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Trudności diagnostyczne w padaczkach wieku niemowlęcego 
ze szczególnym uwzględnieniem zespołu Sandifera

Diagnostic problems in infant epilepsies with particular attention to Sandifer syndrome

Anna Masztalerz, Lucyna Müller, Marzenna Wesołowska, Grażyna Sergot-Martynowska

Oddział Neurologii Dziecięcej z Pododdziałem Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

STRESZCZENIE
W praktyce neurologa dziecięcego napadowe zaburzenia 
ruchowe u niemowląt często stwarzają trudności diagnostyczne. 
Wynikają one z podobnych objawów ruchowych w stanach 
padaczkowych i niepadaczkowych i w niektórych stanach fizjo-
logicznych wieku rozwojowego, który sprzyja wystąpieniu tych 
zaburzeń. W pracy przedstawiamy trzy przypadki, w których 
diagnostyce różnicowej brano pod uwagę zespół Sandifera. 
Mianem tym określa się napadowo występujące krótkotrwałe 
ruchy dystoniczne szyi współistniejące z refluksem żołądkowo-
przełykowym. Na zespół ten mogą się również składać ruchy 
kończyn górnych, zwroty gałek ocznych ku górze i obniżenie 
napięcia mięśniowego. Z naszych obserwacji wynika, że nie-
mowlęta, u których występują napadowe zaburzenia ruchowe 
wymagają dłuższej obserwacji i szerokiej diagnostyki celem 
ustalenia ich przyczyny.
Słowa kluczowe: padaczka, zespół Sandifera, refluks żołąd-
kowo-przełykowy

ABSTRACT
In the practice of pediatric neurologist, paroxysmal motor disor-
ders in infants often pose diagnostic problems. They result from 
similar motor symptoms in epileptic and nonepileptic statuses 
as well as from some physiologic or special developmental age 
states, which may trigger them. In this paper we present 3 
cases diagnosed towards Sandifer syndrome. The disease is 
defined as paroxysmal brief dystonic neck movements coex-
istent with astroesophageal reflux. Movement of upper limbs, 
conjugated up eye movements and decreased muscle tone may 
also be present. We determined that infants who have parox-
ysmal motor symptoms require longer observation and more 
extensive diagnostic tests in order to reach correct diagnosis.
Key words: epilepsy, Sandifer syndrome, gastroesophageal 
reflux

�adac�ka okresu ��emowlęcego c�ęs�o s�war�a �rud-
�ośc� d�ag�os�yc��e w prak�yce �eurologa d��ec�ęcego. 
Napady c�ęśc�owe ��emowlą� �rud�o jes� sklasyf�kować. 
Wy��ka �o � ��edojr�ałośc� OUN � c�ęs�ych �abur�e� �apa-
dowych ��epadac�kowych [1]. Zabur�e��a �apadowe �ego 
okresu ro�wojowego d��el�my �a padac�kowe � ��epadac�-
kowe.

pADACZKI WIEKU NIEMOWLĘCEGO

I. Częściowe 
Id�opa�yc��e padac�k�: łagod�a padac�ka c�ęśc�owa 

��emowlą� ��.Wa�a�abe-V�geva�o, be��g� ��fa���le se�-
�ures, fam�l�al a�d �o� fam�l�al, �I��, łagod�a d��ec�ęca 
padac�ka au�o�om�c��a ��. �a�ay�o�opoulos�

Objawowe, skry�opochod�e padac�k�: padac�ka pła�a 
c�ołowego, padac�ka pła�a skro��owego, padac�ka pła�a 
c�em�e��owego, padac�ka pła�a po�yl�c��ego 

II. Uogólnione 
Id�opa�yc��e padac�k�: łagod�a padac�ka m�oklo��c��a 

��emowlą� �benign mioclonic epilepsy of infanci, �MEI�
Objawowe, skry�o pochod�e: wc�es�a e�cefalopa��a 

miokloniczna (early myoclonic encepahlopathy, EME�, 
wc�es�a ��emowlęca e�cefalopa��a padac�kowa ��espół 
Oh�ahary, early infantile epileptic encephalopathy with 
suppression bursts, EIEE���, ��emowlęca e�cefalopa��a 
padac�kowa � h�psary�m�ą ��. Wes�a, infantile myoclonic 
encephalopathy with hipsarrytmie, IMEH�

III. Nieokreślone: częściowe czy uogólnione
C�ężka m�oklo��c��a padac�ka ��emowlą� ��. Drave�, 

severe myoclonic epilepsy in infancy, �MEI�

STANY NApADOWE NIEpADACZKOWE OKRESU NIEMOWLĘCEGO.
Drże��e ko�c�y�. Łagod�e �oworodkowe m�oklo��e s�u. 
Reakcje pr�es�rachu. Odruchowe �o��c��e �apady. Łagod�e 
��emowlęce m�oklo��e. Napr�em�e��e ��edowłady połow�-
c�e. Napadowy kręc� s�y�. Ka�apleksja. Napady �o��c��e 
okresu �asyp�a��a pow�ar�ające s�ę w ser�ach u d��ec� � 
�abur�e��am� OUN. ��ereo�yp�e ruchowe. O�a���m wc�es-
�od��ec�ęcy. Napady afek�yw�ego be�dechu. Zespół �a�-
difera

Najc�ęśc�ej � �espołem �a�d�fera mylo�e są padac�k� 
c�ęśc�owe � �apadowy kręc� s�y� [2-4].
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W pracy pr�eds�aw�amy pr�ypadk�, w k�órych w d�ag-
�os�yce róż��cowej bra�o pod uwagę �espół �a�d�fera. 
Zespół �e� jes� r�adk�m �abur�e��em �apadowym ��e-
padac�kowym, będącym pow�kła��em refluksu żołąd-
kowo-pr�ełykowego [2]. Refluks żołądkowo-pr�ełykowy 
wys�ępuje c�ęs�o u ��emowlą�, u d��ec� �e schor�e��am� 
alerg�c��ym� ora� u d��ec� � �abur�e��am� OUN. Jes� �o 
�w�ą�a�e � po�ycją leżącą, d�e�ą pły��ą, ��e�olera�cją 
b�ałka mleka krow�ego, ��epraw�dłową mo�oryką pr�e-
wodu pokarmowego. U d��ec� � �ym �espołem op�suje s�ę 
drażl�wość, płac�, �wro� głowy � gałek oc��ych w jed�ą 
s�ro�ę, kręc� s�y�, ruchy dys�o��c��e. N�e us�alo�o, c�y 
wym�e��o�e objawy są mecha���mem obro��ym pr�ed 
�achłyś��ęc�em s�ę, c�y �eż reakcją obro��ą �p. �a ból 
br�ucha. Myl�e ro�po��a��e padac�k� u d��ecka � �espo-
łem �a�d�fera, brak właśc�wego lec�e��a może sku�kować 
�apale��em � �węże��em pr�ełyku, s�a�am� �apal�ym� 
układu oddechowego [5]. D�ag�os�yka �abur�e� �apa-
dowych w okres�e ��emowlęcym pow���a być opar�a �a 
dłużs�ej obserwacj� � w�elu bada��ach doda�kowych. 

pRZYpADEK 1
N�emowlę płc� że�sk�ej, rod��ców młodych, chorujących 
�a kam�cę �erkową �ma�ka� � �adc�ś��e��e �ę���c�e �ojc�ec�, 
urod�o�e � c�ąży I w 40 Hbd s�łam� �a�ury � masą c�ała 
3980 g w dobrym s�a��e ogól�ym �10 pk�. w skal� Apgar�, 
karm�o�e �a�ural��e, s�c�ep�o�e według kale�dar�a s�c�e-
p�e�, w okres�e �oworodkowym � powodu �m�a� skór�ych 
� m�er��e �as�lo�ego ulewa��a obserwowa�e w k�eru�ku 
alerg�� �a b�ałka mleka krow�ego ��as�osowa�o d�e�ę be�-
mlec��ą u ma�k��, po ra� p�erws�y było hosp��al��owa�e w 
9 miesiącu życia � powodu obserwowa�ych od 2 �ygod�� 
�abur�e� ruchowych op�sywa�ych pr�e� rod��ców jako 
„odruchy wym�o��e”. I�cyde��y �e wys�ępowały jedy��e w 
c�uwa��u, w po�ycj� s�ed�ącej, �wykle popr�ed�o�e były 
ry�m�c��ym� rucham� ko�c�y� gór�ych, �rwały od 1 do 3 
s, pr�eważ��e wys�ępowały w ser�ach po k�lka-k�lka�aśc�e 
ra�y. W �rakc�e �ak�ego ��cyde��u d��ecko pr�ełykało śl��ę, 
m�ało o�war�e oc�y, wod��ło ��m�, reagowało �a głos, po 
��cyde�c�e �a�ychm�as� powracało do pr�erwa�ej �abawy. 
Zabur�e��a �e ��e �aws�e wyka�ywały �b�eż�ość c�asową 
� karm�e��em. Według rod��ców mome�� �ch pojaw�e��a 
s�ę �b�egł s�ę �a�om�as� w c�as�e � ��fekcją gór�ych dróg 
oddechowych, lec�o�ą ambula�oryj��e a��yb�o�yk�em w 
pos�ac� ���ekcj� dom�ęś��owych �yd��e� pr�ed pr�yjęc�em 
ora� �apr�es�a��em s�osowa��a pr�e� ma�kę d�e�y be�mlec�-
�ej. W bada��u �eurolog�c��ym w �rakc�e �ej hosp��al��acj� 
s�w�erd�o�o ��ew�elk�e opóź��e��e ro�woju psychorucho-
wego – d��ecko s�ed��ało od 7 m�es�ąca życ�a, ale ��e s�a-
dało samod��el��e, ��e pr�yjmowało po�ycj� c�worac�ej. 
W bada��u ul�raso�ograf�c��ym, pr�e�c�em�ąc�kowym ��e 
s�w�erd�o�o odchyle� od �ormy. Na pods�aw�e wyw�adu 
� obserwacj� kl���c��ej wysu��ę�o podejr�e��e pa�olog�c�-
�ego refluksu żołądkowo-pr�ełykowego, do lec�e��a włą-
c�o�o prok��e�yk, k�óry jed�ak był s�osowa�y kró�ko � �e 
w�ględu �a �łą �olera�cję �wym�o�y� �os�ał pr�e� rod��ców 
ods�aw�o�y po k�lku d��ach. �o 2 �ygod��ach od hosp��a-
l��acj� d��ecko pojaw�ło s�ę w �orad�� Neurolog�c��ej 
– rodzice nadal obserwowali zaburzenia ruchowe o takim 

samym �as�le��u � morfolog��. W wyko�a�ym wówc�as 
bada��u EEG w ś��e k�lkakro���e �arejes�rowa�o s�er�ące 
s�ę � �yłogłow�a wysoko�ap�ęc�owe fale os�re o ampl��ud��e 
do 600 µV, pr�eważające w lewej okol�cy �yl�oskro��owo-
c�em�e��owo-po�yl�c��ej � lewos�ro��ym def�cy�em wr�e-
c�o� s�u �ryc. 1�. Z �ego w�ględu, podejr�ewając c�ęśc�owe 
�apady padac�kowe, podję�o decy�ję o włąc�e��u do lec�e-
��a prepara�u okskarba�ep��y, k�óry jed�ak rów��eż �os�ał 
pr�e� rod��ców ods�aw�o�y po kró�k�m c�as�e s�osowa��a �e 
w�ględu �a se��ość d��ecka. �o��eważ w ko��rol�ym bada-
��u EEG wyko�a�ym po 6 �ygod��ach �ap�s był praw�d-
łowy �ryc. 2�, a �abur�e��a �apadowe wys�ępowały �adal, 
pos�er�o�o d�ag�os�ykę o bada��e pH-me�ryc��e, w k�órym 
s�w�erd�o�o obec�ość kwaś�ego pa�olog�c��ego refluksu 
żołądkowo-pr�ełykowego ��ew�elk�ego s�op��a �% c�asu � 
pH < 4 wy�os�ł 4,7% c�asu rejes�racj�� – ryc. 3. Os�a�ec�-
nie rozpoznano ��e�apadowe �abur�e��a ruchowe �w�ą�a�e 
� chorobą refluksową pr�ełyku, �as�osowa�o lec�e��e far-
makolog�c��e �prok��e�yk� ora� ułoże��owe � u�yska�o cał-
kow��e us�ąp�e��e objawów. Obserwowa�y dals�y ro�wój 
d��ecka pr�eb�egał praw�dłowo – ��emowlę w w�eku 10 
m�es�ęcy s�adało samod��el��e, c�worakowało, s�awało, a w 
w�eku 12 m�es�ęcy �ac�ęło chod��ć.

Ryc. 1. Niewielkie zmiany zlokalizowane w lewej okolicy tylno-
skroniowo-ciemieniowo-potylicznej z lewostronnym deficytem 
wrzecion snu. Small changes localized in left posterotemporo-
parieto-occipital area with left deficit of sleep spindle.

Ryc. 2. Kontrolne badanie EEG bez uchwytnych nieprawidło-
wości. Normal follow-up EEG. 
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pRZYpADEK �
Chłopc�yk urod�o�y � c�ąży I, w k�órej wys�ępowały skur-
c�e pr�edwc�es�e �ma�ka o�r�ymywała No-spę � Lu�e��ę�, 
porodu o c�as�e, s�łam� �a�ury, � masą c�ała 4390 g, długoś-
c�ą 56 cm, obwodem głowy 34 cm, oce��o�y �a 10 pk� w 
skal� Apgar. Rod��ce �drow� w w�eku 29 � 30 la� �w chw�l� 
porodu�, ��espokrew��e��, w rod����e �e s�ro�y ma�k� pr�y-
padek opóź��o�ego ro�woju ruchowego. D��ecko bada�o 
po ra� p�erws�y w 5 tygodniu życia � powodu wys�ępują-
cych od �ygod��a �abur�e� ruchowych, pojaw�ających s�ę 
w c�uwa��u, w �w�ą�ku � karm�e��em, pr�eb�egających �e 
�wro�em głowy w jed�ą s�ro�ę, rucham� po�ak�wa��a � oc�o-
pląsem s�ybko wyc�erpującym s�ę, po�ad�o w wyw�ad��e 
podawa�o chlus�ające wym�o�y, k�óre ��e m�ały wpływu 
�a pr�yros� masy c�ała. W bada��u �eurolog�c��ym s�w�er-
d�a�o opóź��e��e f�ksacj� w�roku, be� ���ych objawów 
og��skowego us�kod�e��a OUN. Ws�ęp��e ro�po��a�o 
�espół �a�d�fera. Kolej�e bada��e pr�eprowad�o�o w 3 
miesiącu życia, � wyw�adu wy��kało, że ��emowlę �adal 
ulewa „s�rum�e��am�”, �abur�e��a ruchowe, podob�e jak 
w 5 �ygod��u życ�a, wys�ępują �adal w c�uwa��u 1-2 ra�y 
d��e���e, ��ek�edy � 1-2 d��ową pr�erwą. W bada��u �euro-
log�c��ym s�w�erd�o�o praw�dłowy pr�yros� obwodu głowy 
�40 cm, po��żej 50 ce��yla�,brak ko��ak�u w�rokowego � 
emocjo�al�ego, opóź��e��e ro�woju psychoruchowego be� 
objawów og��skowego us�kod�e��a OUN. W c�as�e hosp�-
�al��acj� op�sa�o �apad �o��c��y, asyme�ryc��y 20 m��u� po 
karm�e��u, polegający �a �w�o�c�e��u � �as�ępowym �wro-
�em głowy � gałek oc��ych w prawo, wypros�em prawej 
ręk�, śl��o�ok�em, �as���e��em wokół us�, �rwający około 60 
s � �as�ępowym ��epokojem � pły�k�m s�em. Kolej�y obser-
wowa�y �apad �rwał 20 s, polegał �a �wroc�e głowy � gałek 
oc��ych w prawo �e �g�ęc�em � pr�yw�ed�e��em ko�c�y� 
do �ułow�a, be� �abur�e� po�apadowych. 

W bada��u EEG pr�eprowad�o�ym we ś��e s�w�er-
d�o�o �m�a�y �la�eral��owa�e lewos�ro��e � cecham� �apa-
dowośc�. U�G pr�e�c�em�ąc�kowe � KT głowy wyka�ały 
pos�er�e��e układu komorowego �wskaź��k Huckma��a = 
69 mm, komora III o s�erokośc� 10 mm�. �r�eprowad�o�e 
w�edy bada��e w k�eru�ku �akaże� wew�ą�r�mac�c��ych 
i przesiewowe metaboliczne oraz badanie dna oka nie 
wyka�ały odchyle� od �ormy. Ro�po��a�o padac�kę � 
�apadam� c�ęśc�owym�, włąc�o�o prepara� w�gaba�ry�y � 
dobrym efek�em, op�sywa�e wc�eś��ej �apady us�ąp�ły.

Kolej�y poby� d��ecka w 7 miesiącu życia �w�ą�a�y był 
� po�r�ebą uspraw��a��a � powodu braku pos�ępu ro�woju 
psychoruchowego. Jego ro�wój soma�yc��y ��e bud��ł 
�as�r�eże�. ��w�erd�o�o �a�om�as� m��ejs�ą dy�am�kę 
pr�yras�a��a obwodu głowy �42 cm, �j. około 10 ce��yla�, 
�adal brak ko��ak�u � d��eck�em, brak ro�woju c�y��ośc� 
chwy�a��a, brak ko��rol� ułoże��a głowy � odruchu pod-
parc�a, �a��ac�ała s�ę os�owa h�po�o��a, pr�y w�możo�ym 
�ap�ęc�u m�ęś��owym obwodowo � pr�e�rwałych odru-
chach chwy��ych. Z wyw�adu od rod��ców wy��kało, że 
�apady pojaw�ły s�ę po�ow��e pr�y��fekcyj��e � us�ąp�ły 
wra� � wy�drow�e��em. �os�ukując pr�yc�y�y e�cefalo-
pa��� wyko�a�o bada��a me�abol�c��e �M�-M�+GCM�� 
ora� bada��e pły�u mó�gowo-rd�e��owego – ��e s�w�er-
d�ając odchyle� od �ormy, w ko��rol�ym bada��u EEG 
wyka�a�o ��epraw�dłowy �ap�s s�u � cecham� �apado-
wośc� � pr�ewagą �ym ra�em prawos�ro��ą �ryc. 4�, w 
bada��u �ERA – ��ew�elk� ��edosłuch w uchu prawym �a 
po��om�e 20 d� � uchu lewym �a po��om�e 30 d�, a w 

Ryc. 3. Wynik 24-godzinnego badania pH-metrycznego. The 
result of 24-hours pH-metry.

Ryc. 4. W kontrolnym badaniu EEG nieprawidłowy zapis snu 
z cechami napadowości. Abnormal sleep recording with fea-
tures of seizure activity in EEG.

bada��u pH-me�ryc��ym ��e s�w�erd�o�o pa�olog�c��ego 
odpływu żołądkowo-pr�ełykowego. �ada��e MRI głowy 
wyka�ało ro�ległe �abur�e��a m�gracj� - gładkomó�gow�e 
�l�sse�cephal�a �ypu I� �ryc. 5�. Os�a�ec���e ro�po��a�o 
padac�kę objawową w wy��ku wady OUN. �obra�o krew 
�a bada��a ge�e�yc��e, k�óre po�os�ają w opracowa��u.

pRZYpADEK �
D��ewc�y�ka urod�o�a � c�ąży drug�ej, ma�k� chorującej 
�a ��edoc�y��ość �arc�ycy, porodu o c�as�e, s�łam� �a�ury, 
� masą c�ała 2900 g � 9 pk� w skal� Apgar, ro�w�jająca s�ę 
praw�dłowo. W 9 miesiącu życia u d��ecka wys�ąp�ł be�-
dech, �as�ęp��e �w�o�c�e��e, wym�o�y � se��ość. Napad 
wys�ąp�ł około 30 m��u� po karm�e��u. W wyw�ad��e ma�ka 
d��ewc�y�k� podała, że od k�lku �ygod�� obserwuje u d��e-
cka okresy �męc�e��a � m��ejs�ą reak�yw�ośc�ą �a bodźce, 
se��ośc�ą. ��erws�y ra� była hosp��al��owa�a w s�p��alu 
rejo�owym, wyko�a�o �am pods�awowe bada��a labora-
�oryj�e: morfolog�ę krw�, CR�, jo�ogram, �ra�sam��a�y, 
k�óre były w �orm�e. W RTG kla�k� p�ers�owej s�w�erd�o�o 
obus�ro���e �m�a�y okołooskr�elowe � odw�ękowe. D��e-
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cko pr�eka�a�o do Odd��ału Neurolog�� Wojewód�k�ego 
��p��ala D��ec�ęcego w �ydgos�c�y. Wys�ępowa��e op�sy-
wa�ych �apadów obserwowa�o jedy��e w p�erws�ej dob�e 
hosp��al��acj�, �owar�ys�yły �m chlus�ające wym�o�y � pół-
pły��e s�olce, �as�ęp��e ro�w��ęło s�ę ob�uracyj�e �apale��e 
oskr�el�. W ramach d�ag�os�yk� wykluc�o�o cy�omegal�ę 
� �oksopla�mo�ę, wyko�a�o pr�es�ewowe bada��a me�a-
bol�c��e, bada��e pły�u mó�gowo-rd�e��owego, U�G 
pr�e�c�em�ąc�kowe, oce��o�o d�o oka – wy��k� były pra-
w�dłowe. W bada��u EEG s�w�erd�o�o �a�om�as� ��epra-
w�dłowy �ap�s �asyp�a��a � s�u, lec� be� cech �apadowych. 
D��ewc�y�kę wyp�sa�o do domu � podejr�e��em �espołu 
�a�d�fera. �o s�edm�u d��ach poby�u w domu d��ecko 
po�ow��e �raf�ło do s�p��ala � powodu pojaw�e��a s�ę wyżej 
op�sa�ych �apadów, po�ow��e s�w�erd�o�o ob�uracyj�e 
�apale��e oskr�el�. W lec�e��u �as�osowa�o a��yb�o�yk, lek� 
w��ew�e � prok��e�yk�, ��e obserwowa�o �apadów. D�ag-
�os�ykę ko��y�uowa�o w Kl���ce Gas�roe��erolog��, gd��e 
wyko�a�o 24-god����e bada��e pH-me�ryc��e, w k�órym 
�arejes�rowa�o 110 ep��odów spadku pH<4, w�ęks�ość w 
po�ycj� p�o�owej, 8 dłużs�ych ep��odów �rwających > 5 
m��u�, �ajdłużs�y �rwał 26 m��u� w po�ycj� leżącej, odse�ek 
c�asu � pH<4 wy��ósł 13,5% ��orma do 4%�, a pu�k�acja w 
skal� DeMees�era 45,5 ��orma do 14,72�. Na �ej pods�aw�e 
ro�po��a�o kwaś�y pa�olog�c��y refluks żołądkowo-pr�e-
łykowy � do lec�e��a włąc�o�o ��h�b��or pompy pro�o�o-
wej. �r�e� kolej�e 3 �ygod��e �apadów ��e obserwowa�o, 
a �as�ęp��e pojaw�ły s�ę be� �w�ą�ku � pos�łkam�, o ��eco 
���ej morfolog�� – w op�s�e ma�k�: „oc�y s�eroko o�war�e, 
bu��a drżała, �amyka bu��ę, �ac�ska �ęby, rob� s�ę s��a, 
pr�ełyka śl��ę, c�ężko oddycha, ��e wym�o�uje, po k�lku 
m��u�ach �asyp�a”. �ow�ór�o�o bada��e EEG, s�w�erd�ając 
��ew�elk�e �m�a�y. M�mo �ego dołąc�o�o do �erap�� a��y-
refluksowej lec�e��e prepara�em karbama�ep��y w dawce 
200 mg/dobę, �j. 24 mg/kg masy c�ała d��ecka, u�yskując 
us�ąp�e��e �apadów. �o 2 la�ach be� �apadów podję�o decy-
�ję o s�op��owej redukcj� lec�e��a pr�ec�wpadac�kowego. 

D��ewc�y�ka dobr�e s�ę ro�w�ja, chod�� samod��el��e od 13 
m�es�ąca życ�a, mów� pojedy�c�e wyra�y � pros�e �da��a. 
W bada��u �eurolog�c��ym ��e s�w�erd�a s�ę objawów 
og��skowego us�kod�e��a OUN, ac�kolw�ek obwód głowy 
�aws�e po�os�awał �a po��om�e 3 ce��yla, obec��e wy�os� 
48 cm. Zabur�e��a ruchowe obserwowa�e u d��ecka poc�ą�-
kowo błęd��e ����erpre�owa�o jako �espół �a�d�fera. Os�a-
�ec���e ro�po��a�o u d��ewc�y�k� padac�kę �d�opa�yc��ą 
� �apadam� c�ęśc�owym�, w�ór��e uogól��o�ym�, współ�s�-
��ejącą � kwaś�ym, pa�olog�c��ym refluksem żołądkowo-
pr�ełykowym.

DYSKUSJA
Refluks żołądkowo-pr�ełykowy pows�aje w wy��ku �ar�u-
ca��a �reśc� pokarmowej do pr�ełyku � gór�ych dróg odde-
chowych. �owoduje u ��emowlą� opóź��e��e w�ras�a��a, 
�apale��e bło�y ślu�owej pr�ełyku, s�a�y �apal�e układu 
oddechowego, �abur�e��a ruchowe op�sywa�e jako �espół 
�a�d�fera. Zespół �e� jes� r�adk�m pow�kła��em refluksu 
żołądkowo-pr�ełykowego, charak�ery�uje s�ę uporc�y-
wym ulewa��em, wym�o�am�, rum��acją –pr�eżuwa��em 
pokarmu, drażl�wośc�ą, płac�em, �abur�e��am� s�u, kręc�em 
s�y�, �wro�em głowy � gałek oc��ych, rucham� dys�o��c�-
�ym� [6]. Według Ko�agal jes� jed�ym � c�ęs�s�ych �abu-
r�e� �apadowych ��epadac�kowych �obok �abur�e� s�u� w 
okres�e ��emowlęcym [1]. W ���ych bada��ach s�w�erd�o�o, 
że �espół �a�d�fera jes� głów�ą pr�yc�y�ą łagod�ego, �apa-
dowego kręc�u ��emowlą� [3,4]. N�emowlę�a � �espołem 
�a�d�fera są c�ęs�o podejr�ewa�e o padac�kę � w �w�ą�ku � 
�ym ��ewłaśc�w�e lec�o�e. 

�r�ypadek p�erws�y poc�ą�kowo �d�ag�o�owa�o jako 
padac�kę c�ęśc�ową, �e w�ględu �a op�sywa�e �m�a�y w 
bada��u EEG. �rak reakcj� �a lek� pr�ec�wpadac�kowe, 
po�ow�a a�al��a obra�u w�deo skło��ły au�orów do ro�-
s�er�e��a d�ag�os�yk� w k�eru�ku refluksu żołądkowo- 
pr�ełykowego, co po�wol�ło �a wdroże��e właśc�wego � 
sku�ec��ego lec�e��a. 

Kabakus op�suje dwoje d��ec� � opóź��e��em ro�woju 
� refluksem żołądkowo-pr�ełykowym, k�óre poc�ą�kowo 
�d�ag�o�owa�o � lec�o�o jako �espół Wes�a. �o k�lku 
m�es�ącach �as�ąp�ło pogors�e��e s�a�u �drow�a, wys�ą-
p�ła ��edokrw�s�ość � s�a� �apal�y układu oddechowego. 
�o �weryf�kowa��u ro�po��a��a � wdroże��u lec�e��a 
pr�ec�wrefluksowego u�yska�o s�ybką poprawę �ch s�a�u 
�drow�a [7]. 

W pr�ypadku drug�m obra� kl���c��y: wym�o�y, ule-
wa��e, �abur�e��a ruchowe, polegające �a �wroc�e głowy 
� gałek oc��ych w jed�ą s�ro�ę, �w�ą�ek � prowokacja 
karm�e��em, wska�ywał �a �espół �a�d�fera. Jed�akże 
�m�a�a �ech��k� � c�ęs�ośc� karm�e��a ora� składu m�e-
s�a�k� ��e wpły�ęły �a c�ęs�ość �abur�e�. Dals�a obser-
wacja � d�ag�os�yka po�wol�ły �a weryf�kację ro�po��a��a. 
Os�a�ec���e ro�po��a�o padac�kę objawową � �apadam� 
c�ęśc�owym� �a podłożu wady OUN. De �alma op�sał ��e-
mowlę � c�ęs�ym� �apadowym� rucham� dys�o��c��ym� 
ram�o� � s�y� � �owar�ys�ącym� odrucham� wym�o��ym�. 
�o��eważ �erap�a lekam� pr�ec�wrefluksowym� ��e pr�y-
�os�ła efek�u, ro�s�er�o�o d�ag�os�ykę, s�w�erd�ając dw�e 
�orb�ele p��a mó�gu [8]. �wee�ma� � wsp. op�sal� grupę 77 

Ryc. 5. Obraz MRI u dziecka z gładkomózgowiem typu I. MRI 
in a child with lissencephaly type I.
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pacje��ów � hamar�oma podw�gór�a � �apadam� pr�ypo-
m��ającym� �apady śm�echu �gelastic seizures�. W c�as�e 
ser�� �apadów padac�kowych wys�ępujących podc�as s�u 
� c�uwa��a obserwowa�o wokal��acje ��ebędące wyra�em 
radośc�, be� �w�ą�ku � sy�uacją, � rucham� ko�c�y� gór-
�ych. U s�eśc�orga � ��ch w okres�e ��emowlęcym ro�-
po��a�o �espół �a�d�fera. �ku�k�em póź�o pos�aw�o�ej 
d�ag�o�y były �abur�e��a ro�woju, lekoopor�a padac�ka, 
�abur�e��a e�dokry�olog�c��e pod pos�ac�ą pr�edwc�es-
�ego dojr�ewa��a płc�owego [9]. 

Zespół �a�d�fera c�ęśc�ej wys�ępuje u d��ec� � �abur�e-
��am� �eurolog�c��ym�. Jes� �o �w�ą�a�e � po�ycją leżącą, 
d�e�ą pły��ą, �erap�ą lekam� ob��żającym� �ap�ęc�e m�ęś-
��owe, �abur�e��am� mo�oryk� pr�ewodu pokarmowego. 
De Ybarroudo op�suje 5-le���ą d��ewc�y�kę � mó�gowym 
poraże��em d��ec�ęcym, as�mą oskr�elową, ��edokrw�-
s�ośc�ą, pr�edwc�es�ym dojr�ewa��em płc�owym, u k�órej 
refluks żołądkowo-pr�ełykowy myl��e �d�ag�o�owa�o 
jako padac�kę, k�erując s�ę ��epraw�dłowym �ap�sem 
EEG. �o weryf�kacj� ro�po��a��a us�ąp�ły s�a�y �apal�e 
układu oddechowego, objawy as�my � ��edokrw�s�ość [3]. 
W drug�m op�sa�ym pr�e� �as pr�ypadku m�mo wym�o-
�ów � ulewa� �owar�ys�ących �abur�e��om ruchowym, ��e 
s�w�erd�o�o pa�olog�c��ego refluksu żołądkowo- pr�eły-
kowego. W �r�ec�m pr�ypadku ro�po��a�o kwaś�y refluks 
żołądkowo-pr�ełykowy, ale op�sywa�e objawy �apadowe 
us�ąp�ły dop�ero po włąc�e��u lec�e��a pr�ec�wpadac�ko-
wego. Oba pr�ypadk� były błęd��e �d�ag�o�owa�e jako 
�espół �a�d�fera.

Wym�o�y r�adko są jedy�ą ma��fes�acją �apadów 
padac�kowych. Według �a�ay�o�opoulosa mogą wys�ę-
pować w padac�ce au�o�om�c��ej � w padac�ce pła�a 

po�yl�c��ego [10]. �chuper op�suje pr�ypadek 9-le���ego 
chłopca, u k�órego okresowo wys�ępowały wym�o�y, po 
4 la�ach dołąc�yły s�ę au�oma�y�my oral�e � �abur�e��a 
św�adomośc�. Wyko�a��e bada��a EEG w c�as�e �apadu 
� dobra odpow�edź �a lek� pr�ec�wpadac�kowe po�wol�ły 
�a ro�po��a��e padac�k� [11]. W drug�m op�sa�ym pr�e� 
�as pr�ypadku wym�o�y były rów��eż jed�ym � objawów 
padac�k�, podc�as gdy w �r�ec�m wy��kały �e współ�s�-
��ejącego � padac�ką refluksu żołądkowo-pr�ełykowego, 
k�óry us�ąp�ł w �rakc�e lec�e��a a��yrefluksowego. 

Wh����g op�sując �abur�e��a m�gracj� kory �w �ym 
l�sse�cefal�ę� ��e op�suje wym�o�ów jako objawu charak-
�erys�yc��ego dla �ej wady. Najc�ęśc�ej op�sywa�a jes� 
padac�ka, opóź��e��e ro�woju, objawy og��skowe. �pora-
dyc���e d��ec� � �ą wadą ��e wyka�ują żad�ych �abur�e� 
�eurolog�c��ych [12]. 

WNIOSKI
Na pods�aw�e op�sa�ych pr�ypadków � p�śm�e���c�wa moż�a 
wys�uć w��osk�, że �rud�ośc� d�ag�os�yc��e w padac�kach 
okresu ��emowlęcego wy��kają �e:
1. Zbl�żo�ych objawów ruchowych w s�a�ach padac�ko-
wych � ��epadac�kowych ora� w ��ek�órych s�a�ach f��jo-
log�c��ych
2. Trud�ośc� � u�yska��em ob�ek�yw�ego wyw�aduTrud�ośc� � u�yska��em ob�ek�yw�ego wyw�adu
3. Kró�k�ego okresu obserwacj�Kró�k�ego okresu obserwacj�
4. ��c�egól�ego okresu ro�wojowego, w k�órym s�osuje s�ę 
głów��e d�e�ę pły��ą, d��ec� pr�ebywają pr�e� w�ęks�ość 
c�asu w po�ycj� leżącej, co spr�yja odpływow� żołądkowo-
pr�ełykowemu. 
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