WYPOWIED DYSKUSYJNA

Dobrze siê sta³o, ¿e Przegl¹d Lekarski zdecydowa³ siê na
publikacjê dwóch prac oryginalnych z Katedry Neurologii
Dzieci i M³odzie¿y w Krakowie, powiêconych etiologii padaczki objawowej u dzieci. S¹ one wa¿ne nie tylko dla neuropediatrów i pediatrów. Zajmuj¹c siê badaniami d³ugofalowego przebiegu padaczki w okresie rozwojowym pragn¹³bym
sprowokowaæ dyskusjê autorów i czytelników Przegl¹du Lekarskiego, jako pisma zajmuj¹cego siê zagadnieniami medycznymi dzieci i doros³ych, a dotycz¹c¹ dwóch problemów zwi¹zanych z tematem artyku³ów nie poruszanych przez autorów.
Tematyka ta wykracza bowiem poza cele autorów obu prac.
1. Czy etiologia padaczki u dzieci wp³ywa na przebieg
napadów a w szczególnoci czy pewne czynniki zwi¹zane z
przyczyn¹ padaczki s¹ odpowiedzialne za lekoopornoæ
W³asne dowiadczenie kliniczne wskazuje, ¿e etiologia
padaczki w istotny sposób warunkuje skutecznoæ leczenia
przeciwpadaczkowego u dzieci [1, 2, 3}. Prace na ten temat
s¹ nieliczne i dotycz¹ g³ównie wieku doros³ego. Rozpatruje
siê zwi¹zki miêdzy czêstoci¹ lekoopornoci i etiologii padaczki u doros³ych i wskazuje, ¿e pacjentów z MTLE (padaczk¹ przyrodkowej czêci p³ata skroniowego) charakteryzuje znaczna lekoopornoæ, a padaczka pourazowa i naczyniowa to najczêciej padaczki dobrze poddaj¹ce siê leczeniu.
Badaj¹c dzieci z padaczk¹ objawow¹ w przebiegu zaburzeñ rozwojowych kory mózgowej, mózgowego pora¿enia
dzieciêcego, czy wodog³owia zauwa¿ono, ¿e w 1 i 2 roku od
pocz¹tku padaczki na ogó³ dobrze poddaje siê ona leczeniu.
Z lekoopornoci¹ spotkaæ siê mo¿emy jednak u dzieci w padaczce objawowej po okresie skutecznego leczenia [4]. Wahania w przebiegu skutecznoci leczenia padaczki w mózgowym pora¿eniu dzieciêcym spotkalimy w drugiej dekadzie
¿ycia, gdzie u 18% pacjentów po remisji 1-2 letniej obserwowano zwiêkszenie czêstotliwoci napadów padaczkowych [3].
Wydaje siê, ¿e problem zwi¹zku etiologii padaczki i skutecznoci jej leczenia nie jest dostatecznie opisany w pimiennictwie, chocia¿ etiologia padaczki jest wg. nowych nielicznych jeszcze badañ istotnym czynnikiem ryzyka dalszego przebiegu padaczki [5]. Autorzy obu prac o etiologii padaczki
mogliby wspomnieæ o znaczeniu ustalenia prawid³owej etiologii padaczki objawowej dla skutecznoci prawid³owej terapii przeciwpadaczkowej.
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2. Wspó³istnienie ró¿nych etiologii padaczki objawowej
To zagadnienie mog³oby byæ równie¿ interesuj¹ce i uwa¿am, ¿e nale¿a³oby przeanalizowaæ w jakim odsetku pacjentów w pracach autorów z objawow¹ padaczk¹ mo¿na wskazaæ na wiêcej ni¿ jeden czynnik etiologiczny i czy ma to znaczenie dla dalszego jej przebiegu. W 2006 roku opublikowano badania wskazuj¹ce na fakt, ¿e p³ody i noworodki z zaburzeniami rozwojowymi kory mózgowej s¹ bardziej wra¿liwe
na niedotlenienie [6]. Czy zatem obci¹¿enie wiêcej ni¿ jednym czynnikiem etiologicznym potencjalnej padaczki ma
wp³yw na fakt jej ujawnienia lub zmienia jej przebieg, jest
zagadnieniem otwartym.
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