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Określe��e „d��ec�ęce �espoły okresowe” s�osowa�e 
jes� w s�osu�ku do w�elu �awracających, pr�ejśc�owych, 
��ewyjaś��o�ych w ���y sposób objawów, op�sywa�ych 
jako popr�ed�ające wys�ąp�e��e m�gre�y u d��ec�. Należą 
do ��ch: �awracające wym�o�y, bóle br�ucha, gorąc�ka, 
parasom��e, choroba lokomocyj�a, łagod�y �apadowy 
kręc� s�y�, pseudodus���ca, �espół Toure��e’a, �adpobud-
l�wość ruchowa � łagod�e d��ec�ęce �awro�y głowy. �ew�e 
jes� pow�ą�a��e �ych dolegl�wośc� � m�gre�ą, �a�om�as� 
��el�c��e są do��es�e��a do�yc�ące �ch �w�ą�ku � ���ym� 
rod�ajam� bólów głowy. M�ęd�y�arodowa Klasyf�kacja 
�ólów Głowy �ICHD-2� podaje kry�er�a d�ag�os�yc��e 
wym�o�ów cykl�c��ych ora� m�gre�y br�us��ej jako pre-
kursorów m�gre�y u d��ec�, ��e wspom��ając o ���ych 
prawdopodob�ych d��ec�ęcych �espołach okresowych. 
�o�ad�o �abur�e��a �e klasyf�kowa�e są jako pod�ypy 
m�gre�y, w �ałoże��u � wykluc�e��em �ch �w�ą�ku � 
���ym� �ypam� samo�s��ych bólów głowy.

�rak bada� populacyj�ych s�a�ow� u�rud��e��e w 
opracowa��u charak�erys�yk� d��ec�ęcych �espołów okre-
sowych. Au�or�y pos�a�ow�l� wypeł��ć �ę lukę. �róbowal� 
o�� oce��ć c�ęs�ość wys�ępowa��a k�lku objawów sugeru-
jących d��ec�ęce �espoły okresowe w populacj� d��ec� w 
w�eku wc�es�os�kol�ym, w �ym w grup�e d��ec� � m�gre�ą 
�� uw�ględ��e��em m�gre�y prawdopodob�ej � pr�ewlekłej� 
ora� � �ap�ęc�owym� bólam� głowy. �ada��e wyko�a�o w 
ramach s�erok�ego, prospek�yw�ego bada��a populacyj-
�ego oce��ającego �drow�e psych�c��e d��ec� � młod��eży 
w �ra�yl��. Grupą docelową była populacja ws�ys�k�ch 
d��ec� w w�eku 5–12 la� uc�ęs�c�ających do jed�ej � p�ęc�u 
s�kół pa�s�wowych w �a��a Cru� das �alme�ras, �� w 
�ra�yl�� w 2008 roku ��=2173�. Dla celów bada��a a�al��ę 
ogra��c�o�o do d��ec� � dos�ęp�ym� komple��ym� da�ym�, 
u k�órych ro�po��a�o m�gre�ę, �ap�ęc�owe bóle głowy 
ora� d��ec� be� bólów głowy �wykluc�o�o d��ec� � ���ym� 
�ypam� bólów głowy � � ��esklasyf�kowa�ym� bólam� 
głowy�. Os�a�ec���e oce��a�o grupę 1113 d��ec�. �r�epro-
wad�o�o wyw�ad � rod��cam� � użyc�em us�a�dary�owa-
�ego kwes��o�ar�us�a. Oce��a�o cechy charak�erys�yc��e 
bólów głowy �god��e � kry�er�am� d�ag�os�yc��ym� 
ICHD-2. �pecjal�ą uwagę �wróco�o �a oce�ę objawów 
m�ęd�y�apadowych ��e�w�ą�a�ych � bólam� głowy, �ak�ch 
jak �rud�ośc� w �auce, choroba lokomocyj�a, �awracające 
bóle ko�c�y�, bóle br�ucha, wys�ępowa��e parasom��, jak: 
mów�e��e pr�e� se�, lu�a�ykowa��e, bruks��m � moc�e��e 
�oc�e. �o pr�eprowad�e��u a�al��y s�a�ys�yc��ej s�w�er-
d�o�o, że w oce��a�ej grup�e c�ęs�ość m�gre�y wy�os�ła 
3,76% �� aurą lub be��, prawdopodob�ej m�gre�y 17,1%, 
pr�ewlekłej m�gre�y 0,8%, ep��odyc��ych �ap�ęc�owych 
bólów głowy r�adk�ch � c�ęs�ych odpow�ed��o 2,3% � 

1,6%, prawdopodob�ych �ap�ęc�owych bólów głowy 
13,5%, pr�ewlekłych �ap�ęc�owych bólów głowy 0,1%.

�pośród pr�ebada�ych objawów m�ęd�y�apadowych 
w całej grup�e d��ec� ��=1113� �ajc�ęśc�ej wys�ępowały 
�awracające bóle br�ucha �32,9%�, mów�e��e pr�e� se� 
�26,8%� � �awracające bóle ko�c�y� �23,8%�. Wyka-
�a�o, że w�ględ�e prawdopodob�e�s�wo �relative risk 
– RR�wys�ępowa��a objawów m�ęd�y�apadowych wska-
�ujących �a d��ec�ęce �abur�e��a okresowe u d��ec� � 
m�gre�ą �� aurą lub be��, m�gre�ą prawdopodob�ą ora� 
m�gre�ą pr�ewlekłą, � wyją�k�em moc�e��a �oc�ego, jes� 
��ac���e podwyżs�o�e w s�osu�ku do d��ec� be� bólów 
głowy. W m�gre��e ep��odyc��ej: choroba lokomocyj�a 
wys�ępowała u 33,0% d��ec� w porów�a��u do 16% be� 
m�gre�y, RR=2,1; �awracające bóle ko�c�y� u 62,6/12%, 
RR=5,2; �awracające bóle br�ucha u 58,6/22,9%, RR=2,7; 
parasom��e, jak: mów�e��e pr�e� se� u 54,6/23,7%, 
RR=2,3; lu�a�ykowa��e u 36,0/10,9%, RR=3,4; bruks��m 
u 44,0/18,4%, RR=2,4. Zbl�żo�e re�ul�a�y obserwowa�o 
w m�gre��e prawdopodob�ej � pr�ewlekłej. Ws�ys�k�e 
oce��a�e objawy � wyją�k�em moc�e��a �oc�ego wys�ę-
powały ��ac���e c�ęśc�ej � o w�ęks�ym �as�le��u u d��ec� 
� m�gre�ą w porów�a��u do d��ec� be� bólów głowy. U 
d��ec� � �ap�ęc�owym� bólam� głowy, � wyją�k�em moc�e-
��a �oc�ego � choroby lokomocyj�ej, obserwowa�o �akże 
��ac��e podwyżs�e��e prawdopodob�e�s�wa wys�ępowa-
��a objawów m�ęd�y�apadowych wska�ujących �a d��e-
c�ęce �abur�e��a okresowe, pr�y c�ym �awracające bóle 
br�ucha � ko�c�y� wys�ępowały po�ad dwa ra�y c�ęśc�ej 
�RR=2,0 � 2,6�. 

Ro�po��awa��e objawów �w�ą�a�ych � m�gre�o-
wym� bólam� głowy ma duże ��ac�e��e. �o��eważ fe�o�yp 
m�gre�y może � upływem c�asu ulegać �m�a��e, a �akże 
c�ęs�o wys�ępują �rud�ośc� w u�yska��u od małych d��ec� 
w�arygod�ych ��formacj� �a �ema� dolegl�wośc�, pow�a-
r�ające s�ę objawy m�ęd�y�apadowe mogą s�a�ow�ć dużą 
pomoc w pos�aw�e��u właśc�wej d�ag�o�y. 

Au�or�y doko�al� a�al��y pow�ą�a��a róż�ych �ypów 
bólów głowy u d��ec� � 1wys�ępowa��em �awracających 
objawów m�ęd�y�apadowych. Wyka�al� �ch s�l�y �w�ą�ek 
� m�gre�ą, rów��eż w od��es�e��u do jej pod�ypów �c�ego 
��e porus�a�o we wc�eś��ejs�ych do��es�e��ach�, a �akże 
� �ap�ęc�owym� bólam� głowy. �o�ad�o wysu��ę�o �r�y 
�s�o��e spos�r�eże��a:

1. K�lka � objawów m�ęd�y�apadowych już wc�eś��ejK�lka � objawów m�ęd�y�apadowych już wc�eś��ej 
uważa�ych �a po�e�cjal��e �w�ą�a�e � m�gre�ą, podob-
��e jak w do��es�e��ach ���ych au�orów, oka�ało s�ę � 
��ą pow�ą�a�ych w ��ac��ym s�op��u. Choc�aż ICHD-2 
u��aje jedy��e �r�y d��ec�ęce �abur�e��a okresowe �w�ą-
�a�e � m�gre�ą �cykl�c��e wym�o�y, m�gre�ę br�us��ą � 
łagod�e �apadowe d��ec�ęce �awro�y głowy�, �o �p. para-
som��e �akże mogą być pomoc�e w ro�po��a��u m�gre�y 
u dzieci.

2. Wyka�a�o podob�e�s�wo wys�ępowa��a d��ec�ęcychWyka�a�o podob�e�s�wo wys�ępowa��a d��ec�ęcych 
�abur�e� okresowych w �r�ech oce��a�ych pod�ypach 
m�gre�y �ep��odyc��a, prawdopodob�a, pr�ewlekła�.

3. U d��ec� � �ap�ęc�owym� bólam� głowy objawy m�ę-U d��ec� � �ap�ęc�owym� bólam� głowy objawy m�ę-
d�y�apadowe podob�e jak w m�gre��e wys�ępowały �akże 
c�ęśc�ej ��ż u d��ec� be� bólów głowy.
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Objawy m�ęd�y�apadowe sugerujące d��ec�ęce �abu-
r�e��a okresowe są pows�ech�e w populacj� � �owar�ys�ą 
��e �ylko róż�ym �ypom m�gre�owych bólów głowy, lec� 
�akże �ap�ęc�owym bólom głowy. Na�ęże��e �ego pow�ą�a-
��a �m�e��a s�ę w �ależ�ośc� od rod�aju objawów � wydaje 
s�ę �ajs�l��ejs�e w pr�ypadku choroby lokomocyj�ej, lu�a-
�ykowa��a � bólów ko�c�y�.

Oprac. Magdalena Dudzińska

I faza badań zastosowania pegylowanego 
interferonu – α-�b u młodych pacjentów 
z nerwiakowłókniakami splotowa tymi

phase I trial of pegylated interferon – α-�b 
in young patients with plexiform neurofibromas
R.I. Jakacki, E Dombi, D.M. Potter, S. Goldman, J.C. Allen,  
I.F. Pollack, B.C. Widemann

Neurology, 2011; 18: 265–272

Nerw�akowłók��ak� splo�owa�e wys�ępują u około 
25–50% pacje��ów chorych �a NF1. Cechują s�ę o�e 
�adm�er�ą prol�feracją komórek �chwa��a, f�broblas�ów 
� mas�ocy�ów położo�ych w�dłuż pr�eb�egu �erwu. W 
w�ęks�ośc� wypadków �ac�ekają o�ac�ające �ka�k�, pr�e� 
co ��emożl�wa jes� całkow��a resekcja �m�a�y. Ros�ąc 
mogą os�pecać pacje��ów, �as�lać ��epeł�ospraw�ość, a 
��ek�edy �awe� s�a�ow�ć �agroże��e dla życ�a. �o�ow�y 
w�ros� po ��ecałkow��ym usu��ęc�u jes� bard�o c�ęs�y. 
Chem�o�erap�a s�a�dardowa �a�wyc�aj ��e jes� sku�ec��a, 
brak jes� w �w�ą�ku � �ym jed�ol��ych s�a�dardów lec�e��a 
pom�mo l�c��ych prowad�o�ych prób kl���c��ych. I��er-
fero�y mają d��ała��e hamujące prol�ferację ora� a�g�o-
ge�e�ę. D��ała��e �o było wc�eś��ej wykor�ys�ywa�e w 
lec�e��u róż�ych �owo�worów. Wy��k� wc�eś��ejs�ego 
bada��a � użyc�em INF – α-2a podawa�ego w cod��e��ych 
���ekcjach u pacje��ów � �erw�akam� splo�owa�ym� były 
ob�ecujące. 

Op�sywa�a próba kl���c��a była prowad�o�a � użyc�em 
pegylowa�ego INF. �ołąc�e��e c�ąs�ec�k� b�ałka � gl�ko-
lem pol�e�yle�owym powoduje �m��ejs�e��e jej wrażl�wo-
śc� �a pro�eol��ę, co po�wala �a wydłuże��e ak�yw�ośc� 
INF, a pr�e� �o możl�we jes� podawa��e leku w ods�ępach 
co�ygod��owych. �egylowa�y INF �os�ał dopus�c�o�y 
pr�e� FDA do lec�e��a w�rusowego �apale��a wą�roby 
�ypu w dawce 1 μg/kg/�yd��e�. 

Celem powyżs�ego bada��a była oce�a sku�ec��ośc� 
lec�e��a pegylowa�ym INF- α-2b ora� us�ale��e rekome�-
dowa�ej dawk� u pacje��ów � ros�ącym� lub ��emożl�-
wym� do usu��ęc�a �erw�akam� splo�owa�ym�. W bada��u 
w��ęło ud��ał 30 pacje��ów w w�eku od 1,9 do 34,7 la�. 
Ws�yscy o�� speł��al� kry�er�a ro�po��a��a NF1 �po�a 
jed�ym, u k�órego ro�po��a��e �erw�akowłók��aka splo-
�owa�ego �os�ało pos�aw�o�e �a pods�aw�e b�opsj��. U 24 

� ��ch wc�eś��ej wyko�a�o usu��ęc�e ch�rurg�c��e �m�a�y 
lub s�osowa�o ���e lec�e��e. �egylowa�y INF- α-2b poda-
wa�y był 1 x w �ygod��u w ���ekcjach podskór�ych, próbę 
ko��y�uowa�o pr�e� dwa la�a �� wyją�k�em pacje��ów, u 
k�órych wys�ąp�ły poważ�e d��ała��a uboc��e, obserwo-
wa�o progresję pom�mo lec�e��a lub k�ór�y odmów�l� ko�-
�y�uowa��a bada��a�. �acje�c� �os�al� pod��ele�� �a �r�y 
grupy, w k�órych s�osowa�o odpow�ed��o dawk�: 3 μg/kg/
�yd��e� �11 pacje��ów�, 4,5 μg/kg/�yd��e� �5 pacje��ów� 
ora� 1μg/kg/�yd��e� �12 pacje��ów�. Obserwowa�e d��ała-
��a uboc��e po poda��u INF, k�óre sku�kowały �m��ejs�e-
��em dawk� lub �apr�es�a��em lec�e��a, moż�a pod��el�ć 
�a �as�ępujące grupy: �abur�e��a �achowa��a ��adak�yw-
�ość, agresja, �achowa��a opo�ycyj�o-bu��ow��c�e�, �ad-
m�er�e uc�uc�e �męc�e��a, bóle m�ęś��owe, �eu�rope��a, 
�apady padac�kowe, m�oklo��e, podwyżs�o�e war�ośc� 
AlAT � AspAT. Doda�kowo pacje�c�e �głas�al� objawy 
ogól�e �gorąc�ka, dres�c�e, uc�uc�e �męc�e��a, �ud�ośc�, 
wym�o�y�, s�c�egól��e �as�lo�e po poda��u p�erws�ych 
dawek INF. Aby �m��ejs�yć �e objawy, pacje�c� o�r�ymal� 
�alece��e pr�yjmowa��a �a 30 m��u� pr�ed ���ekcją ora� 
po�em co 4–6 god��� ace�am��ofe�u. 

U ws�ys�k�ch p�ęc�u pacje��ów lec�o�ych dawką 4,5 
μg/kg/�yd��e� wys�ąp�ły d��ała��a uboc��e wymagające 
redukcj� dawk� lub �apr�es�a��a lec�e��a. �r�y s�osowa-
��u dawk� 3 μg/kg/�yd��e� u 5 � 11 pacje��ów d��ała��a 
uboc��e spowodowały ko��ec��ość redukcj� dawk� lub 
�apr�es�a��a lec�e��a. �r�y dawce 1μg/kg/�yd��e� d��ała-
��a uboc��e wys�ąp�ły u 2 � 12 pacje��ów � spowodowały 
przerwanie kuracji.

W wy��ku powyżs�ej próby kl���c��ej u�yska�o �as�ę-
pujące wy��k�: u 11 � 16 �69%� pacje��ów �głas�ających 
dolegl�wośc� bólowe obserwowa�o �ch �m��ejs�e��e pod 
wpływem lec�e��a, pr�y c�ym 2 pacje��ów po poc�ą�ko-
wej popraw�e �as�ęp��e �głas�ało kl���c��e pogors�e��e. 
13 � 14 pacje��ów �93%� � w�doc��ym lub wyc�uwal-
�ym gu�em �głos�ło sub�ek�yw�e wraże��e �m��ejs�e��a 
s�ę masy gu�a, a 4 � 5 � wy�r�es�c�em � powodu loka-
l��acj� �m�a�y w oc�odole �głas�ało poprawę możl�wo-
śc� o�w�era��a oc�u. N�e ws�yscy � bada�ych pacje��ów 
m�el� wyko�a�e bada��e wolume�ryc��e w �rakc�e bada-
��a MR, ale � 17 pacje��ów, u k�órych �ak�e bada��e było 
wyko�a�e, u 5 osób �29,4%� wyka�a�o 15–22% redukcję 
obję�ośc� gu�a podc�as lec�e��a, pr�y c�ym �m�a�a była 
�ajbard��ej w�doc��a w p�erws�ych 4–6 m�es�ącach lec�e-
��a, a po roku rac�ej u�ysk�wa�o fa�ę pla�eau. U 3 � 4 osób, 
u k�órych pr�ed pr�ys�ąp�e��em do bada��a udokume��o-
wa�o w�ras�a��e gu�a, �aobserwowa�o jego s�ab�l��ację 
lub �m��ejs�e��e. U 5 pacje��ów �a�o�owa�o progresję 
�m�a�y w 11–24 m�es�ące po ro�poc�ęc�u lec�e��a, u jed-
�ego pacje��a, u k�órego obserwowa�o bard�o gwał�ow�y 
w�ros� po 6 m�es�ącach lec�e��a ro�po��a�o �m�a�ę �ło-
śl�wą w obręb�e śc�a�y kla�k� p�ers�owej � pacje�� �marł. 
U żad�ego � pacje��ów regresja �m�a�y ��e pr�ekroc�yła 
25%. 

Na pods�aw�e obserwowa�ej �ależ�ośc� d��ała� uboc�-
�ych od s�osowa�ej dawk� rekome�dowa�ą dawkę dla 
bada� w fa��e II dla pacje��ów ped�a�ryc��ych us�alo�o 
�a po��om�e 1 μg/kg/�yd��e�. �ada��e �o dos�arc�yło 
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dowodów klasy III, że pegylowa�y INF- α-2b u pacje�-
�ów � objawowym�, pos�ępującym�, �agrażającym� życ�u 
lub ��emożl�wym� do usu��ęc�a ch�rurg�c��ego �erw�a-
kowłók��akam� splo�owa�ym� może pr�y��eść po�y�yw�e 
efek�y w pos�ac� �m��ejs�e��a obję�ośc� �m�a�y w bada��u 
rad�olog�c��ym lub ro�m�arów bada�ego gu�a.

Oprac. Danuta Stettner

Idiopathic Intracranial Hypertension in Children: 
A Review and Algorithm

Idiopatyczne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe 
u dzieci: przegląd i algorytm.
Shannon M. Stanridge

Pediatr Neurol 2010; 43: 377–389

Id�opa�yc��e �adc�ś��e��e wew�ą�r�c�as�kowe ��.�.w.� 
jes� def���owa�e jako s�a�, w k�órym obserwuje s�ę w�ros� 
c�ś��e��a wew�ą�r�c�as�kowego pr�y jed�oc�es�ym braku 
�m�a�y ro�ros�owej, wodogłow�a � praw�dłowym skład��e 
pły�u mó�gowo-rd�e��owego �p.m.r.�. N�e ma pew�ych 
da�ych �a �ema� ep�dem�olog�� wys�ępowa��a �.�.w. u 
d��ec�. �o okres�e dojr�ewa��a w�ras�a c�ęs�ość wys�ępo-
wa��a �ej choroby u płc� że�sk�ej. Taka �ależ�ość moż�a 
rów��eż �aobserwować w od��es�e��u do o�yłośc�. �r�ed 
okresem dojr�ewa��a ��e s�w�erd�a s�ę podob�ych �ależ-
�ośc�. �a�oge�e�a pows�a��a �.�.w. jes� ��e��a�a. Jako 
�ajbard��ej prawdopodob�ą pr�yc�y�ę pows�a��a �adc�ś-
��e��a wew�ą�r�c�as�kowego podaje s�ę �abur�e��e krąże-
��a p.m.r. lub pr�epływu żyl�ego. 

Ro�po��a��e �.�.w. op�era s�ę �a �modyf�kowa�ych 
kry�er�ach Da�dy’ego: 1� objawy w�możo�ego c�ś��e��a 
wew�ą�r�c�as�kowego, 2� brak objawów og��skowych 
w bada��u �eurolog�c��ym � wyją�k�em jed�o- lub obu-
s�ro��ego poraże��a �. VI, 3� c�ś��e��e p.m.r. może być 
w�możo�e, be� �m�a� składu cy�olog�c��ego lub b�o-
chem�c��ego, 4� komory boc��e mó�gu po�os�ają syme-
�ryc��e, o praw�dłowej lub �m��ejs�o�ej w�elkośc�.

Objawam� w�możo�ego c�ś��e��a wew�ą�r�c�as�ko-
wego są: 1� ból głowy charak�ery�ujący s�ę co �ajm��ej 
jed�ą � cech: cod��e��y, ro�la�y lub s�ały ��epulsujący, 
ból �as�la�y pr�e� próbę Valsalvy lub �m�a�ę po�ycj�, 2� 
s�umy us��e �podawa�e pr�e� ok. 50% pacje��ów�, 3� ��e-
praw�dłowośc� w bada��u okul�s�yc��ym: obr�ęk �arc�y 
�erwu w�rokowego, ogra��c�e��e pola w�d�e��a, błysk�, 
pogors�e��e os�rośc� w�roku, 4� ���e ��especyf�c��e 
objawy, �ak�e jak bóle s�y� � ram�o�, a�aksja, pares�e�je.

U dorosłych � u d��ec� po 8 r.ż. �a war�ość gra��c��ą 
c�ś��e��a p.m.r. pr�yjmuje s�ę 250 mm H20, �a�om�as� u 
d��ec� po��żej 8 r.ż. propo�owa�e war�ośc� �o 200 mm 
H2O. C�ś��e��e �o może s�ę jed�ak �m�e��ać w c�as�e, ��e 
�aws�e udaje s�ę s�w�erd��ć podwyżs�o�e war�ośc� w jed-
�ora�owej pu�kcj� lędźw�owej �p.l.� – w pr�ypadku wą�-

pl�wośc� war�o pow�ór�yć p.l. lub mo���orować c�ś��e��e 
�a pomocą cew��ka um�es�c�o�ego w okol�cy lędźw�owej 
lub c�uj��ka wew�ą�r�c�as�kowego. �ada��e c�ś��e��a 
śródc�as�kowego w �rakc�e p.l. pow���o być wyko�a�e w 
po�ycj� leżącej �a boku, � �ogam� ułożo�ym� luź�o.

Ko��ec��e jes� wykluc�e��e pa�olog�� w bada��u 
obra�owym. W �ym celu �ależy wyko�ać bada��e �MR, 
ewe��ual��e TK� Aby wykluc�yć �akr�ep�cę �a�ok żyl-
�ych lub ���e ��epraw�dłowośc� układu żyl�ego, celowe 
może być rów��eż wyko�a��e bada��a a�g�o MR � fa�ą 
żyl�ą, s�c�egól��e u pacje��ów, u k�órych ��e s�w�erd�a s�ę 
���ych obc�ąże� �płeć � �adm�er�a masa c�ała, małe d��ec�, 
pacje�c� w podes�łym w�eku�, u k�órych pla�owa�e jes� 
lec�e��e �euroch�rurg�c��e, u pacje��ów �e ��ac��ym� 
�abur�e��am� w�d�e��a, � chorobam� �w�ą�a�ym� �e 
�w�ęks�o�ym ry�yk�em pows�awa��a �akr�ep�cy ��apale-
��e �a�ok, �apale��e us�u� ora� u �ych, k�ór�y źle odpow�a-
dają �a lec�e��e. 

Należy rów��eż pam�ę�ać o wpływ�e leków �a podwyż-
s�e��e c�ś��e��a wew�ą�r�c�as�kowego. Wśród leków �aj-
c�ęśc�ej wym�e��a�a jes� w��am��a A, dals�ej obserwacj� 
wymaga �w�ą�ek � podawa��em ��ek�órych a��yb�o�yków 
��e�racykl��y, kwas �al�dyksowy, ���rofura��o��a�, dous�-
�ych leków a��yko�cepcyj�ych ora� kor�ykos�erydów. 
Chorobam� współ�s���ejącym� c�ęs�o � podwyżs�o�ym 
c�ś��e��em śródc�as�kowym są o�yłość lub duży pr�yros� 
m.c. w c�ągu 12 m�es�ęcy. 

Celem ����ejs�ej pracy jes� próba us�ale��a algory�mu 
pos�ępowa��a u d��ec� � podejr�e��em �.�.w. Algory�m �e� 
opar�y jes� �a kry�er�ach Da�dy’ego. �ard�o waż�a w us�a-
la��u pos�ępowa��a jes� s�c�egółowa op���a okul�s�yc��a: 
dokład�a oce�a �arc�y �erwu w�rokowego �me�odą be�-
pośred��ą, a jeśl� są jak�ekolw�ek wą�pl�wośc� me�odą 
pośred��ą, oce�a me�odą s�ereoskopową lub �a pomocą 
a�g�ograf�� fluoresce��owej� �e s�op��owa��em wg skal� 
Fr�ese�a, oce�a os�rośc� w�roku � pola w�d�e��a. 

Fr�edma� w swojej pracy �apropo�ował �as�ępującą 
skalę pod w�ględem �m�a� okul�s�yc��ych: 1� �m�a�y 
łagod�e – s�op�e� 1–2 obr�ęku �arc�y �.II, praw�dłowa 
os�rość w�d�e��a �dopus�c�al�e chw�lowe pogors�e��a� � 
pole w�d�e��a �dopus�c�al�e pos�er�e��e plamk� ślepej�, 
2� �m�a�y um�arkowa�e – s�op�e� 3 obr�ęku �arc�y �. II, 
��epraw�dłowa os�rość � pole w�d�e��a, 3� �m�a�y ��ac��e 
– s�op�e� 4–5 obr�ęku �arc�y �. II, obr�ęk plamk�, krwo-
�oc�k� s�a�kówkowe, os�rość w�d�e��a gors�a ��ż 20/50, 
��ac��e uby�k� w polu w�d�e��a, gwał�ow�y pos�ęp cho-
roby.

D��ecko, u k�órego s�w�erd�o�e �os�ały ��ac��e �m�a�y 
w bada��u okul�s�yc��ym, wymaga p�l�ej hosp��al��acj� w 
ośrodku, gd��e �s���eje możl�wość ���erwe�cj� ch�rurg�c�-
�ej. Ko��ec��e jes� wyko�a��e �a�ychm�as�owego bada��a 
MR głowy �ew. bada��a TK�, reko�sul�acj� okul�s�yc��ej 
ora� ko�sul�acj� �euroch�rurg�c��ej. 

Gdy brak jes� odchyle� w bada��u okul�s�yc��ym lub 
s�w�erd�o�e �m�a�y oce��o�o jako łagod�e lub um�arko-
wa�e wg au�ora dals�a d�ag�os�yka może być wyko�y-
wa�a ambula�oryj��e. Kolej�ym e�apem d�ag�os�yc��ym 
pow���a być p.l., w k�órej �ależy oce��ć skład p.m.r. 
ora� jego c�ś��e��e. �acje�c� � praw�dłowym c�ś��e��em 
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p.m.r. ora� praw�dłowym wy��k�em bada��a okul�s�yc�-
�ego pow���� być lec�e�� objawowo. �acje�c�, u k�órych 
s�w�erd�a s�ę praw�dłowe c�ś��e��e p.m.r., a w bada��u 
okul�s�yc��ym obec�e są cechy obr�ęku �arc�y �erwu 
w�rokowego pow���� m�eć wyko�a�e bada��e MR głowy 
ora� reko�sul�ację okul�s�yc��ą. �acje�c� c� pow���� być 
lec�e�� objawowo �lec�e��e bólów głowy�. W pr�ypadku 
�s���e��a dals�ych wą�pl�wośc� �ależy pow�ór�yć p.l. 

W grup�e pacje��ów, u k�órych s�w�erd�a s�ę podwyż-
s�o�e c�ś��e��e p.m.r., �aws�e ko��ec��e jes� wyko�a-
��e bada��a MR głowy, reko�sul�acja okul�s�yc��a ora� 
wdroże��e lec�e��a �arów�o objawowego, jak � lec�e��a 
�adc�ś��e��a wew�ą�r�c�as�kowego. Gdy lec�e��e �o jes� 
��esku�ec��e, pow����śmy ro�ważyć wyko�a��e bada-
��a a�g�o MR głowy � fa�ą żyl�ą �jeśl� ��e wyko�a�o go 
wc�eś��ej w �rakc�e ws�ęp�ej d�ag�os�yk��.

W lec�e��u pr�ewlekłym celem jes� �apob�ega��e u�ra-
c�e w�roku ora� �m��ejs�e��e lub wyel�m��owa��e obja-
wów. Ze w�ględu �a ��ejas�ą e��olog�ę pows�a��a �espołu 
�.�.w. brak jes� możl�wośc� �as�osowa��a lec�e��a pr�yc�y-
�owego. Do wdraża�ych me�od lec�e��a �al�c�a s�ę: p.l., 
będącą jed�oc�eś��e pu�kcją d�ag�os�yc��ą, pow�ar�a��e 
upus�ów p.m.r., lec�e��e farmakolog�c��e – ��h�b��ory 
a�hydra�y węgla�owej, d�ure�yk�, lec�e��e o�yłośc� ora� 
procedury ch�rurg�c��e. �ow�ar�a�e p.l. � upus�em p.m.r. 
��e są jed�ak �aleca�e jako sposób lec�e��a u d��ec�, są o�e 
�rud�e do wyko�a��a, c�ęs�o wymagają ���ec�ule��a d��e-
cka, a kor�yśc� � �ch wyko�a��a są dyskusyj�e. W�ęks�ość 
d��ec� dobr�e odpow�ada �a lec�e��e farmakolog�c��e. 
Lekam� p�erws�ego r�u�u są ��h�b��ory a�hydra�y węglo-
woda�owej – ace�a�olam�d, os�a���o rów��eż s�osowa�y 
� powod�e��em �op�rama� �lek o podob�ej sku�ec��ośc�, 
doda�kowo powodujący spadek m.c.�. D��ała��e leków � 
�ej grupy polega �a �m��ejs�e��u produkcj� p.m.r. � pr�e� �o 
ob��że��u jego c�ś��e��a. U młods�ych d��ec� rekome�do-
wa�ą dawką ace�a�olam�du jes� 15–25 mg/kg/dobę, max. 
do 100 mg/kg.dobę w 2–3 dawkach. �o okres�e dojr�ewa-
��a �alece��a są �ak�e jak u dorosłych, c�yl� 1–4 g/dobę, 
pod��elo�e �a 2–3 dawk�. Najc�ęs�s�ym� objawam� uboc�-
�ym� �głas�a�ym� w �rakc�e lec�e��a są: pares�e�je, �m�e-
��o�y smak pokarmów � �apojów ga�owa�ych, �ud�ośc�, 
dolegl�wośc� br�us��e, uc�uc�e �męc�e��a. W pr�ypadku 
��esku�ec��ośc� lec�e��a lub �łej �olera�cj� ace�alo�am�du 
wska�a�e jes� włąc�e��e do lec�e��a furosem�du. Dokład�y 
mecha���m d��ała��a �ego leku ��e jes� po��a�y. N�ek�ór�y 
au�or�y podają rów��eż w�ęks�ą sku�ec��ość lec�e��a pr�y 
s�osowa��u połąc�e��a obydwu powyżs�ych leków. 

W w�ęks�ośc� wypadków ob��że��e c�ś��e��a 
wew�ą�r�c�as�kowego sku�kuje rów��eż �m��ejs�e��em 
dolegl�wośc�. Gdy jed�ak pacje�c� �adal �głas�ają s�l�e 
bóle głowy, ko��ec��e jes� dołąc�e��e ���ych leków mają-
cych d��ała��e prof�lak�yc��e, �ak�ch jak: be�ablokery, �rój-
cykl�c��e lek� a��ydepresyj�e, lek� pr�ec�wpadac�kowe 
�uwaga �a lek� mogące prowad��ć do pr�yros�u masy c�ała�. 
Należy rów��eż pam�ę�ać, �ż pacje�c�, u k�órych pr�ewle-
kle wys�ępują bóle głowy, c�ęs�o �adużywają leków pr�e-
c�wbólowych, k�óre w�ór��e mogą być pr�yc�y�ą bólów 
głowy. ��ąd �eż użyc�e �ych leków pow���o być moc�o 
ogra��c�o�e. 

C�as lec�e��a pow���e� być u�ależ��o�y od wy��-
ków bada��a okul�s�yc��ego ora� us�ąp�e��a dolegl�wo-
śc�. Oce�a okul�s�yc��a w poc�ą�kowym okres�e choroby 
pow���a być wyko�ywa�a co m�es�ąc. Uważa s�ę, że pr�y 
s�ab�l�ym wy��ku bada��a okul�s�yc��ego lub po u�yska-
��u rem�sj� choroby lec�e��e pow���o być ko��y�uowa�e 
pr�e� co �ajm��ej 6 m�es�ęcy, a dawk� leków pow���y być 
�m��ejs�a�e s�op��owo. Współc�y���k �awro�ów �.�.w. 
oce��a�y jes� �a 6–22%, pacje�c� pow���� po�os�awać pod 
s�ałą ko��rolą okul�s�yc��ą.

W pr�ypadku s�w�erd�a��a głębok�ch �m�a� w bada��u 
okul�s�yc��ym, �agłego ��ac��ego pogors�e��a w�d�e��a 
lub wys�ępowa��a bólów głowy ��ereagujących �a lec�e-
��e �achowawc�e �ależy ro�ważyć wdroże��e lec�e��a 
ch�rurg�c��ego. W �agłych pr�ypadkach ob��że��e c�ś-
��e��a wew�ą�r�c�as�kowego moż�a u�yskać po �as�o-
sowa��u s�erydo�erap�� dożyl�ej, jes� �o jed�ak lec�e��e 
kró�ko�rwałe. Należy pam�ę�ać, że lek� s�erydowe powo-
dują pr�yros� masy c�ała ora� w�ór�y w�ros� c�ś��e��a 
wew�ą�r�c�as�kowego po �ch ods�aw�e��u. Z �ego powodu 
��e są o�e poleca�e w lec�e��u pr�ewlekłym. 

Fe�es�racja �erwu w�rokowego ora� odprowad�e��e 
p.m.r. �a pomocą połąc�e� lędźw�owo- o�r�ew�owych ora� 
komorowo-o�r�ew�owych są �o dw�e dos�ęp�e me�ody 
lec�e��a ch�rurg�c��ego �.�.w. Żad�a � �ych me�od ��e ma 
�s�o���e w�ęks�ej sku�ec��ośc�. Fe�es�racja �erwu w�ro-
kowego jes� sku�ec��a u około 2/3 pacje��ów, ��es�e�y w 
ok. 1/3 pr�ypadków po ws�ęp�ej popraw�e dochod�� po 
pew�ym c�as�e do po�ow�ego �as�la��a s�ę objawów oku-
l�s�yc��ych. �ołąc�e��a mające �a celu odprowad�e��e 
p.m.r. � kole� w�ążą s�ę � ry�yk�em wys�ąp�e��a ��fekcj�, 
dysfu�kcj� układu �as�awkowego, �espołu pr�edre�owa��a 
c�y ja�roge��ego �espołu Ch�ar� �ypu I. ��acowa�a �lość 
pacje��ów � �.�.w., u k�órych wyko�a�o �ego �ypu �ab�eg, 
oce��a�a jes� �a ok. 20%. 

�om�mo wdrożo�ego lec�e��a możl�wa jes� całkow��a 
u�ra�a w�roku u pacje��ów � �.�.w. W bada��ach �a m�e-
s�a�ej grup�e pacje��ów ped�a�ryc��ych ora� dorosłych 
wys�ąp�e��e całkow��ej obuoc��ej u�ra�y w�roku �os�ało 
oce��o�e �a 5%. ��ałe pogors�e��e os�rośc� w�d�e��a 
wys�ępuje u 10% d��ec�, a �abur�e��a pola w�d�e��a oce-
��a�e są �a ok. 17%. Wys�ąp�e��e �ych �m�a� ��e koreluje 
� �as�le��em objawów obr�ęku �arc�y �erwu w�rokowego, 
c�asem �rwa��a objawów, wys�ępowa��em pr�ejśc�owego 
pogors�e��a w�d�e��a ora� � �europa��am� �erwów c�as�-
kowych.

Ko��ec��e jes� ko��y�uowa��e bada� w celu us�ale-
��a e��olog�� pows�a��a �espołu �.�.w. ora� podjęc�e próby 
pr�eprowad�e��a bada� prospek�yw�ych, dających w�ęcej 
da�ych �a �ema� określe��a c�y���ków ry�yka, c�ęs�o-
śc� �awro�ów ora� sku�ec��ośc� lec�e��a, s�c�egól��e w 
grup�e d��ec�. 

Oprac. Danuta Stettner
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łagodna dziecięca padaczka z iglicami 
w okolicach centralnoskroniowych (BECTS): 
leczyć czy nie leczyć, oto jest pytanie

Benign epilepsy of childhood with 
centrotemporal spikes (BECTS):  
to treat or not to treat, that is the question.
John R. Hughes

Epilepsy & Behavior 2010; 19: 197–203

Łagod�a padac�ka d��ec�ęca � �gl�cam� w okol�cach 
ce��ral�oskro��owych ��ECT��, �wa�a rów��eż padac�ką 
rola�dyc��ą, jes� jed�ą � �ajc�ęs�s�ych padac�ek okresu 
d��ec�ęcego. Napady �ajc�ęśc�ej pr�eb�egają jako drgawk� 
klo��c��e m�ęś�� �war�y � �abur�e��am� mowy, ��ek�edy 
rów��eż � �owar�ys�ącym� �apadam� uogól��o�ym� 
�o��c��o-klo��c��ym�, w�ęks�ość � ��ch wys�ępuje w �ocy, 
k�edy rod��ce śp�ą, w �w�ą�ku � �ym �rud�o jes� określ�ć 
r�ec�yw�s�ą l�c�bę �apadów. Głów�ym celem ����ejs�ego 
ar�ykułu jes� pr�egląd opubl�kowa�ego p�śm�e���c�wa 
do�yc�ącego wska�a� do lec�e��a lekam� pr�ec�wpadac�-
kowym� d��ec� � ro�po��a��em �ECT�. �odda�o rów-
��eż oce��e ���e ��ż �apady �abur�e��a obserwowa�e u 
chorych d��ec� ora� wpływ wys�ępowa��a wyładowa� w 
EEG m�ęd�y�apadowym �a �e �abur�e��a. U d��ec� cho-
rujących �a �e� rod�aj padac�k� c�ęśc�ej ��ż w populacj� 
d��ec� �drowych s�w�erd�a s�ę: ob��że��e �lora�u ���el�ge�-
cj�, dysleksję ora� dyskalkul�ę, �abur�e��a psych�a�ryc��e, 
��epraw�dłową percepcję � or�e��ację pr�es�r�e��ą, �abu-
r�e��a koordy�acj� w�rokowo-ruchowej. I��ym� �abur�e-
��am� �w�ą�a�ym� � wys�ępowa��em wyładowa� w �ap�s�e 
EEG są �rud�ośc� w uc�e��u s�ę, s�c�egól��e w c�y�a��u, 
ale rów��eż w p�sa��u ora� l�c�e��u, pr�ejśc�owe �abur�e-
��a po��awc�e, �abur�e��a psychomo�oryc��e lub percep-
cj�, s�c�egól��e �abur�e��a uwag�. Zwraca uwagę �w�ą�ek 
pom�ęd�y  wys�ępowa��em �abur�e� uc�e��a s�ę � dużą 
�lośc�ą wyładowa� �apadowych  w c�as�e s�u. ��c�egól��e 
w�doc��e jes� �o w �akres�e �abur�e� c�y�a��a. W jed�ym � 
bada� �wróco�o uwagę �a s�c�egól�y �w�ą�ek pom�ęd�y 
�abur�e��am� percepcj�, �abur�e��am� psychomo�oryc�-
�ym�, �e s�c�egól�ym uw�ględ��e��em �abur�e� mowy, a 
wys�ępowa��em wyładowa� w lewej półkul�. W bada��ach 
ko��y�uowa�ych po us�ąp�e��u �m�a� �apadowych w 
�ap�sach EEG obserwowa�o całkow��e lub ��emal całko-
w��e us�ąp�e��e �abur�e� uwag�. Au�or�y podają rów��eż 
��ac��ą poprawę fu�kcj� po��awc�ych �s�c�egól��e w 
�akres�e mowy� po �ahamowa��u wyładowa� �apadowych 
w m�ęd�y�apadowych �ap�sach EEG �a pomocą lec�e��a 
farmakolog�c��ego.

W ar�ykule uję�o 96 bada� prowad�o�ych u d��ec� � 
�ECT�. W �ych bada��ach we w��oskach w 2/3 pr�ypad-
ków au�or�y wypow�adal� s�ę �a lec�e��em d��ec� � �ECT�, 
w 1/3 au�or�y skła��al� s�ę rac�ej �a ��es�osowa��em leków 
pr�ec�wpadac�kowych w �ym �espole. W dwu bada��ach 
au�or�y opow�adal� s�ę �a lec�e��em ws�ys�k�ch pacje�-
�ów � �ECT�, s�c�egól��e po wys�ąp�e��u p�erws�ego 

�apadu, podając �ż ry�yko wys�ąp�e��a kolej�ego w c�ągu 
6 m�es�ęcy wy�os� 67%. W ���ych pracach, gd��e au�or�y 
opow�adal� s�ę �a włąc�e��em lec�e��a, c�y���kam�, k�óre 
były s�c�egól��e podkreślo�e jako pr�emaw�ające �a �era-
p�ą pr�ec�wpadac�kową, były: wc�es�y poc�ą�ek wys�ę-
powa��a �apadów, �ch duża �lość, wys�ępowa��e �apadów 
�o��c��o-klo��c��ych. C�ęść badac�y podkreśla rów��eż 
ko��ec��ość włąc�e��a lec�e��a, aby �apob�ec wys�ępo-
wa��u  �abur�e� po��awc�ych, s�c�egól��e u młods�ych 
pacje��ów. W żad�ym � cy�owa�ych bada� ��e wysu��ę�o 
w��osku, aby wcale ��e lec�yć pacje��ów � �ECT�, od�o-
s�ąc s�ę do reguły, że „lec�e��e ��e może być gors�e ��ż 
choroba” lub ko�kludując, że decy�ja o lec�e��u pow���a 
być podję�a po dokład�ej a�al���e pr�eb�egu choroby � 
obserwacj� pacje��a. W jed�ym � bada� we w��oskach  
pr�yję�o rów��eż s�ra�eg�ę „rac�ej ��e lec�yć”, pom�mo 
�ż wy��k� wska�ywały �a �s�o��ą s�a�ys�yc���e ��=0,001� 
róż��cę w �lośc� wys�ępowa��a �apadów uogól��o�ych 
�o��c��o- klo��c��ych u pacje��ów lec�o�ych � ��elec�o-
�ych. I��� badac�e opow�adal� s�ę �a włąc�e��em lec�e��a 
po wys�ąp�e��u drug�ego �apadu.

W dos�ęp�ych pracach oce��a�o sku�ec��ość s�oso-
wa��a róż�ych leków pr�ec�wpadac�kowych. Najw�ęcej 
po�y�yw�ych rekome�dacj� u�yskało �as�osowa��u kwasu 
walpro��owego – lek �e� ��e �ylko �m��ejs�a �lość �apa-
dów ora� powoduje m��ej ��epraw�dłowośc� w �ap�sach 
EEG, ale �akże pod�os� próg po�e�cjałów wywoła�ych 
ruchowych � �m��ejs�a �lość m�oklo��� ujem�ych. Euro-
pejska grupa eksper�ów wska�uje �a kwas walpro��owy 
jako �a lek � wyboru w lec�e��u pacje��ów � �ECT�. 

Zas�osowa��e karbama�ep��y �os�ało oce��o�e po�y-
�yw��e w d��ew�ęc�u bada��ach – lek �e� ��e �ylko pro-
wad��ł do �m��ejs�e��e �lośc� �apadów, ale �akże skracał 
e�doge��y po��awc�y po�e�cjał �300, co sku�kowało 
poprawą �dol�ośc� po��awc�ych. Karbama�ep��a �ora� 
okskarba�ep��a� uważa�a jes� �a lek � wyboru pr�e� ame-
ryka�sk�ch ep�lep�ologów. Jed�ak ��e jes� �o lek reko-
me�dowa�y pr�e� ws�ys�k�ch badac�y – w 12 bada��ach 
�głos�o�o �as�r�eże��a co do s�osowa��a C�Z w �ej grup�e 
chorych. Jako głów�e problemy �w�ą�a�e � lec�e��em 
CZ� wym�e��a�e były: wywoła��e ujem�ych m�oklo���, 
a�ypowych �apadów ��eśw�adomośc� ora� c�asam� ��duk-
cja b�oelek�ryc��ego s�a�u padac�kowego okresu s�u. 
I��ym� wym�e��a�ym� objawam� uboc��ym� były pogor-
s�e��e wy��ków w �es�ach w�rokowych, pogors�e��e fu�k-
cj� pr�ypom��a��a pr�y opow�ada��u, problemy � mową.

W s�edm�u bada��ach wska�a�o �a po�y�yw�y efek� 
�as�osowa��a sul�h�amu – u�yska�o ��e �ylko redukcję 
�apadów, ale rów��eż �m��ejs�e��e �lośc� wys�ępowa��a 
�gl�c  w �ap�s�e EEG. Zas�osowa��e be��od�a�ep��y było 
oce��o�e w s�edm�u bada��ach �ws�ys�k�e � ��ch brały pod 
uwagę clo�a�epam� – ws�ęd��e u�yska�o redukcję �lośc� 
wyładowa� �apadowych ora� w ��ek�órych wypadkach 
całkow��e �ahamowa��e wys�ępowa��e og��skowej c�y�-
�ośc� wol�ej. Leve��race�am był �as�osowa�y w c��erech 
bada��ach – s�c�egól�ą uwagę �wraca�o �a be�p�ec�e�-
s�wo s�osowa��a ora� brak d��ała� uboc��ych, jak rów��eż 
�a poprawę w ro�um�e��u �e słuchu ora� pam�ęc� słow-
�ej. W dwóch bada��ach omów�o�o rów��eż �as�osowa��e 
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s�ero�dów, s�c�egól��e sku�ec��ych w lec�e��u ujem�ych 
m�oklo���, jed�o bada��e �aś polecało �as�osowa��e gaba-
pe��y�y.

Opróc� karbama�ep��y kry�yc���e oce��o�o użyc�e 
lamo�ryg��y – w �r�ech bada��ach wyka�a�o możl�wość 
wywoła��a pr�e� �e� leku uogól��o�ych �espołów �gl�ca–
fala, �abur�e� o �yp�e afa�j� ora� pogors�e��a fu�kcj� 
po��awc�ych. Rów��eż okskarba�ep��a w jed�ym bada-
��u oce��o�a była �ega�yw��e – w�ą�a�o � jej �as�oso-
wa��em możl�wość �as�le��a �apadów ora� wys�ąp�e��a 
��e�ypowych �apadów ��eśw�adomośc� � uogól��o�ym� 
�espołam� �gl�ca–fala w �ap�s�e EEG. �odob�e d��ała��e 
pr�yp�sa�e było rów��eż w jed�ym bada��u fe�obarb��a-
low�. �r�y �as�osowa��u sul�h�amu � kole� �głas�a�o moż-
l�wość pogors�e��a fu�kcj� c�y�a��a, pam�ęc�, uwag� ora� 
um�eję��ośc� ma�ema�yc��ych.

Fak�, że 1/3 cy�owa�ych badac�y jes� rac�ej pr�ec�w�a 
włąc�a��u lec�e��a w łagod�ej padac�ce d��ec�ęcej � �gl�-
cam� w okol�cach ce��ral�oskro��owych wska�uje �a obec-
�ość dużych ko��rowersj� w �ej kwes���. Z drug�ej jed�ak 
s�ro�y dwukro���e w�ęcej bada� pr�emaw�a �a włąc�a��em 
lec�e��a, dos�arc�ając dowodów �a jego sku�ec��ość.

Oprac. Danuta Stettner

Stymulacja nerwu błędnego w napadach 
z upadkami (drop attacs) u dzieci 

Vagus nerve stimulation for drop attacks 
in a pediatric population
Muhammad M. Abd-El-Barr, Jacob R. Joseph, Rebecca 
Schultz, Joseph L. Edmonds, Angus A. Wilfong, Daniel Yoshor 

Epilepsy&Behavior 2010; 19: 394–399

Drop attaca ��apady � upadk�em� �o wyją�kowo wy��s�-
c�ający rod�aj �apadów, wpływających wyraź��e �a ob��-
że��e jakośc� życ�a � upośled�e��e �dol�ośc� po��awc�ych 
d��ec�. Napady padac�kowe � upadkam� mogą wys�ąp�ć 
�arów�o w padac�kach � �apadam� uogól��o�ym�, jak � 
og��skowym�, c�ęs�o łąc�ąc s�ę � ���ym� �ypam� �apadów. 
Może do ��ch dochod��ć w pr�eb�egu �apadów a�o��c�-
�ych, �o��c��ych lub ���ych. Klasyc��e a�o��c��e �apady 
upadków charak�ery�ują s�ę gwał�ow�ą u�ra�ą �ap�ęc�a we 
ws�ys�k�ch m�ęś��ach a��ygraw��acyj�ych, k�óra spraw�a, 
że pacje�� �agle upada. Towar�ys�y �m �m��ejs�o�a ak�yw-
�ość w �ap�s�e EMG. N�ek�óre �apady a�o��c��e obejmują 
jedy��e m�ęś��e u�r�ymujące głowę � w �ch �as�ęps�w�e 
obserwowa�e jes� opada��e głowy �head nods�. To��c��e 
�apady upadków cechuje �agłe �w�ęks�e��e �ap�ęc�a 
m�ęś��owego w�ęks�ośc� dużych grup m�ęś��, co rów��eż 
wywołuje upadek. W l��era�ur�e op�sa�o rów��eż ���e �ypy 
�apadów upadków, ale ��e są o�e pr�edm�o�em �ej pracy.

Uważa s�ę, że �apady upadków w padac�ce uogól��o-
�ej pojaw�ają s�ę w �as�ęps�w�e ak�ywacj� �ega�yw�ych pól 
ruchowych, �ak�ch jak doda�kowe pole ruchowe. Is���eją 

dowody �a �o, że w pa�oge�e��e drop attacs w padaczce 
og��skowej wys�ępuje w�ór�a obus�ro��a sy�chro��a 
kory mó�gowej. �o��eważ popr�ec��e pr�ec�ęc�e c�ała 
mod�elowa�ego hamuje obus�ro��ą sy�chro��ę, u��a�o że 
kalo�o�om�a będ��e racjo�al�ym pos�ępowa��em w leko-
opor�ych �apadach upadków. W s�c�egól�ośc� może być 
wska�a�a u chorych �e �łożo�ym� �apadam� c�ęśc�owym� 
� og��sk�em w płac�e c�ołowym. Jeśl� jed�ak og��sko 
��ajduje s�ę �p. w płac�e skro��owym, efek� kalo�o�om�� 
może ��e być �ak dobry �e w�ględu �a �s���e��e ���ych ��ż 
c�ało mod�elowa�e połąc�e� m�ęd�ypółkulowych umoż-
l�w�ających pr�ec�ws�ro��e ro�chod�e��e s�ę pobud�e��a, 
�p. popr�e� spo�dło h�pokampa. Udowod��o�e jes�, że 
s�ymulacja �erwu błęd�ego �VN�� �m��ejs�a c�ęs�o�l�-
wość róż�ych �ypów �apadów, �arów�o c�ęśc�owych jak 
� uogól��o�ych. Mecha���m ko��rol� �apadów pr�e� VN� 
��e jes� dobr�e po��a�y, ale może łąc�yć s�ę � desy�chro��-
�acją ak�yw�ośc� sy�ap�yc��ej, �m��ejs�o�ą ak�yw�ośc�ą 
s�ruk�ur l�mb�c��ych � uwol��e��em �orep��efry�y. Cho-
c�aż VN� s�osowa�o u pacje��ów � �apadam� upadków, 
��ew�ele w�adomo �a �ema� wpływu VN� ko�kre���e �a 
�e� �yp �apadów.

W pracy au�or�y op�erając s�ę �a ba��e da�ych pacje�-
�ów ped�a�ryc��ych � padac�ką, k�órym ws�c�ep�o�o 
s�ymula�or �erwu błęd�ego, a�al��owal� grupę pacje�-
�ów � dom��ującym �ypem �apadów upadków. �raca ma 
charak�er re�rospek�yw�y. �r�ea�al��owa�o dokume�-
�ację ws�ys�k�ch pacje��ów lec�o�ych VN� w Texas 
Ch�ldre�’sHosp��al �TCH� w la�ach 2000–2008. Oce��a�o 
ko��rolę �apadów padac�kowych pr�ed, a �as�ęp��e po 3, 
6 � 12 m�es�ącach od �ałoże��a VN� �be�w�ględ�ą śred��ą 
l�c�bę drop attacks d��e���e, obl�c�e��e proporcj� śred��ej 
d��e��ej l�c�by �apadów�. �o�ad�o w �ych samych pr�e-
d��ałach c�asowych �as�osowa�o oce�ę wy��ków lec�e��a 
w sys�em�e podob�ym do �r�ypo��omowej skal� Ogu�� s�o-
sowa�ej w oce��e sku�ec��ośc� kalo�o�om��, klasyf�kując 
poprawę jako ��ew�elką lub żad�ą �<50% redukcj� �apa-
dów� co odpow�ada klas�e D � E Ogu��, śred��ą – �pom�ę-
d�y 50 � 75% redukcj� �apadów� klasa C Ogu�� � dosko�ałą 
�>75% redukcj� �apadów� – klasy A � � Ogu��. Grupę 
bada�ą s�a�ow�ło 244 d��ec� lec�o�ych VN� w la�ach 
2000–2008. �pośród �ych pacje��ów u 43 �18%� drop 
attacks były głów�ym �ypem �apadów. Troje pacje��ów 
pr�es�ło kalo�o�om�ę pr�ed ws�c�ep�e��em s�ymula�ora � 
�os�ało wykluc�o�ych � pods�awowej a�al��y, ale �os�al� 
omów�e�� w jej dals�ej c�ęśc�. Śred��a w�eku pacje��ów � 
drop attacks w chw�l� ws�c�ep�e��a s�ymula�ora wy�os�ła 
9�+/- 4� la�a, 63% pacje��ów �27/43� s�a�ow�l� chłopcy. 
�r�ed ws�c�ep�e��em s�ymula�ora pacje�c� m�el� �apady 
śred��o pr�e� 7,1 la� �0,75–19 la��, 60% pacje��ów �26/43� 
m�ało dom��ujące a�o��c��e drop attacks, 16% �7/43� 
m�ało �o��c��e drop attacks a u 23% �10/43� dom��owały 
�apady � opada��em głowy. 84% �36/43� m�ało opróc� 
drop attacks �akże ���e �ypy �apadów. U 51% �22/43� 
e��olog�a była objawowa, u 35% skry�opochod�a, u 11% 
�4/43� ��e �os�ała sklasyf�kowa�a. �r�ed ws�c�ep�e��em 
s�ymula�ora pacje�c� pr�yjmowal� pr�ec�ę���e 2,7 �+/- 1,2� 
lek� pr�ec�wpadac�kowe. Ko�cowe bada��e ko��rol�e 
pr�eprowad�o�o śred��o po 44,4 m�es�ącach �w pr�ed��ale 
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12–94 m�es�ęcy�. �o 3 m�es�ącach od ws�c�ep�e��a VN� 
obserwowa�o ��ac��y spadek ��<0,5 w �eśc�e t s�ude��a� 
be�w�ględ�ej l�c�by �apadów �e śred��ej 3,1 do 1,1 upad-
ków d��e���e. �o 6 m�es�ącach l�c�ba drop attacks dziennie 
�adal u�r�ymywała s�ę �a ��ac���e ��żs�ym po��om�e. �o 
12 m�es�ącach d��e��a l�c�ba �apadów �adal była ��żs�a 
��ż pr�ed �as�osowa��em VN� �3,1 do 1,7�, ale róż��ca 
�a ��e była już ��am�e��a s�a�ys�yc���e ��=0,2�. U�ra�a 
��am�e��ośc� s�a�ys�yc��ej po 12 m�es�ącach wydaje s�ę 
wy��kać pr�ede ws�ys�k�m � �as�le��a �apadów u 7 � 19 
pacje��ów, u k�órych poc�ą�kowo obserwowa�o dobrą 
reakcję �a VN�.

�r�y �as�osowa��u oce�y wy��ków lec�e��a w sys�em�e 
podob�ym do �r�ypo��omowej skal� Ogu�� po 3 m�es�ą-
cach proporcje pacje��ów w róż�ych „słupkach” �poprawa 
żad�a, śred��a � dosko�ała� były praw�e rów�e, jed�akże 
pr�y os�a���ej ko��rol� w�dać było wyraź�e �róż��cowa-
��e: u praw�e ws�ys�k�ch pacje��ów poprawa była ��e-
w�elka/żad�a �<50% redukcj� �apadów� lub �eż dosko�ała 
�>75%�, jedy��e u ��el�c��ych �8%� – śred��a �50–75%�. 
Au�or�y ��e ��aleźl� ��am�e��ych ��<0,05� korelacj� 
pom�ęd�y powod�e��em lec�e��a pr�y os�a���ej ko��rol� 
�ro�um�a�ym jako poprawa >75% w drop attacks� a c�y�-
��kam� �ak�m�, jak: płeć, w�ek pr�y wys�ąp�e��u �apa-
dów, c�as wys�ępowa��a �apadów pr�ed ws�c�ep�e��em 
VN�, obec�ość �apadów ���ego �ypu, śred��a l�c�ba drop 
attacks d��e���e pr�ed �as�osowa��em VN�. �r�y ko�co-
wym bada��u ��ac�ącą poprawę ko��rol� �apadów�>75%� 
c�ęśc�ej obserwowa�o u pacje��ów � �apadam� opada-
��a głowy �5/6, 83%� ��ż u pacje��ów � �o��c��ym� drop 
attacks �2/6, 33%�, pośred�� odse�ek ��ac�ącej poprawy 
�48%� obserwowa�o u pacje��ów � a�o��c��ym� drop 
attacks. W �ap�sach EEG op�sywa�o wyładowa��a padac�-
kowe � og��sk�em w płac�e c�ołowym, c�em�e��owym, 
skro��owym lub po�yl�c��ym; w�eloog��skowe, uogól-
��o�e lub �eż ��eokreślo�e. �pośród 43 pacje��ów u 33 
�77%� możl�wa była a�al��a �ap�sów EEG. W �ej grup�e 
��ac�ącej poprawy �>75%� dośw�adc�yło 5 � 7 �72%� 
pacje��ów � og��skowym� wyładowa��am� padac�kowym� 
�c�ołowe, c�em�e��owe lub skro��owe�, �a�om�as� spo-
śród 8 pacje��ów �e �m�a�am� uogól��o�ym� lub ��e��a�ą 
lokal��acją �aka poprawa �as�ąp�ła �ylko u jed�ego �13%�. 
��ęc�u pacje��ów, u k�órych lec�e��e VN� ��e pow�odło 
s�ę, �os�ało �as�ęp��e podda�ych kalo�o�om��. W�ęks�ość 
� �ych pacje��ów �4/5, 80%� m�ała dobre wy��k� �ab�egu, 
plasujące s�ę w klas�e A lub � w skal� Ogu��. Tylko u jed-
�ego pacje��a poprawa w c�ęs�o�l�wośc� drop attacks była 
śred��a �klasa C�. U ws�ys�k�ch �ych pacje��ów �m�a�y w 
EEG były w�eloog��skowe, uogól��o�e lub ��eokreślo�e. 
Tr�ech pacje��ów, u k�órych �erap�a VN� �os�ała �as�o-
sowa�a po upr�ed��ej kalo�o�om��, ��e uw�ględ��l�śmy w 
powyżs�ej a�al���e. Ro�waża�o u ��ch �erap�ę VN�, po��e-
waż m�mo wc�eś��ejs�ej kalo�o�om�� �adal m�el� �apady � 
upadkam�. Dwoje � ��ch po �as�osowa��u VN� os�ąg�ęło 
wy��k� bard�o dobre, plasujące s�ę w klas�e A Ogu��. VN� 
m�ało �eż po�y�yw�e d��ała��e �a �apady ���ych �ypów. 
�r�y ko�cowym bada��u ko��rol�ym poprawę w ���ych 
�ypach �apadów s�w�erd�o�o u 17 � 27 pacje��ów �63%�, u 
6 � 27 �22%� ��e �as�ąp�ły żad�e �m�a�y � jedy��e u 4 � 27 
�15%� �aobserwowa�o pogors�e��e. 

W pracy au�or�y op�sal� dużą grupę pacje��ów � �apa-
dam� upadków, k�órych podda�o lec�e��u VN�. ��w�er-
d��l�, że VN� prowad��ła do ob��że��a śred��ej l�c�by 
drop attacks u w�ęks�ośc� pacje��ów. U�yska�e wy��k� 
sugerują, że kor�ys��e d��ała��e VN� �a �apady upadków 
�w�ęks�a s�ę w p�erws�ych m�es�ącach po ro�poc�ęc�u 
�erap��. Obserwacja �a jes� �god�a � wy��kam� ���ych au�o-
rów, według k�órych sku�ec��ość VN� wydaje s�ę w�ras�ać 
wra� � upływem c�asu [�e�-Me�achem, Morr�s, U�hma�]. 
W pracy wyka�a�o, że u ��ek�órych pacje��ów po roku od 
ws�c�ep�e��a s�ymula�ora �as�ępuje fa�a „pla�eau”, w �ym 
c�as�e �a��ac�a s�ę wyraź�a róż��ca m�ęd�y pacje��am� 
„reagującym�” a „��ereagującym�” �a �erap�ę. Au�or�y ��e 
wyka�al� �w�ą�ku m�ęd�y płc�ą, w�ek�em pr�y pojaw�e-
��u s�ę �apadów, okresem wys�ępowa��a �apadów pr�ed 
ws�c�ep�e��em VN�, obec�ośc�ą �apadów ���ego �ypu, 
e��olog�ą c�y śred��ą l�c�bą drop attacks dziennie przed 
�ałoże��em VN� a efek�am� lec�e��a. �odob�e obserwa-
cje pojaw�ają s�ę w p�śm�e���c�w�e, co może wska�ywać 
�a fak�, �ż �rud�o jes� pr�ew�d��eć pr�ed ws�c�ep�e��em 
s�ymula�ora, k�ór�y pacje�c� w �ajw�ęks�ym s�op��u sko-
r�ys�ają � lec�e��a. ��w�erd�o�o �a�om�as�, że pacje�c�, u 
k�órych dom��ują �apady a�o��c��e � opada��em głowy, 
�a�wyc�aj reagują lep�ej �a �erap�ę VN� ��ż pacje�c� � 
�o��c��ym� �apadam� upadków, a pacje�c� � a�o��c��ym� 
�apadam� upadków os�ągają re�ul�a�y pośred��e. To �róż-
��cowa��e moż�a �łumac�yć dom��ema�ym mecha���mem 
d��ała��a �erap�� VN�. Choc�aż ��e jes� o� dobr�e po��a�y, 
uważa s�ę, że effere���e połąc�e��a �erwu błęd�ego � 
róż�ym� s�ruk�uram� mó�gu są bard�o �s�o��e dla jego 
�dol�ośc� �m��ejs�a��a c�ęs�o�l�wośc� �apadów. �odc�as 
a�o��c��ych drop attacks obserwuje s�ę u�ra�ę �ap�ęc�a w 
m�ęś��ach os�owych, co może wy��kać � �ahamowa��a 
s�laków korowo-s�a�kowych, �a k�óre d��ała �erw błęd�y. 
Napady �o��c��e �a�om�as� polegają �a asyme�ryc��ym 
skurc�u m�ęś�� os�owych �/lub ko�c�y�, �a k�óre ak�ywa-
cja �erwu błęd�ego ��e ma �ak be�pośred��ego wpływu. 
Zjaw�sko �w�ęks�o�ej sku�ec��ośc� VN� pr�y a�o��c��ych 
drop attacks w ��ek�órych, choć ��e we ws�ys�k�ch bada-
��ach jes� ew�de���e. Kolej�y c�y���k, k�óry może oka�ać 
s�ę waż�y dla określe��a, c�y pacje�� skor�ys�a � lec�e��a 
VN� w lec�e��u �apadów, �o lokal��acja og��ska. �po-
śród pacje��ów ��ereagujących �a VN� w�ęks�ość m�ała 
uogól��o�e �abur�e��a padac�koks��ał��e w EEG, ��e-
k�ór�y � �ych pacje��ów pr�es�l� �as�ęp��e kalo�o�om�ę, 
po k�órej �ch wy��k� były bard�o dobre. Au�or�y wyraź-
��e podkreślają, że s�osowa��e VN� w drop attacks �c�y 
���ych �ypach �apadów� jes� procedurą pal�a�yw�ą, a ��e 
lec���c�ą. W �ym ko��ekśc�e �ależy oce��ać sku�ec��ość 
VN� � porów�ywać ją � ���ą procedurą pal�a�yw�ą s�oso-
wa�ą w lec�e��u drop attacks, m�a�ow�c�e kalo�o�om�ą. 
N�e ��ale��o�o prac, w k�órych prowad�o�o by bada��a 
prospek�yw�e, ra�dom��owa�e, � podwój��e ślepą próbą, 
porów�ujących �e dw�e pal�a�yw�e me�ody w lec�e��u 
�apadów upadków.

N�edaw�e bada��a oce��ające długo�erm��ową sku-
�ec��ość kalo�o�om�� � VN� poka�ują, że kalo�o�om�a jes� 
dość sku�ec��a w łagod�e��u drop attacks, � redukcją �apa-
dów >75% u 70–90% pacje��ów [�u�aga, Ta�r�verd�], ale 
może być m��ej sku�ec��a wobec ���ych �ypów �apadów 
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[Asas�-�ooya]. Wy��k� u�yska�e pr�e� au�orów dla �erap�� 
VN� poka�ują m��ej wyraź�ą poprawę w drop attacks, �e 
��ac�ącą redukcją u około 50% pacje��ów, co sugeruje że 
VN� jes� ��eco m��ej sku�ec��a od kalo�o�om�� w lec�e-
��u �ego �ypu �apadów. Jed�akże, �e w�ględu �a m��ej 
��wa�yj�y charak�er w porów�a��u do kalo�o�om��, jes� �o 
�da��em au�orów dobra poc�ą�kowa procedura pal�a�yw�a 
u pacje��ów � lekoopor�ym� �apadam� upadków, s�c�e-
gól��e u pacje��ów � �ch formą a�o��c��ą, u pacje��ów � 
og��skowym� padac�koks��ał��ym� �abur�e��am� w EEG � 
u pacje��ów, u k�órych doda�kowo wys�ępują ���e ��ż drop 
attacks �ypy �apadów, k�óre rów��eż dobr�e odpow�adają 
�a lec�e��e VN�. �o�ad�o kalo�o�om�a �s�c�egól��e całko-
w��a� może prowad��ć u d��ec� do doda�kowego upośled�e-
��a fu�kcj� po��awc�ych � ���ych po�e�cjal�ych pow�kła� 
�w�ą�a�ych � �ab�eg�em �euroch�rurg�c��ym.

Wy��k� u�yska�e pr�e� au�orów sugerują, że po około 
roku od ws�c�ep�e��u VN� w�doc��a jes� wyraź�a ro�-
b�eż�ość m�ęd�y pacje��am� „reagującym�” a „��ereagu-
jącym�” �a �e� �yp �erap�� � �o �a �ym e�ap�e pow���o s�ę 
ro�ważać kalo�o�om�ę u pacje��ów � ��e�adowalającym 
efek�em lec�e��a. Kalo�o�om�a jes� bard��ej ��wa�yj�a, 
ale prawdopodob��e �eż bard��ej sku�ec��a w długo�erm�-
�owym uśm�er�a��u �apadów upadków [�u�aga, Ta�r�-
verd�]. Wyka�a�o �eż, że u ��ek�órych pacje��ów VN� daje 
�ylko kró�ko�rwałe kor�yśc�. W pracy oce��a�o jedy��e 
��ew�elką grupę pacje��ów, k�ór�y pr�es�l� �arów�o kalo-
�o�om�ę, jak � VN� � c�ęs�o po ��epowod�e��u p�erws�ej 
w kolej�ośc� procedury re�ul�a�y drug�ej były leps�e, co 
sugeruje, że �eurob�olog�c��e mecha���my d��ała��a �ych 
procedur są róż�e � że ��epowod�e��e jed�ej ��e o��ac�a 
au�oma�yc���e ��epowod�e��a drug�ej.

Opracowując ogól�y pla� lec�e��a padac�k� lekoo-
por�ej, a w s�c�egól�ośc� � �apadam� upadków, �ależy 
� ro�wagą pr�ea�al��ować w�ele c�y���ków. Wska�a�e 
jes� podejśc�e w�elodyscypl��ar�e, � ud��ałem �eurolo-
gów, ep�lep�ologów, �europsychologów, �euroch�rur-
gów � c�ło�ków rod���y pacje��a. �ow���o s�ę s�ara���e 
ro�ważyć c�y���k� ry�yka pr�y �ab�egu operacyj�ym u 
da�ego pacje��a, �yp�y� drop attacks, lokal��ację og��sk 
padac�kowych � wpływ psychospołec��y �apadów �a 
życ�e pacje��a � jego rod���y. Terap�a � użyc�em VN� jes� 
m��ej ��wa�yj�a, ��es�e m��ejs�e ry�yko sku�ków uboc�-
�ych � wydaje s�ę s�c�egól��e sku�ec��a w a�o��c��ych 
drop attacks połąc�o�ych � opada��em głowy u pacje�-
�ów � og��skowym� �abur�e��am� padac�koks��ał��ym�. Z 
drug�ej s�ro�y kalo�o�om�a daje w�ęks�ą s�a�sę redukcj� 
�apadów upadków u w�ęks�ej l�c�by pacje��ów ora� w�ęk-
s�e prawdopodob�e�s�wo długo�rwałych efek�ów. U�asad-
��o�e jes� w��ęc�e pod uwagę lec�e��a d��ec� w p�erws�ej 
kolej�ośc� m��ej ��wa�yj�ą �erap�ą pal�a�yw�ą, jaką jes� 
VN�. W pr�ypadkach, w k�órych po roku lec�e��a VN� 
��e ma poprawy w łagod�e��u drop attacks, �ależy ro�wa-
żyć pr�eprowad�e��e kalo�o�om��.

Oprac. Magdalena Dudzińska

Zmiany padaczkopodobne w zapisach EEG u dzieci 
z rozpoznanym ADHD

Epileptiform abnormalities in children diagnosed 
with attention deficit/ hyperactivity disorder
Dobrinko Socanski, Anita Herigstad, Per Hove Thomsen, Dag 
Aarsland, Tor Ketil Larsen 

Epilepsy&Behavior 2010; 19: 483–486

ADHD wys�ępuje u 3–7% d��ec� � jes� jed�ym � �aj-
c�ęs�s�ych �abur�e� �eurobehaw�oral�ych. Zdecydowa��e 
c�ęśc�ej do�yc�y chłopców, w całej populacj� około �r�y 
ra�y c�ęśc�ej, �a�om�as� wśród chorych � ro�po��a�ym 
ADHD aż p�ęć do d��ew�ęc�u ra�y c�ęśc�ej ��ż d��ewc�y-
�ek. Zgod��e � klasyf�kacją D�M-IV-TR wyróż��a s�ę �r�y 
�ypy ADHD: � dom��ującą �adak�yw�ośc�ą � �mpulsyw-
�ośc�ą, � dom��ującym� �abur�e��am� uwag� �ADHD-I� 
ora� �ajc�ęśc�ej spo�yka�y �yp m�es�a�y �ADHD-C�. W 
l��era�ur�e �s���eją do��es�e��am� wska�ujące u d��ec� � 
ADHD �a c�ęs�s�e ��ż w ogól�ej populacj� wys�ępowa-
��e w �ap�sach EEG m�ęd�y�apadowych �m�a� padac�ko-
podob�ych. Op�sywa�o �eż w �ej grup�e chorych c�ęs�s�e 
��ż u �drowych d��ec� wys�ępowa��e po�e�cjałów rola�-
dyc��ych, �włas�c�a w grup�e � dom��ującym� objawam� 
�adruchl�wośc� � �mpulsyw�ośc�. �o�ad�o róż�� au�or�y 
�wracal� uwagę �a �w�ęks�o�e, w porów�a��u � całą 
populacją, ry�yko wys�ąp�e��a ADHD u d��ec� � padac�ką, 
głów��e pos�ac� � �abur�e��am� uwag�. Op�sywa�o �eż 
ADHD jako c�y���k ry�yka wys�ępowa��a ��eprowokowa-
�ych drgawek u d��ec� ��włas�c�a pos�ac� � dom��ującym� 
�abur�e��am� uwag��. Au�or�y ����ejs�ej pracy pos�a�ow�l� 
oce��ć wys�ępowa��e �m�a� padac�koks��ał��ych �epilepi-
form abnormlities� w m�ęd�y�apadowych �ap�sach EEG u 
d��ec� � ro�po��a�ym ADHD. 

�raca ma charak�er re�rospek�yw�y. A�al��owa�o 
dokume��ację d��ec� � ADHD w w�eku 5–14 la�, d�ag�o-
�owa�ych w okres�e od s�yc���a 2000 r. do grud��a 2005 
r. w Odd��ale �sych�a�r�� D��ec� � Młod��eży ��p��ala U��-
wersy�eck�ego w ��ava�ger w Norweg��. Oce��e podda�o 
grupę 607 d��ec� hosp��al��owa�ych w �ym okres�e � ro�-
po��a��em ADHD. �r�eprowad�a�o us�ruk�ury�owa�y 
wyw�ad mający �a celu us�ale��e ��formacj� kl���c��ych, 
�ak�ch jak op�s ewe��ual�ych �apadów � pr�yjmowa�ych 
leków ora� bada��e �eurolog�c��e � psych�a�ryc��e �god-
��e � pr�yję�ym schema�em. �o�ad�o s�osowa�o s�a�dary-
�owa�e �ar�ęd��a psych�a�ryc��e, �ak�e jak Ch�ld �ehav�or 
Checkl�s�, Co��ers’ �are��/Teacher Ra���g �cale � ADHD 
Ra���g �cale IV. Na pods�aw�e wyw�adu � ���ych proce-
dur d�ag�os�yc��ych s�aw�a�o ro�po��a��e ADHD � jego 
pod�ypów ora� ���e ro�po��a��a psych�a�ryc��e �god��e 
� kry�er�am� D�M-IV. �acje�c� � IQ po��żej 50 ora� speł-
��ający kry�er�a całośc�owych �abur�e� ro�wojowych byl� 
wykluc�e�� � bada��a.

U 517 d��ec� wyko�a�o 20-m��u�owy �ap�s EEG c�u-
wa��a, be� deprywacj� s�u � h�perwe��ylacją � fo�os�ymu-
lacją. Zap�sy EEG klasyf�kowa�o jako wyka�ujące lub ��e 
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grafoeleme��y padac�koks��ał��e. �acje�c� �e �m�a�am� 
byl� �as�ęp��e pod��ele�� �a podgrupy � obec�ośc�ą �m�a� 
og��skowych lub ��eog��skowych, a wśród pacje��ów �e 
�m�a�am� og��skowym� osob�o oce��a�o d��ec�, u k�órych 
wys�ępowały po�e�cjały rola�dyc��e. �o�ad�o pod��elo�o 
d��ec� w �ależ�ośc� od wys�ępowa��a �apadów padac�ko-
wych w wyw�ad��e. 

W wy��ku pr�eprowad�o�ej a�al��y s�w�erd�o�o 
wys�ępowa��e grafoeleme��ów padac�kowych u 39 �7,5% 
d��ec��, choc�aż w dwu pr�ypadkach �m�a�y wys�ępowały 
jedy��e w �rakc�e ak�ywacj� �u jed�ego pacje��a w �rak-
c�e HW, u drug�ego w �rakc�e F��. Grupy d��ec� ��e róż-
��ły s�e pod w�ględem w�eku. W grup�e d��ec�, u k�órych 
wys�ępowały grafoeleme��y padac�ko ks��ał��e, w�doc��a 
była pr�ewaga d��ewc�y�ek �28,1% v. 16,9%�. W �ej 
grup�e �akże c�ęśc�ej ��ż u d��ec� � praw�dłowym EEG 
spo�yka�y jes� pod�yp ADHD � def�cy�em uwag��41% 
v.10,5%�. Napady padac�kowe w wyw�ad��e s�w�erd�a�o 
u 14 �2,5%� d��ec� � c�ęśc�ej u �ych �e �m�a�am� padac�-
kopodob�ym� �30,8%� ��ż be� ��ch �0,4%; p<0,000�. �o 
wyel�m��owa��u pacje��ów, u k�órych wc�eś��ej wys�ępo-
wały �apady padac�kowe �14 pacje��ów: 12 � ��ch � obec-
�ośc�ą �m�a� � 2 be� pr�y ro�po��a��u ADHD�, c�ęs�ość 
wys�ępowa��a grafoeleme��ów padac�koks��ał��ych u 
d��ec� � ADHD wy��osła 5,4%. Wśród 39 d��ec� �e �m�a-
�am� padac�kopodob�ym� u 21�53,9%� wys�ępowały o�e 
w sposób uogól��o�y, 16�41%� m�ało �m�a�y og��skowe, 
a 2 �5,1%� m�es�a�e. W 9 pr�ypadkach �1,7% całej grupy� 
s�w�erd�a�o po�e�cjały rola�dyc��e.

W dyskusj� au�or�y porów�al� wy��k� swo�ch bada� � 
wc�eś��ejs�ym� do��es�e��am�. W k�lku pracach wys�ępo-
wa��e padac�kopodob�ych ��epraw�dłowośc� w �ap�sach 
EEG d��ec� �drowych � róż�ych obs�arów geograf�c��ych 
wahało s�ę od 2,4 do 5,0%. W bada��ach obejmujących 
d��ec� � ADHD c�ęs�ość wys�ępowa��a grafoeleme��ów 
padac�kowych wahała s�ę od 4,8 do 15,4%. Najwyżs�y 
odse�ek �m�a� padac�koks��ał��ych �15,4%� u d��ec� � 
ADHD obserwował Hemmer � wsp.w grup�e w�ekowej 
3–20 la� u pacje��ów oce��a�ych pod ką�em włąc�e��a 
leków s�ymulujących. Hol�ma� �wsp. do�os�l� o wysok�m 
odse�ku po�e�cjałów rola�dyc��ych �5,6%� wśród d��ec� 
� ADHD be� padac�k� w wyw�ad��e � sugerowal�, że �ch 
obec�ość łąc�y s�ę � wys�ępowa��em ADHD-C ��yp m�e-
s�a�y�. C�ęs�ość �a jes� wyżs�a ��ż w wy��kach u�yska�ych 
pr�e� au�orów omaw�a�ej pracy, a �akże �r�y do p�ęc�u ra�y 
wyżs�a ��ż op�sywa�a w całej populacj�.

Au�or�y �wracają s�c�egól�ą uwagę �a �o, że ��e-
�ależ��e od wc�eś��ejs�ego wys�ępowa��a �apadów 
padac�kowych w wyw�ad��e u d��ec� � obec�ośc�ą �m�a� 
padac�koks��ał��ych w EEG wys�ępuje wyraź��e w�ęks�y 
odse�ek pod�ypu ADHD-I �41% w porów�a��u do 10,5% u 
d��ec� be� �ych �m�a��. We wc�eś��ejs�ych pracach �ależ-
�ość �aką obserwowa�o jedy��e u pacje��ów � ro�po��a�ą 
padac�ką. �odkreślo�o �akże, że u pacje��ów � padac�ką � 
ADHD w�ele c�y���ków może wpływać �a wys�ępowa��e 
pod�ypu � pr�eważającym def�cy�em uwag�, �p. dyskre��e 
�apady padac�kowe, pr�ejśc�owy wpływ c�ęs�ych wyłado-
wa� padac�kowych, lek� pr�ec�wpadac�kowe � poda��ość 
na zaburzenia neurorozwojowe.

Wys�ępowa��e m�ęd�y�apadowych wyładowa� padac�-
koks��ał��ych może po�os�awać w �w�ą�ku � �abur�e��am� 
po��awc�ym�, �abur�e��am� uwag� �/lub �abur�e��am� 
�achowa��a. �r�ejśc�owe �rud�ośc� po��awc�e podc�as 
c�ęs�ych podkl���c��ych wyładowa� padac�kowych mogą 
wpływać �a uwagę � fu�kcje po��awc�e �awe� pr�y braku 
kl���c��ych �apadów. �ecker � wsp. sugerował, że bada-
nie dzieci z ADHD przed okresem dojrzewania powinno 
�aw�erać EEG, ��e�ależ��e od wc�eś��ejs�ego wys�ępowa-
��a �apadów padac�kowych lub ���ych ��a�ych �abur�e� 
�eurolog�c��ych.

Obec�ość m�ęd�y�apadowych �m�a� padac�koks��ał-
��ych pomaga w po�w�erd�e��u ro�po��a��a padac�k�, 
uła�w�a �def���owa��e �espołu padac�kowego, dos�arc�a 
��formacj� pomoc�ych w pla�owa��u farmako�erap�� ora� 
kwal�f�kacj� pacje��ów do lec�e��a �euroch�rurg�c��ego. 
Z drug�ej s�ro�y m�ęd�y�apadowe grafoeleme��y padac�-
kowe wys�ępują �akże u d��ec� be� padac�k�. Ce��ral�o-
skro��owe �gl�ce �po�e�cjały rola�dyc��e� są �w�ą�a�e � 
w�ek�em � mają �e�de�cję do �a��ka��a w okres�e dojr�ewa-
��a. Uogól��o�e �espoły �gl�cy � falą wol�ą 3–4c/s c�ęs�o 
wys�ępują w uogól��o�ych padac�kach �d�opa�yc��ych, ale 
spo�yka�e �eż są u be�objawowych krew�ych pacje��ów 
� padac�ką. N�epraw�dłowośc� padac�kopodob�e wys�ę-
pują �akże u �drowych d��ec�. Wymaga �o s�c�egól�ej 
os�roż�ośc� gdyż �ad���erpre�acja �ap�sów EEG może s�ę 
pr�yc�y��ć s�ę do błęd�ej d�ag�o�y. Ko��ec��e są dals�e 
bada��a celem oce�y po�r�eby wyko�ywa��a EEG u d��ec� 
� ADHD, �e �wróce��em s�c�egól�ej uwag� �a podejr�e-
wa�e o ADHD-I, gdyż w �ej grup�e jes� w�ęks�e prawdopo-
dob�e�s�wo wys�ępowa��a grafoeleme��ów padac�kowych 
w ru�y�owym �ap�s�e EEG.

�odsumowując: C�ęs�ość wys�ępowa��a grafoele-
me��ów padac�kowych w ru�y�owym EEG u d��ec� � 
ro�po��a�ym ADHD wy�os�ła 7,5%, lec� po wykluc�e-
��u pacje��ów � padac�ką w wyw�ad��e �m��ejs�yła s�ę 
do 5,4%. N�e jes� do ko�ca jas�e, c�y �s���eje ��am�e��a 
róż��ca w c�ęs�ośc� wys�ępowa��a �m�a� padac�koks��ał-
��ych m�ęd�y d��ećm� �drowym� a d��ećm� � ADHD.W 
grup�e � ADHD, w k�órej s�w�erd�a�o obec�ość �m�a� 
w EEG, było w�ęcej d��ewc�y�ek �28,1% w porów�a��u 
do 16,9% be� �ych �m�a�� � w�ęks�a �lość �ypu ADHD-I 
�41% v.10,5%���e�ależ��e od wys�ępowa��a padac�k� w 
wyw�ad��e. �o�r�eb�e są dals�e bada��a celem �de��yf�ka-
cj� �as�ęps�w kl���c��ych wys�ępowa��a grafoeleme��ów 
padac�kowych u d��ec� � ADHD ora� oce�y c�ęs�ośc� 
wys�ępowa��a �ych �m�a� u d��ec� � ADHD � �akże w �dro-
wej populacj� �a porów�ywal�ych grupach.
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