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Wprowadzenie: Padaczka pierwszych dwóch lat ¿ycia stanowi przedmiot sta³ego zainteresowania, co wynika zarówno z trudnoci diagnostycznych jak i terapeutycznych. Cel pracy:
By³o nim okrelenie przyczyn padaczki objawowej u dzieci w pierwszych
dwóch latach ¿ycia, pochodz¹cych z
województw ma³opolskiego i podkarpackiego, hospitalizowanych w Klinice Neurologii Dzieciêcej Katedry Neurologii Dzieci i M³odzie¿y UJ w Krakowie. Materia³ i metody: W okresie od 1
stycznia 2006 do 31 grudnia 2007 w
Klinice Neurologii Dzieciêcej Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie
hospitalizowano 102 dzieci z padaczk¹ w wieku od 1 tygodnia do 24 miesi¹ca ¿ycia. W badanej grupie by³o 47
dziewcz¹t i 55 ch³opców. Na podstawie obrazu klinicznego oraz badañ dodatkowych padaczkê idiopatyczn¹ rozpoznano u 16/102 (13,3%) dzieci, a u
pozosta³ych 86 (87,7%) mia³a ona charakter objawowy. Obci¹¿enie oko³oporodowe by³o przyczyn¹ padaczki u 31/
86 (33,72%) dzieci. Inne przyczyny zidentyfikowano u 32/54 dzieci (59,3%),
natomiast u pozosta³ych 23/54 (40,7%)
dzieci nie ustalono jednoznacznie
przyczyny padaczki. U 3/32 padaczka
wyst¹pi³a w przebiegu wodog³owia a
u kolejnych 3/32 dzieci by³a jednym z
powik³añ zapalenia OUN. Padaczka w
nastêpstwie zmian naczyniowych i
krwawienia do OUN wyst¹pi³a u 4 dzieci. U 4 dzieci rozpoznano zespó³ mnogich wad rozwojowych a u 11 dzieci
przyczyn¹ padaczki by³y specyficzne
zaburzenia neurorozwojowe OUN. U 6
dzieci padaczka pojawi³a siê na pod³o¿u chorób neurometabolicznych, zespo³ów nerwowo-skórnych i nowotworów. U dzieci z padaczk¹ dwóch pierwszych lat ¿ycia najczêciej wystêpowa³y napady polimorficzne (32/86 tj.
37,2%), rzadziej toniczne, kloniczne i
toniczno-kloniczne (21/86 tj. 24,43%).
Napady czêciowe wyst¹pi³y u 20/86
(23,26%) pacjentów, u 4/86 (4,65%)
obserwowano mioklonie a u 9/86
(10,46%) napady zgiêciowe. Wnioski:
1. U wiêkszoci hospitalizowanych
dzieci w wieku do 2 lat ¿ycia rozpozna-

Introduction: Epilepsy in two first
years of life needs constant attention
due to diagnostic and therapeutic difficulties. Aim: The aim of the study was
to identify cause of symptomatic epilepsy in two first years of life children
from m³opolskie and podkarpackie
provinces hospitalized in Pediatric
Neurology Clinic of Children and Adolescents Neurology Cathedra UJ in
Cracow. Matherial and methods: 102
children with epilepsy aged from 1
week to 24 months hospitalized between 1st of January 2006 and 31st of
December 2007. The group included 47
girls and 55 boys. On the basis of clinical characteristics and results of additional examinations idiopathic epilepsy was diagnosed in 16/102 (13,3%)
children and in remaining 86 (87.7%)
symtopmatic epilepsy was established. Perinatal burdening was cause
of epilepsy in 31/86 (33.72%) children.
Other causes were identified in 32/54
children (59.3%) and in remaining 23/
54 (40.7%) children the cause was not
established. In 3/32 epilepsy occured
in the course of hydrocephalus and in
3/32 children as one of CNS inflammation complications. Epilepsy as a result of vascular lesions and bleeding
to CNS occured in 4 children. Multiple
developmental deffects syndrome was
diagnosed in 4 children and in 11 specific neurodevelopmental disorders
were the cause of epilepsy. In 6 children epilepsy occured in the course of
neurometabolic diseases, neurocutaneous syndromes and neoplasms. In
children in two first years of life
polimorphic seizures were diagnosed
the most often (32/86 that is 37.2%) and
tonic, tonic-clonic seizures were less
often (21/86 that is 24,43%). Focal seizures occured in 20/86 (23.26%) patients, in 4/86 (4.65%) mioclonic jerks
were observed and infantile spasms in
9/86 (10.46%). Conclusions: 1. In most
hospitalized children in two first years
of life symptomatic epilepsy was diagnosed. 2. Epilepsy in two first years of
life was more often in boys. 3. The most
often cause of symptomatic epilepsy
was pathology of perinatal period.
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no padaczkê objawow¹. 2. Padaczka pierwszych dwóch lat ¿ycia czêciej wystêpowa³a u ch³opców. 3. Najczêstsz¹ przyczyn¹ padaczki objawowej by³a patologia okresu oko³oporodowego. 4. Najczêstsz¹ manifestacj¹ padaczki wczesnej by³y napady polimorficzne.

4. Polymorphic seizures were the most
often manifestation of early childhood
epilepsy.

nia. Rozpoznanie padaczki postawiono na podstawie
danych klinicznych oraz wyników badañ dodatkowych,
w oparciu o Klasyfikacjê padaczki i zespo³ów padaczkowych Miêdzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej [2].

stêpstwa przebytego krwiaka podtwardówkowego.
55 dzieci zaliczono do grupy bez obci¹¿aj¹cego wywiadu oko³oporodowego. Czynnik etiologiczny padaczki zidentyfikowano u
32 (58,18%) z nich, natomiast u pozosta³ych 23/55 (41,82%) dzieci nie ustalono jednoznacznie przyczyny padaczki. U 8 dzieci
(5 dziewczynek i 3 ch³opców by³a to padaczka po przebytym zapaleniu, urazie lub udarze mózgu (tabela II). Wród nich u 3 dzieci
padaczka by³a jednym z powik³añ zapalenia OUN. Dwoje z nich przeby³o opryszczkowe zapalenie mózgu czego konsekwencj¹ by³y charakterystyczne zmiany rozp³ywne w p³atach skroniowych oraz jamy porencefaliczne. U 8 miesiêcznej dziewczynki
wystêpowa³y napady czêciowe, z³o¿one,
kontrolowane fenobarbitalem, a u niespe³na 2 letniego ch³opca napady toniczno-kloniczne leczone karbamazepin¹ oraz spastyczny niedow³ad po³owiczy. Inny 19 miesiêczny ch³opiec we wczesnym niemowlêctwie przeby³ ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, z nastêpstwem w postaci
padaczki z napadami polimorficznymi, leczonych walproinianem i karbamazepin¹.
Wraz z padaczk¹ wystêpuje u niego upoledzenie umys³owe, a w MR mózgu stwierdza siê zmiany zanikowe mózgu a tak¿e
agenezjê cia³a modzelowatego.
U 10 miesiêcznej dziewczynki padaczka wyst¹pi³a po urazie g³owy z pêkniêciem
³uski koci ciemieniowej. Zarejestrowano u
niej zmiany zlokalizowane w zapisie EEG,
a napady toniczne s¹ dobrze kontrolowane
karbamazepin¹. Padaczka w nastêpstwie
zmian naczyniowych i krwawienia do OUN
wyst¹pi³a u 4/32 dzieci. U jednej dziewczynki
by³a ona nastêpstwem rozleg³ego krwiaka
podtwardówkowego ze zlokalizowanymi
zmianami napadowymi w EEG. Napady toniczno-kloniczne leczone s¹ u niej karbamazepin¹ i fenobarbitalem. U innej 17 miesiêcznej dziewczynki, która by³a hospitalizowana z napadami polimorficznymi i uogólnionymi zmianami czynnoci bioelektrycznej mózgu, w neuroobrazowaniu wykazano
malformacjê naczyniow¹ lewego p³ata czo³owego. Jest ona leczona karbamazepin¹,
a tak¿e rehabilitowana z powodu opónienia psychoruchowego. U kolejnej 10 miesiêcznej dziewczynki z napadami klonicznymi leczonej karbamazepin¹, w badaniu MR
zobrazowano teleangiektazje mó¿d¿ku i
jamê przegrody przeroczystej. U 3 miesiêcznego ch³opca padaczka z napadami
toniczno-klonicznymi i zlokalizowanymi
zmianami w EEG pojawi³a siê w okresie
pooperacyjnym po zabiegu kardiochirurgicznym z³o¿onej wady serca. W neuroobrazowaniu stwierdzono u niego ognisko niedokrwienia. Ch³opiec ten pozostaje na monoterapii fenobarbitalem (tabela II).
U 18/32 dzieci (9 dziewczynek i 9 ch³opców) padaczka wczesna by³a wynikiem wrodzonych wad rozwojowych (tabela III). U 3
z nich, z nieoko³oporodow¹, ale ustalon¹
przyczyn¹ padaczki objawowej, wyst¹pi³a

Wstêp
Roczna zachorowalnoæ na padaczkê
wród dzieci w wieku 0-15 lat wynosi 62,6/
100000 tej populacji. W pierwszym roku
¿ycia jest ona nawet wy¿sza i wynosi 95,3/
100000, a nastêpnie stopniowo obni¿a siê
do wartoci 48,7/100000 w okresie adolescencji [6]. Padaczka pierwszych dwóch lat
¿ycia stanowi przedmiot sta³ego zainteresowania neurologów dzieciêcych i epileptologów, co wi¹¿e siê zarówno z trudnociami diagnostycznymi jak i terapeutycznymi.
Znacz¹ce zmiany spowodowa³o wdro¿enie
badañ wideoEEG do diagnostyki padaczki,
umo¿liwiaj¹c ró¿nicowanie napadów padaczkowych i niepadaczkowych, które
szczególnie czêsto wystêpuj¹ w tym wieku
[9]. Badanie wideoEEG ponadto umo¿liwia
jednoznaczne rozpoznanie typu napadów,
jak równie¿ jest pomocne w rozpoznaniu
zespo³u padaczkowego. Dla ustalenia etiologii padaczki bardzo istotne jest strukturalne i czynnociowe neuroobrazowanie
oraz badania molekularne, neurometaboliczne, biochemiczne i histopatologiczne.
W tym wieku rozpoznaje siê katastroficzne" zespo³y padaczkowe, które ³¹cz¹ siê
z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ i kalectwem ruchowym na ca³e dzieciñstwo i doros³e ¿ycie. Sytuacjê dzieci z padaczk¹
wczesn¹ pogarsza tak¿e fakt, ¿e niektóre
leki przeciwpadaczkowe s¹ zarejestrowane tylko dla wieku póniejszego [17]. Czêstoæ wystêpowania padaczki objawowej w
pierwszych dwóch latach ¿ycia jest najwiêksza, a nastêpnie zmniejsza siê ustêpuj¹c
miejsca padaczce idiopatycznej i prawdopodobnie objawowej [15].
Celem tej pracy by³o okrelenie przyczyn padaczki objawowej u dzieci w pierwszych dwóch latach ¿ycia, co stanowi kontynuacjê zainteresowañ naukowych Kliniki
w tym zakresie od 1996 roku [18].
Materia³ i metody

W okresie pomiêdzy 1 stycznia 2006 a 31 grudnia
2007 w Klinice Neurologii Dzieciêcej Katedry Neurologii Dzieci i M³odzie¿y Uniwersytetu Jagielloñskiego w
Krakowie hospitalizowano 102 dzieci z padaczk¹, w wieku od 1 tygodnia do 24 miesi¹ca ¿ycia. W badanej grupie by³o 47 dziewcz¹t i 55 ch³opców. U ka¿dego dziecka przeprowadzono badanie podmiotowe i przedmiotowe. W wywiadzie szczególn¹ uwagê zwracano na obci¹¿enie oko³oporodowe i rodzinne oraz inne wspó³istniej¹ce choroby OUN. Natomiast w badaniu fizykalnym
na objawy ogniskowego uszkodzenia OUN oraz na
kszta³t rozwoju psychoruchowego.
Wród badañ dodatkowych u wiêkszoci dzieci
wykonano neuroobrazowanie strukturalne OUN (tomografia komputerowa lub/i rezonans magnetyczny). U
dzieci z opónieniem rozwoju psychoruchowego wykonano ponadto badania w kierunku chorób neurometabolicznych (tandemowa spektroskopia masowa krwi,
GC-MS moczu, kwas mlekowy krwi, amoniak we krwi,
aminogram osocza) a tak¿e molekularne badania genetyczne. U wszystkich pacjentów wykonano badanie
EEG lub wideoEEG, EEG aparatem Grass, a wideoEEG
aparatem firmy MedtronicDantec, z u¿yciem 21 elektrod
powierzchniowych. W badaniach elektrofizjologicznych
oceniono czynnoæ podstawow¹ oraz wystêpowanie i
lokalizacjê zmian napadowych oraz stopieñ ich nasile-
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Wyniki
Na podstawie obrazu klinicznego oraz
wyników badañ dodatkowych, padaczkê
idiopatyczn¹ rozpoznano u 16/102 (13,3%)
dzieci, a u 86 (87,7%) objawow¹. W grupie
dzieci z padaczk¹ objawow¹ by³o 38 (44%)
dziewczynek w wieku 8,44 ± 5,79 miesiêcy
i 48 (56%) ch³opców w wieku 7,82 ± 6,1 miesiêcy.
Obci¹¿enie oko³oporodowe wykazano u
31/86 (33,72%) dzieci w tym u 21 ch³opców
i 10 dziewczynek, a 19/31 (61,3%) dzieci
by³o urodzone w zamartwicy. 8 (25,8%) noworodków wykazywa³o cechy wczeniactwa, u 2 z nich rozwin¹³ siê zespó³ zaburzeñ
oddychania a u innych 3 dzieci obserwowano drgawki noworodkowe. U 1 dziecka rozpoznano cytomegaliê wrodzon¹ i krwawienie podpajêczynówkowe, u matki innego
stwierdzono cukrzycê ciê¿arnych a u kolejnej ci¹¿a by³a podtrzymywana (tabela I). U
20/31 pacjentów padaczce towarzyszy³o
upoledzenie rozwoju psycho-ruchowego, u
2 ma³og³owie, u kolejnych 2 zespó³ piramidowy, a u kolejnego obni¿enie napiêcia miêniowego. W pojedynczych przypadkach w
tej grupie rozpoznano kwasicê ketoglutarow¹, zespó³ Pelizeusa-Merzbachera, objawowy zespó³ Westa a tak¿e wczesnoniemowlêc¹ encefalopatiê padaczkow¹, i padaczkê miokloniczno-astatyczn¹. 3 dzieci mia³o
mnogie wady rozwojowe a 1 wadê serca.
Dominuj¹c¹ form¹ napadów u tych pacjentów by³y napady polimorficzne, które
wyst¹pi³y u 16/31 (48,4%) dzieci. U 2 dzieci
zarejestrowano napady czêciowe, u 6 napady toniczne, kloniczne i toniczno-kloniczne, u jednego napady miokloniczne, a u
pozosta³ych 6 napady zgiêciowe. U czworga dzieci powodem hospitalizacji by³ stan
padaczkowy. W zapisie EEG u 3 sporód
31 chorych z obci¹¿eniem w wywiadzie oko³oporodowym zarejestrowano zapis o typie
cisza-wy³adowanie, u jednego hipsarytmiê,
u 13 zmiany zlokalizowane, u 8 uogólnione
a u 2 wieloogniskowe. U 19/31 dzieci w leczeniu stosowano monoterapiê (najczêciej
fenobarbitalem i wigabatryn¹) a u innych 10
biterapiê. U 2 dzieci stosowano politerapiê
3 lekami przeciwpadaczkowymi. W omawianej grupie chorych, w badaniach neuroobrazowych wykazano leukomalacjê oko³okomorow¹ u 11/31 dzieci, u 18/31 stwierdzono
zmiany zanikowe korowe, podkorowe i korowo-podkorowe mózgu a u 5 z nich tak¿e
mó¿d¿ku, u 1 pnia mózgu a u jednego zespó³ Dandy-Walkera. U 5 dzieci uwidoczniono porencefaliê, u 3 torbiel pajêczynówki, u
jednego torbiel szyszynki, u innych 3 jamê
przegrody przeroczystej i/lub jamy Vergi.
U 4 pacjentów stwierdzono zaburzenia mielinizacji, u 3 agenezjê cia³a modzelowatego
a u 2 drobnozakrêtowoæ. W pojedynczych
przypadkach wykazano zwapnienia i na-
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Tabela I
Padaczka objawowa u dzieci do dwóch lat z obci¹¿aj¹cym wywiadem oko³oporodowym.
Symptomatic epilepsy in children aged 2 years with perinatal pathology.
Pacjent P³eæ

Wiek m iesi¹ce

Obci¹¿enie
oko³oporodow e

Ty p napadów

EEG/w ideoEEG

TK

MR
Torbiele skroniow ej pajêczy nów ki
i szy szy nki

1

K

12

Asfiksja

Polim orficzne

2

M

5

Asfiksja

Polim orficzne

Zlokalizow ane

3

M

4

Asfiksja

Toniczne

Zlokalizow ane

4

K

11

Asfiksja,
drgaw ki now orodkow e

Czêciow e
z³o¿one

Zlokalizow ane

5

M

7

Asfiksja

Polim orficzne

Zlokalizow ane

6

M

1

Asfiksja

Polim orficzne

Wieloogniskow e

Leukom alacja, krw iak podtw ardów kow y

7

M

11

Asfiksja

Zgiêciow e

Uogólnione

Jam a Vergi, drobnozakrêtow oæ,
porencefalia, zanik m ózgu

8

K

6

Asfiksja,
zespó³ Westa objaw ow y

Zgiêciow e

Uogólnione

9

M

3

Asfiksja

Zgiêciow e

Zlokalizow ane

10

M

1

Asfiksja

Zgiêciow e

Uogólnione

Zanik korow o-podkorow y

Jam a przegrody przeroczy stej,
zanik m ózgu
Zanik
korow o-podkorow y
Zanik korow o-podkorow y, porencefalia,
leukom alacja oko³okom orow a
Leukom alacja
oko³okom orow a

Leukom alacja
oko³okom orow a
Leukom alacja oko³okom orow a,
hipom ielinizacja,
zespó³ Pelizaeusa-M erzbachera

11

K

1

Asfiksja,
cukrzy ca ciê¿arny ch

Polim orficzne

Burst-supresion

Zanik lew ej pó³kuli m ó¿d¿ku,
poszerzone przestrzenie
p³y now e na sklepistoci

12

K

15

Asfiksja, posocznica
now orodkow a
cukrzy ca ciê¿arny ch

Polim orficzne

Wieloogniskow e

Zanik m ózgu

13

M

1

Asfiksja,
w czesnoniem ow lêca
encefalopatia padaczkow a

Polim orficzne

Burst-supresion

14

M

1

Asfiksja

Czêciow e
z³o¿one

Zlokalizow ane

Burst-supresion

Zanik m ózgu, hipoplazja m ó¿d¿ku

Hipom ielinizacja
Leukom alacja
oko³okom orow a
Zanik m ó¿d¿ku,
Agenezja cia³a m odzelow atego, hipoplazja
hipoplazja pnia,
robaka, zaburzenia m ielinizacji,
agenezja cia³a m odzelow atego,
kw asica ketoglutarow a
hipom ielinizacja

15

K

3

Asfiksja

Kloniczne

16

M

7

Asfiksja, krw aw ienie
do w zgórza

Polim orficzne

17

M

10

Asfiksja

Polim orficzne

Zlokalizow ane

Zanik m ózgu

18

M

4

Asfiksja

Tonicznokloniczne

Uogólnione

Leukom alacja oko³okom orow a

19

M

1

Asfiksja

Polim orficzne

Zlokalizow ane

20

K

8

Wczeniactw o, IVH

Kloniczne

Uogólnione

Wczeniactw o, RDS,
hipokalcem ia,
hipom agnezem ia

Polim orficzne

Uogólnione

Zanik m ózgu, torbiel pajêczy nów ki,
hipoplazja robaka, leukom alacja
oko³okom orow a

Zanik m ózgu
Zanik m ózgu, porencefalia
Jam a przegrody przeroczy stej,
asy m etria kom ór boczny ch

21

M

1

22

K

4

23

M

2,5

Wczeniactw o, asfiksja

Polim orficzne

Uogólnione

24

M

5

Wczeniactw o, asfiksja, RDS

Zgiêciow e

Zlokalizow ane

Leukom alacja, zanik m ó¿d¿ku, porencefalia

25

M

22

Wczeniactw o

Zgiêciow e

Hipsary tm ia

Leukom alacja oko³okom orow a,
zanik m ózgu, asy m etria kom ór

26

K

13

Wczeniactw o, IVH

Polim orficzne

Uogólnione

27

M

4

Wczeniactw o, RDS,
m nogie w ady rozw ojow e

Polim orficzne

Ogniskow e

28

M

9

Ci¹¿a podtrzy m y w ana,
drgaw ki now orodkow e
padaczka
m iokloniczno-astaty czna

M iokloniczno
-astaty czne

Zlokalizow ane

Zanik m ózgu

29

M

23

M nogie w ady rozw ojow e

Toniczne

Uogólnione

Zespó³ Dandy -Walker

30

K

0,5

Drgaw ki now orodkow e

Polim orficzne

Zlokalizow ane

Leukom alacja oko³okom orow a

14

CM V, SAH, reanim acja
w 2 dobie ¿y cia

Toniczno
-kloniczne

Zlokalizow ane

Dem ielinizacja, zw apnienia

31

M

Asy m etria kom ór boczny ch

Wczeniactw o, m nogie w ady Polim orficzne
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Zanik m ózgu

Torbiel pajêczy nów ki
Agenezja cia³a m odzelow atego,
zanik, porencefalia, drobnozakrêtow oæ
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Tabela II
Padaczka pozapalna, pourazowa i naczyniopochodna.
Postinfectios, posttraumatic and poststroke epilepsy.
Pacjent

Wiek
m iesi¹ce

32

8

33

Obci¹¿enie

Ty p napadów

Herpety czne

Czêciow e
z³o¿one

23

Herpety czne
zapalenie m ózgu

Toniczno
-kloniczne

Uogólnione

34

19

Ropne zapalenie opon

Polim orficzne

Uogólnione

Agenezja cia³a m odzelow ategoporencefalia
m ó¿d¿ku

35

10

Uraz g³ow y ze z³am aniem
koci ciem ienio-w ej

Toniczne

Zlokalizow ane

Pêkniêcie koci ciem ieniow ej

36

17

Polim orficzne

Uogólnione

M alform acja naczy niow a
lew ego p³ata czo³ow ego

37

6

Toniczno
-kloniczne

Zlokalizow ane

Krw iak podtw ardów kow y

38

10

39

3

Krw iak podtw ardów kow y

EEG/w ideo-EEG

TK

MR
Porencefalia, m alacja ogniskow a
Jam a przegrody przeroczy stej,

Teleangiektazje m ó¿d¿ku,
jam a przegrody przeroczy stej

Kloniczne
Pow ik³anie zabiegu z³o¿onej
w ady serca

Toniczno
-kloniczne

Zlokalizow ane

Ognisko niedokrw ienia

Tabela III
Padaczka na pod³o¿u wad wrodzonych OUN.
Symptomatic epilepsy in children with CNS congenital malformations.
P

Wiek (m ies)

Obci¹¿enie

Ty p napadów

EEG/w ideo-EEG

TK

MR

40

4

Wodog³ow ie w rodzone

Polim orfi-czne

Hipsary tm ia

Wodog³ow ie, zw apnienia

41

2

Wodog³ow ie w rodzone

Tonicznokloniczne

Uogólnione

Wodog³ow ie

42

15

Wodog³ow ie

Kloniczne

Zlokalizow ane

Wodog³ow ie

43

10

Zespó³ m nogich w ad
rozw ojow y ch

Zgiêciow e

Wieloogniskow e

Jam a przegrody przeroczy stej,
zanik

44

6

Zespó³ m nogich w ad
rozw ojow y ch

Polim orficzne

Uogólnione

Zanik

45

5

Zespó³ m nogich w ad
rozw ojow y ch

Polim orficzne

Uogólnione

Agenezja cia³a m odzelow atego,
zanik

46

14

Zespó³ m nogich w ad
rozw ojow y ch

Polim orficzne

Uogólnione

Asy m etria kom ór, przepuklina
oponow o-m ózgow a

47

12

Zespó³ Dandy Walkera

Czêciow e
w tórnie
uogólnione

Zlokalizow ane

48

4

Zespó³ M iller-Dieker

Zespó³ Klippel-Feila,
przepuklina oponow o m ózgow a
Zespó³ Dandy Walkera

M ioklonie

Zespó³ M iller-Dieker

Czêciow e
proste

Zlokalizow ane

Schizencefalia, heterotopia

Polim orficzne

Uogólnione

Jam a przegrody przeroczy stej i v ergi,
hipoplazja m ó¿d¿ku, ogniska hiperintensy w ne
w T2 w e w zgórzu
Hipoplazja rdzenia przed³u¿onego

49

4

50

7

51

15

Kloniczne

Uogólnione

52

5

Czêciow e
z³o¿one

Zlokalizow ane

53

7

M ioklonie

Zlokalizow ane

54

1

Czêciow e
z³o¿one

Zlokalizow ane

Lisencefalia

55

4

Czêciow e
z³o¿one

Zlokalizow ane

Jam a przegrody przeroczy stej,
zanik m ózgu

56

1

Czêciow e
proste

Zlokalizow ane

Jam a przegrody przeroczy stej, asy m etria
kom ór

57

4

Tonicznokloniczne

Uogólnione

Pachy gy ria

U 2 rodzeñstw a zgon
z niedoboru oksy dazy
cy tochrom u C, niew y dolnoæ
oddechow a w 2 dobie

M atka  padaczka

ona w przebiegu wodog³owia. U 1 dziewczynki wystêpowa³y napady polimorficzne
a w leczeniu stosowano biterapiê walproinianem i wigabatryn¹. W zapisie EEG
stwierdzono u niej hipsarytmiê a w neuroobrazowaniu oprócz wodog³owia zwapnie748

Jam a przegrody przeroczy stej,
poszerzone zbiorniki podstaw y
Hipoplazja nam iotu m ózgu

nia. U drugiej z opónieniem psychoruchowym i niedow³adem czterokoñczynowym
wystêpowa³y napady kloniczne leczone
walproinianem. Z kolei u ch³opca równie¿ z
opónieniem rozwoju psychoruchowego wystêpowa³y napady toniczno-kloniczne i lePrzegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 11

czony by³ on skutecznie walproinianem. U
4 dzieci rozpoznano zespó³ mnogich wad
rozwojowych. U 3 z nich wystêpowa³y napady polimorficzne z uogólnionymi zmianami w EEG, a u 1 napady zgiêciowe ze zmianami wieloogniskowymi. W neuroobrazowaS. Kroczka i wsp.

Tabela IV
Padaczka w chorobach neurometabolicznych, zespo³ach nerwowo-skórnych i nowotworowych.
Symptomatic epilepsy in neurometabolic, neuro-cutaneous and neoplasmatic diseases.
P

Wiek (m ies)

Rozpoznanie

Ty p napadów

EEG/w ideo-EEG

TK

MR

58

1

Choroba Sandhoffa

Polim orficzne

Uogólnione

Zanik m ózgu

59

11

GM 1

Polim orficzne

Uogólnione

Zanik m ózgu

60

5

Choroba Sandhoffa

Polim orficzne

Uogólnione
Zlokalizow ane

Glejak z³oliw y

Zaburzenia m ielinizacji, zanik m ózgu

61

15

Glejak z³oliw y

Czêciow e
w tórnie uogólnione

62

8

Stw ardnienie guzow ate
Zespó³ Westa objaw ow y

Zgiêciow e

Hipsary tm ia

Zw apnienia,
pozapalna dem ielinizacja

63

8

Stw ardnienie guzow ate
Zespó³ Westa objaw ow y

Zgiêciow e

Uogólnione

Guzki podw y ció³kow e

Guzki podw y ció³kow e, dy splazja korow a,
dy sm ielinizacja

Tabela V
Padaczka objawowa z przyczyn nieokrelonych.
Undeterminated symptomatic epilepsy.
LP

Wiek (m ies)

Ty p napadów

EEG/w ideo-EEG

TK

64

8

M ioklonie

Uogólnione

Zanik korow o-podkorow y

MR

65

0,25

Polim orficzne

Uogólnione

Zanik korow o-podkorow y

66

5

Czêciow e w tórnie uogólnione

Uogólnione

Poszerzone przestrzenie p³y now e na sklepistoci

67

5

Toniczno-kloniczne

Zlokalizow ane

Poszerzone przestrzenie p³y now e na sklepistoci

68

12

Czêciow e z³o¿one

Zlokalizow ane

Zanik korow o-podkorow y

69

15

Toniczno-kloniczne

Zlokalizow ane

Asy m etria kom ór

70

13

Czêciow e z³o¿one

Zlokalizow ane

Zanik korow o-podkorow y, torbiel pajêczy nów ki

71

9

Polim orficzne

Zlokalizow ane

Poszerzone przestrzenie p³y now e na sklepistoci

72

17

Toniczno-kloniczne

Zlokalizow ane

Poszerzony zbiornik w ielki i zbiorniki podstaw y

73

10

Czêciow e z³o¿one

Zlokalizow ane

Poszerzone przestrzenie p³y now e na sklepistoci

74

15

Czêciow e z³o¿one

Zlokalizow ane

Zanik korow o-podkorow y

75

12

Polim orficzne

Zlokalizow ane

Asy m etria kom ór

76

11

Toniczno-kloniczne

Uogólnione

77

2

Toniczno-kloniczne

Uogólnione

Poszerzone przestrzenie p³y now e na sklepistoci

78

1

Czêciow e proste

Uogólnione

Poszerzony zbiornik w ielki

79

4

Polim orficzne

Uogólnione

Zanik korow o-podkorow y

80

20

Polim orficzne

Zlokalizow ane

Zanik korow o-podkorow y

81

16

Czêciow e w tórnie uogólnione

Zlokalizow ane

Asy m etria kom ór

Ay m etria kom ór

Zanik m ózgu

Poszerzone przestrzenie
p³y now e na sklepistoci

82

9

Czêciow e proste

Zlokalizow ane

Poszerzone przestrzenie p³y now e na sklepistoci,
asy m etria kom ór

83

6

Czêciow e z³o¿one

Zlokalizow ane

Poszerzone przestrzenie p³y now e na sklepistoci

84

9

Czêciow e z³o¿one

Zlokalizow ane

Poszerzone przestrzenie
p³y now e na sklepistoci

85

6

Polim orficzne

Hipsary tm ia

Poszerzone przestrzenie
p³y now e na sklepistoci

86

23

Toniczno-kloniczne

Zlokalizow ane

niu stwierdzono u nich: jamê przegrody przeroczystej, agenezjê cia³a modzelowatego,
oraz przepuklinê oponowo-mózgow¹. U 3 z
nich wykazano tak¿e zmiany zanikowe
OUN. U 11 dzieci przyczyn¹ padaczki by³y
specyficzne zaburzenia neurorozwojowe
OUN. W badaniach neuroobrazowych wykazano w 4/11 przypadkach obecnoæ jamy
przegrody przeroczystej i/lub vergi, u 4/11
zaniki korowe i/lub podkorowe. W pojedynczych przypadkach ujawniono hipoplazjê
mó¿d¿ku, rdzenia przed³u¿onego a tak¿e
namiotu mózgu, jak równie¿ ogniska heterotopii, pachygyriê, schizencefaliê i lisencefaliê. U jednego z dzieci rozpoznano zespó³
Dandy-Walkera, u innego zespó³ MillerDiecker. Kolejny ch³opiec pozostaje w diaPrzegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 11

Asy m etria kom ór

gnostyce neurometabolicznej. W 2 dobie
¿ycia wyst¹pi³a u niego niewydolnoæ oddechowa i rozwija³ siê od okresu noworodkowego nieprawid³owo. Natomiast u dwojga
jego zmar³ego rodzeñstwa rozpoznano niedobór oksydazy cytochromu C. W tej grupie
pacjentów zmiany uogólnine w EEG stwierdzono u 3/11 a zlokalizowane u pozosta³ych
8/11. U 2/11 dzieci wystêpowa³y napady czêciowe proste, u 4 z³o¿one i wtórnie uogólnione a u innych 2 napady uogólnionych mioklonii. W pojedynczych przypadkach wystêpowa³y napady kloniczne i toniczno-kloniczne, a tak¿e polimorficzne. U 2/11 dzieci
stwierdzono opónienie rozwoju psychoruchowego. Padaczka u wiêkszoæ (8/11) dzieci tej grupy jest dobrze kontrolowana jednym

lekiem przeciwpadaczkowym (u 3 fenobarbital, u 4 karbamazepina a u 1 wigabatryna). 3 dzieci pozostaje na biterapii clonazepamem z fenobarbitalem i nitrazepamem
z wigabatryn¹ oraz fenobarbitalem z nitrazepamem (tabela III).
U 6 dzieci (4 dziewczynek i 2 ch³opców)
wczesna padaczka objawowa rozwinê³a siê
w przebiegu chorób neurometabolicznych i
skórno-nerwowych (tabela IV). U 3 dzieci z
grupy bez dodatniego wywiadu oko³oporodowego padaczka objawowa wyst¹pi³a w
przebiegu gangliozydozy. U 2 z nich rozpoznano chorobê Sandhoffa a u jednego GM1.
Wystêpowa³a u nich lekooporna padaczka
z napadami polimorficznymi mioklonicznymi i uogólnionymi zmianami w EEG. W ba749

daniach neuroobrazowych stwierdzono
zmiany zanikowe u wszystkich trojga, a u
jednego dodatkowo zaburzenia mielinizacji
w obrêbie OUN. Dzieci te wymagaj¹ czêstej modyfikacji politerapii padaczki. U 15
miesiêcznej dziewczynki padaczka z napadami czêciowymi wtórnie uogólnionymi
by³a pierwszym objawem glejaka z³oliwego mózgu, po zabiegu operacyjnym skutecznie leczonej karbamazepin¹. U 2 dzieci przyczyn¹ padaczki i opónienia rozwoju psychoruchowego by³ zespo³y nerwowo-skórne. U tych dzieci wystêpowa³y u nich napady zgiêciowe a na podstawie neuroobrazowania stwierdzono u nich zmiany typowe dla
stwardnienia guzowatego. W zapisie EEG
u ch³opca stwierdzono hipsarytmiê a u
dziewczynki napadowe zmiany uogólnione.
U dziewczynki w leczeniu stosowano monoterapiê wigabatryn¹, a u ch³opca biterapiê wigabatryn¹ z kwasem walproinowym
(tabela IV).
U 23/86 dzieci (26,74%), w tym 12 ch³opców i 11 dziewczynek, nie zidentyfikowano
jednoznacznie przyczyny padaczki. Rozpoznanie padaczki objawowej postawiono na
podstawie stwierdzanych w neuroobrazowaniu zmian, których wyjciowej przyczyny nie
ustalono (tabela V). U 10 dzieci wystêpowa³y napady czêciowe proste i z³o¿one, u
6 toniczno-kloniczne, u 6 innych polimorficzne a u jednego miokloniczne. Neuroobrazowanie wykaza³o u 10 dzieci poszerzenie
przestrzeni podpajêczynówkowej w okolicach p³atów czo³owych i ciemieniowych, u
7 cechy korowo-podkorowego zaniku mózgu, u 5 dzieci asymetriê uk³adu komorowego, u 2 poszerzenie zbiornika wielkiego
z towarzysz¹cym w jednym przypadku poszerzeniem innych zbiorników podstawy a
u jednego dziecka stwierdzono torbiel pajêczynówki p³ata skroniowego. U 7 dzieci
stwierdzono uogólnione zmiany w EEG, u
jednego hipsarytmiê a u 15 zmiany zlokalizowane. U 21/23 dzieci stosowano monoterapiê, jedna dziewczynka wymaga³a biterapii, a inna z opónionym rozwojem psychoruchowym, hipotoni¹ i lekkoporn¹ padaczk¹ wymaga wielokrotnie modyfikowanej politerapii.
Dyskusja
Odró¿nienie padaczki idiopatycznej od
objawowej na podstawie obrazu klinicznego i zmian w EEG bywa niekiedy trudne, bez
zmian typowych dla okrelonego zespo³u
padaczkowego. Równie¿ choroby neurodegeneracyjne OUN maj¹ce pocz¹tek w pierwszych dwóch latach ¿ycia mog¹ rozpoczynaæ siê padaczk¹ i dawaæ charakterystyczne objawy swoiste nieco póniej. Takim
niedawno opisanym zespo³em mo¿e byæ niedobór transportera glukozy typu I (Glut-1 DS),
który rozpoczyna przed pierwszym rokiem
¿ycia siê napadami mioklonicznymi, a wstêpny przebieg choroby podobny jest do ³agodnej padaczki mioklonicznej niemowl¹t [14].
W ostatnich latach dziêki zastosowaniu
nowoczesnych metod diagnostycznych wydatnie zmniejszy³ siê odsetek wystêpowania padaczek idiopatycznych i kryptogennych [8].
Wed³ug Cowan w dobie coraz wiêkszych
mo¿liwoci diagnostycznych, dok³adn¹ przyczynê padaczki mo¿na okreliæ u 25-45%
750

dzieci [3]. Jednak z uwagi na specyfikê padaczki pierwszych dwóch lat ¿ycia, jej przyczynê mo¿na jednoznacznie ustaliæ u zdecydowanie wiêkszego odsetka dzieci. Wród
naszych pacjentów do drugiego roku ¿ycia
objawowy charakter padaczki rozpoznano
u nawet 86/102 (84,3%) dzieci. Podobny
odsetek wykazali Gallitto i wsp., którzy w
swojej grupie mieli 83% pacjentów z padaczk¹ objawow¹ [7], natomiast Czochañska i
wsp. rozpoznali padaczkê objawow¹ u 80%
niemowl¹t [4]. Z kolei Marsza³ i wsp. ustalili
przyczynê padaczki pierwszych dwóch lat
¿ycia u 67,6% dzieci a u 23% z nich przyczyn¹ by³a encefalopatia niedotlenieniowoniedokrwienna [12]. Mniejszy odsetek padaczki objawowej (53,8%) podali Kramer i
wsp. [10] oraz (40,8%) Kwong i wsp. [11]. Z
kolei w materiale Sillanpaa i wsp. dzieciêc¹
padaczkê objawow¹ wyodrêbniono u 50%
dzieci z padaczk¹ hospitalizowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Turku [16]. Najmniejszy odsetek padaczki objawowej stwierdzili
Ramos Lizana i wsp. i wynosi³ on 34%, co
mog³o wynikaæ mog³o czêciowo z faktu, i¿
autorzy ci ocenili czêstoæ wystêpowania
padaczki w pierwszych 3 latach ¿ycia [15].
Czynnikiem ryzyka dla wyst¹pienia padaczki w pierwszych dwóch latach ¿ycia jest
niedotlenienie oko³oporodowe i pozostaje
nadal najczêstsz¹ jej przyczyn¹ w tym wieku [1,11]. W naszym materiale padaczka
bêd¹ca nastêpstwem nieprawid³owego
okresu oko³oporodowego wyst¹pi³a u
33,72% dzieci, przy czym jako nastêpstwo
niedotlenienia oko³oporodowego wyst¹pi³a
u 19/86 (22,1%) dzieci. Jest to odsetek bardzo zbli¿ony (23%) jak w materiale Marsza³
i wsp. [12]. Wed³ug Masri i wsp. nastêpstwa
te by³y przyczyn¹ padaczki u 45,8% dzieci
[13] a wed³ug Dilling-Ostrowskiej i wsp. u
38% dzieci [5]. W materiale Zelwiañskiej i
wsp., pochodz¹cym z Kliniki Krakowskiej z
lat 1995-2000, padaczka objawowa u dzieci do dwóch lat stanowi³a 54% i by³a nastêpstwem niedotlenienia oko³oporodowego u
47% dzieci [18].
Nastêpn¹ du¿¹ grup¹ przyczyn padaczki
objawowej stanowi³y wady wrodzone. Wyst¹pi³a ona u 26/86 dzieci (30,23%) w przebiegu zarówno wad izolowanych OUN jak i
u dzieci z wadami mnogimi. W materiale
Masri i wsp. padaczka objawowa na tle wad
wrodzonych wyst¹pi³a u 9,1% hospitalizowanych niemowl¹t [13].
Innymi rzadszymi przyczynami padaczki objawowej by³y choroby neurometaboliczne, które stwierdzono u 5/86 (5,8%) dzieci i
zespo³y nerwowo skórne, które wyst¹pi³y u
3/86 (3,5%) z nich. Natomiast w materiale
Marsza³ i wsp. padaczka objawowa wywo³ana chorobami metabolicznymi wyst¹pi³a u
28% dzieci hospitalizowanych z padaczk¹
objawow¹ [12].
Jednoznacznej przyczyny wczesnej padaczki objawowej nie ustalilimy u 23
(26,74%) dzieci, chocia¿ u wszystkich tych
pacjentów w badaniach neuroobrazowych
znaleziono zmiany strukturalne, które mog³y
mieæ znaczenie w epileptogenezie. Równie¿
w materiale Dilling-Ostrowskiej i wsp. u 26%
dzieci nie ustalono takiej przyczyny [5].
W naszej grupie pacjentów najczêciej
wystêpowa³y napady polimorficzne (32/86,
37,2%) a rzadziej toniczne, kloniczne i toPrzegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 11

niczno-kloniczne (21/86, 24,43%). Napady
czêciowe wyst¹pi³y u 20/86 (23,26%) dzieci
do drugiego roku ¿ycia, u 4/86 (4,65%) obserwowano mioklonie a u 9/86 (10,46%)
napady zgiêciowe. Natomiast w materiale
Marsza³ i wsp. przewa¿a³y napady uogólnione (66,2%), za napady zlokalizowane stanowi³y 13,4% wród napadów padaczki
dwóch pierwszych lat ¿ycia.
Wnioski
1. U wiêkszoci hospitalizowanych dzieci do wieku 2 lat ¿ycia rozpoznano padaczkê objawow¹.
2. Padaczka pierwszych dwóch lat ¿ycia nieco czêciej wystêpowa³a u ch³opców.
3. Najczêstsz¹ przyczyn¹ padaczki objawowej w tym wieku by³y nastêpstwa nieprawid³owoci okresu oko³oporodowego.
4. Najczêstsz¹ manifestacj¹ padaczki
wczesnej by³y napady polimorficzne.
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