enzyme that aids in synthesis of GABA, 
the most important inhibitory neurotransmitter.  

CASE REPORT  

A 4 year old girl is admitted on the neurology department presenting with ataxia, vomiting and 
dizziness. On admission the patient was pale, agitated, with inability to walk alone, with neck 
stiffness, horizontal nystagmus, mydriasis and partial seizures. A lumbar punction was initiated, 
that showed clear cerebrospinal fluid with 34 lymphocytes in mm3 , without microbiological finding. 
On electroencephalogram while awake was noted sharp alpha rhythm with slow bitemporal 
waves; during sleep, a suppressed basic activity with low welded spindles was noted. The 
treatment started with wide-spectrum antibiotic, virostatic, immunoglobulin, corticosteroid and 
anticonvulsant therapy. After treatment, short stabilization followed, but after few days there was 
an exacerbation of the existing symptoms and altering of the vegetative functions with excessive 
sweating. On the control magnetic resonance a cerebellar inflammation was confirmed, that 
included the spinal cord. According to the findings, a working diagnose for autoimmune 
encephalitis was set up and the patient was sent to the clinic in Heidelberg, Germany, where a 
presence of antibodies against glutamic acid decarboxylase was found. The neurologists in 
Germany performed plasmapheresis and started intensive neurorehabilitation. 

Aims:  To accent the importance of quick diagnose and multidisciplinary approach in patients with 
autoimmune encephalitis. 

Methods: The diagnostic methods included laboratory analysis, lumbar punction, 
electroencephalogram, magnetic resonance and examination by an ophtalmologist, 
neurosurgeon, infectiologist and ear, nose and throat (ENT) specialist.   



Conclusion: When we suspect autoimmune encephalitis, we must exclude infectious etiology. 
Magnetic resonance, electroencephalogram and lumbar punction are the main diagnostic 
procedures. Plasmapheresis is the treatment for these patients. In most of the cases, 
neurorehabilitation is necessary. Because of the chances of relapses, a long-term follow-up is 
mandatory. 
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