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NEUROBORELIOZĂ (Diagnostic). 
 

      Diagnosticarea bolii Lyme este dificilă. Infecţia cu spirochete evoluează în trei 
etape. Cea dintâi este caracterizată prin febră, dureri de cap, oboseală şi un 
eritem caracteristic (provocat de înţepătura de căpuşă). Din nefericire, acest 
stadiu este frecvent ignorat. În cel de al doilea stadiu, infecţia de întinde în  
organism şi poate implica inima, rinichii, articulaţiile şi sistemul nervos central. 
Neuroborelioza apare la persoanele netratate. Simptomele caracteristice cum 
ar fi paralizia facială, oboseala, sensibilitatea la lumină, tulbutăti de somn, 
depresie nu apar la toţi subiecţii. Multe dintre aceste simptome sunt 
nespecifice şi boala poate fi greşit diagnosticată drept Scleroză Multiplă, 
sindrom de oboseală cronică, Lupus, Fibromialgie, o boală autoimună sau o 
boală degenerativă. Borelioza a fost numită de unii autori marele imitator. 

 

      Am investigat un grup de 57 de cazuri de Neuroborelioză (confirmate serologic) 
pentru a vedea dacă investigaţiile electrofiziologice la nivelul creierului (prin 
Mapping EEG şi Potenţiale  Senzoriale Evocate) pot adăuga nişte criterii 
suplimentare de diagnosticare la maladia Lyme. Pacienţii au fost investigaţi în 
mod repetat prin aceste metode, pentru evaluarea eficacităţii terapiei cu 
antibiotice care se instituise. 

 

      EEG Maps şi Potenţialele Evocate de la pacienţii cu Borelia encephalitis au fost 
comparate cu aeleaşi imagini  care apar la alte boli neurologice (mai ales 
acelea care induc tulburări vizuale şi leziuni de materie albă).  



FILTRAREA DERIVAŢIEI DE SURSĂ EEG 

Dan M. Psatta, Mircea Olaru, Mihaela Matei 

(1995) 
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ÎNREGISTRARE COMPARATIVĂ ÎN DERIVAŢIE MONOPOLARĂ ŞI DE  

SURSĂ 
(Pacient 5953 – Rest) 

 

  ÎNREGISTRARE MONOPOLARĂ                       DERIVAŢIE DE SURSĂ  

 

Amplificare 50 uV/cm., Filter settings: 0.1 – 70 Hz  

                         Sampling rate: 256 Hz 

 



Înregistrare Mapping EEG în Monopolar Internaţional 10-20 

Pacient 5953 – Rest. 

  Activitatea EEG înregsitrată pe 19 

monopolar leads (cu referinţa ureche) 

au avut ca rezultat imagini cu contrast 

scăzut, datorită contaminării EEG cu 

difuzia de curent. Aceste Map-ri au fost 

obţinute folosind înregistrarea EEG în 

condiţii  monopolare, aşa cum s-a 

prezentat în slide-ul anterior.  

Ideea este de a se exclude difuzia de 

curent generând pierderea de rezoluţie, 

prin programe de soft, capabile să 

extragă din sursele EEG  (site-urile de 

înregistrare EEG) aproximativ 25 % din 

activitea  EEG măsurată în cele mai 

apropiate 4-5 vecinătăţi. 

  Această procedură a dat rezultate 

foate bune pe parcursul celor 20 de ai 

de experienţă ai noştri, favorizând 

Mapping-ul EEG at rest, ca şi Mapping-

ul de Reacţie Spectrală (Mapping EEG 

funcţional explorând activarea 

cerebrală), ori Mapping-ul EEG de 

Potenţiale Evocate (vizual, auditor).  

   Singurul neajuns întâlnit în timpul 

investigaţiei Eps a constat într-o 

inversare de polaritate pe zonele 

marginale.   



Schimbarea imaginilor de mapping EEG obţinute prin filtrarea de derivaţie a 

sursei 

D.M.PSATTA, M. OLARU, M. MATEI, (2006) 
Pacient 5953 – Rest. 

Potenţialul de sursă (PS) se poate obţine 

prin filtrarea potenţialului măsurat (PM) pe  

scalp folosind formula: 

    SPi = Summ Cij * MPj 

unde Spi reprezintă sursa potenţială 

asociată cu zona cerebrală investigată cu 

electrodul I şi Cij sunt coeficienţi de filtrare. 

Dacă, într-o zonă cerebrală dată nu există 

niciun fel de potenţial local, PM obţinut în 

acea zonă rezultă 100 % din volumul           

potenţial condus însumat al electrozilor 

distribuiţi simetric la nivelul scalpului. 

În această primă metodă de filtrare Cij au 

fost definiţi ca voltajul  încărcat al zonelor 

corticale învecinate cele mai apropiate. 

Aceste valori variază prin urmare  în jurul a 

25 %. 

Excluzând contaminarea prin volume 

conducted potentials au drept rezultat o 

mai înaltă rezoluţie în investigarea  de 

sursă EEG. 

Astfel, se poate observa predominanţa unei 

puteri Delta şi Th  mai crescute (%) în zona 

frontală, predominanţa activităţii beta în 

regiunea rolandică şi predominanţa 

activităţii alpha laregiunea posterioară 

(retrorolandică).  

 

 

   



Mapping EEG în Scleroza Multiplă  

Comparaţie între sistemele Pegasus şi Psatta 



Potenţiale Vizuale Evocate în SM 

• Stânga sus: ERG şi PVE la o persoană normală  

 

• Stânga jos: ERG şi PVE la un subiect cu SM 

 

• Dreapta sus: Potenţiale Vizuale Evocate occipital  

  pentru modelul  dr. la un subiect cu SM (Halliday, 

1976) 



VASCULITE                                                                                                                                                                              

30 pacienţi                                                                                                                                                   

• Diagnosticul de vasculită cerebrală a dobândit o amploare desebită în utimii ani. Noi  tehnici imunologice 

au permis detectarea Lupusului, anticorpilor reumatici şi antifosfolipidici şi în consecinţă un sindrom 

clinic dominat de evenimente trombooclusive (Hughes 1993). Acestea sunt adeseori recurente şi 

afectează în mod tipic tinerii adulţi care au izotop G de imunoglobulină al anticorpilor anticardiolipidici. 

Sistemul cerebrovascular este cel mai obişnuit site arterial implicat, conducând la un interes  considerabil 

privind rolul cardiolipinelor în atacul ischemic (Levine et al 1997). 
 

• Durata instalării maladiei a fost predominant lungă:  

          mai puţin de 1 an  8%,  1-2 ani 18%,  2-10 ani  32%,  mai mult de 10 ani 41%  
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• Simptomatologia neurologică a fost variabilă şi de mică intensitate. Simptomele au fost recent dezvoltate 

la 30 %, remisive la 50%, persistente la doar 20% dintre cazuri. 

• O investigaţie tomografică (CT, RMN) a arătat hiperdensităţi punctuale la 86% dintre aceşti pacienţi dar 

diagnosticul clinic nu a fost  rezolvat definitiv la 50% dintre ei. 



• Pe Mappingul EEG disfuncţia caracteristică avea un aspect areolar în repaus la 84% dintre cazuri. 

Anomalii difuze EEG au apărut la 36%, anomalii parasagitale cu carater punctual sau petesial la 62% din 

cazuri. Mapping EEG normal s-a găsit la doar 4% din cazuri. La stimulare binoculară cu flash 

(flash/repaus) au apărut deficite focale la 15% şi manifestări iritative la 100% din cazuri (45% multifocal, 

55% focal, 12.5% difuz, 12.5% hiperexcitabilitate în formă de inel). 

• Pacient O.M. (feminin, 50 ani): cu manifestări recurente de 

durere de cap, parestezie şi pareze uşoare tranzitorii 

alternative fără tensiune crescută a sângelui. Analize    

biologice au arătat creşterea semnifiativă a anticorpilor 

antifosfolipidici.  Tratamentul antitrombotic cu Clopidogrel a 

îmbunătăţit simptomatologia care s-a reinstalat la retragerea 

acestuia.  

• Pacient C.C. (feminin, 21 ani): instalare clinică de boală cu 

doi ani înainte cu durere de cap difuză, tulburări vizuale 

bilaterale şi pareze alternative bilaterale. Anticorpii  

caracteristici pentru Vasculită erau semnificativ crescuţi. A 

fost tratată cu cortizon fără rezultate favorabile notabile. 

• Pacient M.C. (masculin, 39 ani) i s-a pus diagnosticul de 

Vasculită Lupică pe baza unui  titru relevant al anticorpilor 

Lupici. Prezenta o istorie lungă de manifestări ale bolii dar 

cu 6 săptămâni mai înainte manifestase şi asimetrie facială, 

vedere tulbure, ataxie discretă şi reflexe vii de tendon . 

• Pacient H.B. (masculin, 23 ani) a fost suspectat de 

Scleroză Multiplă. Cu un an mai înainte experimentase 

somnolenţă şi un sindrom vestibular. Tratamentul cu 

cortizon aplicat i-a provocat o hemoragie intestinală severă. 

Cu o lună înainte prezentase vertigo, parestezie de partea 

stângă şi un sindrom piramidal stâng. Titrul crescut de 

anticorpi antifosfolipidici a impus diagnosticul de  Vasculită. 



Vasculită (noi cazuri) 
În primele serii de cazuri s-au putut face unele greşeli de diagnostic, deoarece acei 

pacienţi nu au fost testaţi pentru borelia sau toxoplasmoză. Vasculita e caracterizată pe 

Mappingul EEG prin mici zone de deficit şi hiperexcitabilitate în jur. 

1462 SR  (masculin, 33 ani): Sindrom antifosfoli-

pidic demonstrat cu vâscozitate sanguină 

crescută. A prezentat succesiv o pareză facială 

şi tulburări vizuale (operat de Glaucoma). 

 

7611 CO (feminin, 59 ani): Vasculită sistemică. 

Atacuri ischemice repetitive, ultima tranzitorie 

caracterizată de semipareză dreapta). Tulburări 

vizuale. Tulburări de mers. Tesiune normală a 

sângelui. RMN – leziuni multiple nespecifice (la 

început considerate SM). 

 

1219 DS (feminin, 32 ani): Diagnosticată cu 

Neuropatie  Optică, anticorpi Lupici au fost 

găsiţi. Implicare renală. Tratată cu Cortizon a 

dezvoltat tensiune mare a sângelui, dureri de 

cap şi Glaucoma. 



ENCEFALOPATIE SUBCORTICALĂ HIPERTENSIVĂ                                                               
14 pacienţi 

• RMN a demonstrat prezenţa leziunilor vasculare de materie albă din maladia lui Binswanger (Awad et al 

1986, Roob et al. 1989, Van Swieten et al 1991). Liao et al (1996) au descris la pacienţi în etate (55-72 ani) 

şapte grade de leziuni de materie albă în care primul grad constă în apariţia unei margini discontinue de 

puncte minimale periventricular. Anterior investigatorii RMN atribuiau leziunile de materie albă 

hipertensivităţii până la arterioscleroză, hipoperfuziei cerebrale şi ischemiei. Observaţii mai recente 

sugerează, totuşi, minimal blood seepage prin vase mici de sânge sever schimbate pe gradient-echo T2-

weighted RMN ca un alt tip de afectare subclinică a creierului. Mappingul EEG pare a confirma aceste 

rezultate. 

•  Manifestările cerebrovasculare de la aceşti 14 pacienţi cu tensiune a sângelui mult crescută au fost 

destul de moderate. Au venit la analize mai multe zile:50%, luni:17% sau ani: 33% după episodul principal.  
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• Mappingul EEG efectuat în Derivaţie de Sursă poate pune în evidenţă prezenţa de leziuni de materie albă 

profunde de Centrum Ovalae,  semnalând propagarea radială de evenimente bioelectrice.   



• Au apărut anomalii de Mapping EEG la 100% dintre aceşti pacienţi. La 90% din ei modificările EEG au 

fost parasagitale. Ele au constat în primul rând în creşterea puterii parţiale a activităţii Delta (93%). 

Înaintarea Theta  în  zonele focale a fost de doar 30%. Hiperexcitabilitatea la stimularea cu flash binocular 

a fost prezentă la fiecare pacient (100%). A fost găsită fie în lobul temporal (44%) fie pe linia sagitală (44%). 

Când fenomenele au fost bilaterale ele au subliniat o arcadă tipică. Această hiperexcitabilitate poate face 

diferenţa între leziunile demielinizante de SM şi mici leziuni arteriale de materie albă (microsângerări). 

• Pacient S.O. (masculin, 46 ani): istoric de boală 

hipertensivă netratată timp de 2 ani (systolic BP până la 

240mmHg). Cuun an mai înainte a manifestat semipareză 

dreapta (fără tulburări de limbaj) care au cedat după 1 

săptămână. Cu câteva săptămâni înainte de investigaţia 

EEG s-a prezentat cu al doilea episod cu disartrie fără 

pareză timp de 3 zile. Examinarea Doppler a fost normală. 

Pe RMN s-au observat zone de “demielinizare” bilateral 

periventricular. 

• Pacient C.L. (feminin, 43 ani) a prezentat pefondul unei BP 

crescute (peste 180mmHg) confuzie şi parestezie stânga. 

CT a fost normal, RMN a fost normal. 

• Pacient C.I. (feminin, 45 ani) cu o BP crescută până la 

190mmHg a manifestat mai multe episoade de vertigo cu 

tulburări de vedere, durere de cap, dezechilibru, parestezie. 

Examinarea scintigrafică a indicat zone de mai mici captare 

împrăştiate parieto-occipital, frontal şi temporal. 

• Pacient I.V. (feminin, 43 ani) s-a prezented cu mai multe 

luni înainte cu o durere de cap intensă, parestezie dreapta, 

bradilalia şi mai multe crize adverse. RMN  normal. 

Angiografia a evidenţiat existenţa unui anevrism de 0.4cm 

situat pe interiorul arterei carotide stângi. Mappingul EEG  

sugerează o posibilă sângerare rezultând dintr-o ruptură 

temporară a anevrismului. 



Borelioza. Analiză statistică. 
57 de cazuri 

Am selectat 57 de cazuri dintre 78 admise spre examinare, prin contaminarea lor unică cu Borelia 

(100 %). Incidenţa maladiei este aproape egal distribuită pe vârste, cu un maximum între 30 şi 40 

de ani. 

Niciun simptom patologic nu pare a fi patognomonic pentru Borelia. Marea incidenţă a tulburărilor 

vizuale se datorează faptului că pacienţii au provenit în primul rând dintr-o secţie de oftalmologie. 

RMN-ul a fost pozitiv la 64% din cele 26 de cazuri, dar a pus în evidenţă doar leziuni demielinizante 

de materie albă care sunt obişnuite în SM şi multe alte boli. Fatigul a fost prezent în aproape 60% 

din cazuri. Ameţeala, parestezia, tulburările motorii sunt de asemenea obişnuite la SM. Am găsit 

durerea de cap la 28% din cazuri, dureri musculare şi de articulaţii la 22% şi de asemenea variate 

tipuri de suferinte la 22%. Febra sau o înţepătură de căpuşă au fost raportate la doar 10% din 

cazuri. Doar 57% din cazuri au înregistrat beneficii clare în urma terapiei cu antibiotic. 

Age 



Borelia vs encefalita herpetică 
Borelia induce în creier un tip uşor de encefalită, pe departe mai puţin agresivă decât alte 

tipuri de encefalită. Activitatea EEG în repaus este uneori doar moderat încetinită (fără  

efecte pe raportul D+T/ A+B). Excitabilitatea corticală e frecvent semnificantiv sporită. 

1556 SA (feminin, 25 ani): Internată cu 

tulburări severe de vedere, crescute 

progresiv de la 2 ani. Prezinta şi 

somnolenţă. Diagnosticul a fost orbire 

corticală. Conclzia noastră, pe baza Maps 

EEG a fost de encefalită. Aceasta a fost 

confirmată la Viena: encefalită herpetică, 

care a fost tratată cu Aciclovir.  Cu toate 

acestea, la câteva luni după aceea a 

dezvoltat o semiplegie stânga. Conştiinţa 

păstrată. Este cooperantă. 

 

1445 BO (masculin, 30 ani): Examen 

serologic: Borelia uşor pozitivă. A 

prezentat neuroaptie optică bilaterală 

(tulburări vizuale). A raportat o înţepătură 

de căpuşă şi febră. S-a plâns de fatigue şi 

parestezie severă. 



Cazuri tipice de Borelia cu implicare cerebrală 
În multe cazuri Borelia induce o alterare moderat difuză (3/4) a activităţii electrice a 

cortexului cerebral,  frecvent asociată cu semne de excitabilitate corticală sporită la 

stimularea binoculară cu flash. 

1037 GT (masculin, 42 ani): Confirmare serologică. A 

manifestat oboseală accentuată şi paralizie facială. 

Tratat cu antibiotice, nu percepe nicio îmbunătăţire.  

 

 

1177 SC (feminin, 35 ani): A prezentat tulburări vizuale 

şi paralizie facială. S-a presupus că a dezvoltat o 

vasculită (sindrom antifosfolipidic). Tratată cu Vessel 

due. Serologia a evidenţiat borelioză. 

 

 

 

1205 DC (feminin, 28 ani): Debut cu parestezie în 

mâna stângă. A experimentat o oboseală 

semnificativă, apatie, tulburări vizuale episodice,  

distorsiune a cuvintelor la citire (înţeles distorsionat 

absurd). 



Cazuri mai severe  

1234 DM (feminin, 32 ani): S-a prezentat cu 

vedere tulbure, durere de cap, tulburări de 

somn, depresie mentală, dureri de oase şi 

musculare. Borelioza a fost pusă în evidenţă 

serologic. Tratată cu antibiotice a înregistrat o 

îmbunătăţire clinică. 

 

1271 GM (masculin, 38 ani): S-a prezentat cu 

oboseală  cronică, dureri de cap, dureri  

musculare şi de articulaţii, transpiraţie şi 

tulburări de vedere. Tratat cu antibiotice s-a 

ameliorat clinic, dar s-a plâns de dureri de cap 

persistante. 

 

9233 GL (feminin, 42 ani): Borelioză tratată cu 

Minocicline, Doxicicline, Cyprolen. Nu simte 

nicio îmbunătăţire. Vedere în declin, se plânge 

de ameţeală persistentă, dureri de cap,  

parestezie de dreapta, un zgomot neplăcut în 

urechea dreaptă. 

 

 

 

 

Câteva cazuri mai grave pot fi îmbunătăţite clinic prin terapie cu antibiotice, în ciuda 

tulburărilor EEG persistente.  



Diagnostic dificil 

1668 BF (masculin, 52 ani): Borelioză cronică 

seronegativă. A avut patru episoade de pierdere a 

cunoştinţei (una cu dezorientare). Tulburări 

vizuale, tulburări motorii în laba stângă a 

piciorului. TA oscilantă (până la 20) în timpul 

crizelor. Pe baza unui CT a fost diagnosticat cu 

CVA.  Logoreic, agitat, prezentând tulburări de 

memorie pe termen scurt (tratat la psihiatrie). 

 

1080 CM (feminin, 43 ani): Suspectă de SM. RMN 

evidenţiază în 2008 leziuni demielinizante în 

materia  albă. A prezentat parestezie pe dreapta 

(pareze intermitente la laba dreaptă a piciorului). 

Oboseală. Tulburări vizuale la ochiul drept. Este 

tratată de două luni cu antibiotice. 

 

1508 CG (feminin 35 ani): A fost suspectă şi 

tratată succesiv de Glaucoma, Vasculită (sindrom 

anti-fosfolipidic). A suferit de dureri de cap (în 

gloii oculari pe timpul nopţii), tulburări vizuale, 

parestezii, vertigo moderat, diplopie intermitentă, 

o pierdere a cunoştinţei.   

În multe cazuri diagnosticul a variat în timp, fiind stabilit doar prin serologie. 



Borelia (cazuri vechi vs. unul recent) 

1503 MM (masculin, 49 ani): Debut clinic al 

bolii cu doi ani înainte. Internat pentru 

tratament de neuropatie optică, disconfort 

general, fatigue, dureri articulare, hipoestezie 

pelvică şi tulburări urinare. Îmbunătăţire cu un 

an de terapie cu antibiotice. 

 

1502 IM (feminin, 52 ani): prezintă o evoluţie 

îndelungată de tulburări vizuale tratate cu 

cortizon (operată de cataractă). Tulburări de 

memorie şi concentrare, fatigue, vertigo, 

durere oculară. Îmbunătăţire clinică aparentă 

prin terapie cu antibiotic. 

 

1488 CM (masculin, 33 ani): Debut recent după 

înţepătură de căpuşă. Pacientul prezintă doar 

tulburări vizuale. Orbire aproape completă a 

ochiului drept. Vedere tulbure la stângul. 

Examen serologic pozitiv pentru Borelia. 

 

 

 

 



Efecte ale tratamentului cu antibiotice 

Efectul biologic poate fi paralel cu îmbunătăţirea clinică. 

6585 FC (f, 37 ani): S-a prezentat cu câteva luni 

în urmă cu febră (38 de grade), durer de cap, 

gât uşor înţepenit, fotofobie. A fost tratată 

totuşi de Vasculită (Vessel due şi cerebrolysin). 

A continuat să manifeste oboseala, 

transpiraţie, tahicardie, parestezie şi chiar 

crize. RMN afectat  (leziuni demielinizante). 

 

6958 FC (f, 38 ani): Continuă să prezinte dureri 

de cap, crize şi tulburări vegetative. Se 

descoperă Borelia (asociată cu toxoplasma şi 

mycoplasma) tratate cu antibioticele adecvate. 

 

8212 FC (f, 39 ani): Îmbunătăţire foarte mare 

clinic după tratament. Nu se mai plânge de 

dureri de cap, parestezie sau  crize vegetative. 

 

  



Efecte ale tratamentului cu antibiotice 

Efectul biologic poate fi pozitiv dar tranzitoriu. 

361BM (f, 46 ani): Examinată pentru 

fatigue, eritema, tulburări de memorie 

şi o pierdere de vedere, instalate 

progresiv pe parcursul ultimului an. 

Examinarea retiniană a evidenţiat 

artere strălucitoare, vene turgescente. 

 

818 BM (f, 47 ani): Tratată cu  

antibiotice (Rowamicine, Doxiciline), 

îmbunătăţire clinică. Semnele de 

nevrită optică persistă atenuate. Nu 

mai are dureri în ochiul drept. Fatigul 

persistent. 

 

1259 BM (f, 48 ani): Recădere. 

Tulburările vizuale şi fatigul sunt din 

nou uşor sportite. Nu mai prezenta 

transpiraţii, fatigue sau exema. 

 



Efecte ale tratamentului cu antibiotice 

Alt caz de îmbunătăţire clinică şi biologică în paralel. 

8996 MD (f, 34 ani): Internată cu tulburări 

vizuale severe la ochiul drept. Deşi Mapping-

ul EEG a indicat o tulburare de activitate 

electrică a creierului mai mare, a fost tratată 

de o tromboză a venei centrale retiniene cu 

anticoagulante.  

 

299 MD (f, 35 years): Vederea la ochiul drept 

s-a îmbunătăţit. Cu toate    acestea, a 

persistat o deteriorare a stării generale, cu 

vertigo, fatigue, tulburări vegetative şi 

cognitive. S-a găsit un titru crescut de 

imunoglobulină Borrelia. 

 

1252 MD (f, 36 ani): Tratamentul specific al 

Neuroboreliozei a îmbunătăţit semnificativ 

condiţia clinică a acestei paciente. 

Potenţialele Vizuale Evocate din zona 

occipitală au atins o amplitudine de 8.5 uVs 

(amplitudinea normală 10 uVs). 



Tratament întârziat 

1721 FC (m, 32 ani): Neuroborelioză cronică. Cu cinci ani înainte a avut febră şi eritem 

(posibilă înţepătură de căpuşă) timp de două săptămâni. Tratat totuşi de Scleroză 

Multiplă. Terapia cu antibiotice specifică începută după doi ani şi aplicată constant  

pe parcursul ultimilor trei ani. Condiţia sa clinică rămâne semnificativ alterată: are 

tulburări motorii la ambele mâini (mai puternice la mâna dreaptă), tremor, parestzie, 

pareză oculomotorie laterală, dezechilibru, acuitate vizuală diminuată.  

Binocular Flash Stimulation 



CONCLUZII 

•  Diagnosticul maladiilor care se manifestă prin tulburări 

vizuale de origine centrală este unul dificil. Ele sunt 

numeroase şi de diferite origini. 

• În multe cazuri Borelia induce o encefalită polimorfică, 

uşoară. Aceasta se manifestă printr-o încetinire difuză, mai 

mult sau mai puţin moderată, neomogenă a  activităţii EEG 

de reapus şi printr-o hiperexcitabilitate a neocortexului pe 

stimularea binoculară cu flash. Alte tipuri de encefalite 

induc o alterare mult mai severă a Maps EEG. 

• SM mai induce tulburări vizuale importante (vision blurring). RMN indică frecvent, în 

caz de Borelioză şi în SM leziuni demielinizante în materia albă a creierului. Totuşi, 

leziunile demonstrate prin Mapping EEG sunt în cea mai mare parte mici şi parasagitale 

şi nu creează o excitabilitate înaltă a neocortexului. Latenţa EP-urilor vizuale este 

amânată în mod caracteristic. EP-urile por fi mici dar cu latenţă normală în cazurile de 

Borelia. 

• Encefalopatia hipertensivă subcorticală (maladia Binswanger) producepe EEG Maps o 

arcadă foarte caracteristică de undă de activitate înceată (delta şi theta), denotând 

suferinţa materiei albe subcorticale din centrum ovale (leucoarraiosis). 

• Vasculita, sindromul anti-fosfolipidic sunt frecvent asociate cu o neuropatie optică. 

Sindromul este caracterizat pe Mappingul EEG prin numeroase puncte mici, dispersate   

de deficit, înconjurate de inele de hiperexcitabilitate. 

• Mappingul EEG poate fi folosit şi ca o metodă obiectivă de follow-up a maladiei.  


