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STRESZCZENIE
Łagodne drgawki u dzieci w przebiegu zaburzeń żołądkowo-jeli-
towych zostały po raz pierwszy opisane w 1982 r. w Japonii. 
Występują one najczęściej pomiędzy 6 miesiącem a 3 rokiem 
życia u dzieci uprzednio zdrowych i mają charakter bezgorącz-
kowych napadów przygodnych, towarzyszących biegunce. 
Wyniki badań laboratoryjnych, w tym stężenie elektrolitów 
i glukozy w surowicy, parametry biochemiczne płynu mózgowo-
-rdzeniowego oraz międzynapadowe badanie EEG, nie wyka-
zują odchyleń od normy. Mimo że napady drgawek występują 
często gromadnie, zwykle nie mają tendencji do nawrotów i nie 
prowadzą do wystąpienia zaburzeń neuro-rozwojowych. Nie 
wymagają też przewlekłego leczenia przeciwpadaczkowego. 
Słowa kluczowe: łagodne drgawki, zaburzenia żołądkowo-jeli-
towe, drgawki gorączkowe, drgawki bezgorączkowe, rotawirus

ABSTRACT
Benign convulsions with mild gastroenteritis (CwG) were first 
described in 1982 in Japan. CwG occur in previously healthy 
children mostly aged 6 months to 3 years as afebrile convul-
sions associated with symptoms of gastroenteritis. Laboratory 
examination results including electrolytes, blood glucose and 
cerebrospinal fluid and interictal EEG are normal. Although the 
convulsions often occur in a cluster, there usually are no seizure 
recurrence and no neurodevelopmental sequelae. Chronic anti-
convulsant treatment is not required.
Key words: benign convulsions, gastroenteritis, febrile sei-
zures, afebrile seizures, rotavirus

Ostre zaburzenia żołądkowo-jelitowe stanowią istotny 
problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny [1]. Zacho-
rowalność poniżej 5 roku życia szacowana jest na 320 
na 1000 dzieci [2]. Wśród czynników etiologicznych 
dominują zakażenia rotawirusami [3]. W Polsce w 2002 
r., zakażenia te stanowiły 72,6% wszystkich przyczyn 
ostrych zaburzeń żołądkowo-jelitowych [1]. Wykazano, 
że u niemowląt i małych dzieci w przebiegu zakażeń rota-
wirusami wystąpić mogą objawy ze strony ośrodkowego 
układu nerwowego (oun), takie jak zespół Reya, zapale-
nie mózgu, niedowłady wiotkie kończyn, a także bezgo-
rączkowe napady padaczkowe (drgawki). W wymienionej 
grupie objawów te ostatnie występują prawdopodobnie 
najczęściej [4–6]. 

Na zjawisko to jako pierwsi zwrócili uwagę lekarze 
japońscy w latach 90., nazywając występujące w prze-
biegu zaburzeń żołądkowo-jelitowych napady drgawkowe 
niespowodowane gorączką ani zaburzeniami wodno-elek-
trolitowymi łagodnymi drgawkami niemowlęcymi powią-
zanymi z miernymi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi 
(ang. Benign convulsions with mild gastroenteritis, CwG) 
[4,7]. Od tego pierwszego doniesienia do roku 2006 opu-
blikowano około 70 opisów pojedynczych przypadków 
lub grup chorych, z czego większość publikacji pocho-
dzi z Japonii i innych krajów azjatyckich [8]. Najwięk-

sza zachorowalność na CwG dotyczy niemowląt i dzieci 
w wieku poniemowlęcym (średnio w 20 mż.) [4,6,8–10]. 
Prawie 70% chorych mieści się w przedziale wieku pomię-
dzy 12 a 24 miesiącem życia. Opisano również przypadki 
zachorowań u dzieci w wieku o 2 do 6 roku życia. Należy 
przy tym podkreślić że CwG dotyczyło zawsze dzieci 
o prawidłowym rozwoju psychoruchowym, nieobciążo-
nych chorobami układu nerwowego [5,9]. 

Jak wynika z danych z piśmiennictwa, objawy o cha-
rakterze zaburzeń żołądkowo-jelitowych miały charakter 
raczej łagodny, w większości przebiegający bez gorączki. 
Stany podgorączkowe (poniżej 38°C) w badaniu Uemura 
i wsp. obserwowano u około 25% chorych [6]. Stan ogólny 
dzieci przy przyjęciu do szpitala był dobry. Niektórzy auto-
rzy odnotowali cechy niewielkiego odwodnienia (spadek 
masy ciała poniżej 5%) [5,9,11]. Przebieg biegunki był 
na ogół łagodny, liczba wolnych stolców nie przekraczała 
średnio 8 w ciągu doby [12]. Obserwowano też niekiedy, 
jako wyraz zaburzeń funkcji jelit, nie biegunkę, ale zapar-
cia [5]. Częstym objawem były wymioty – dotyczyły one 
nawet 91% chorych dzieci [6]. Czynnikiem etiologicznym 
biegunki u większości dzieci były rotawirusy. Abe i wsp. 
oszacowali częstość zakażeń rotawirusowych w przy-
padkach CwG na 83% [5]. W pozostałych przypadkach 
wykryto adenowirusy (w 8,2% przypadków), respiratory 
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syncyntial wirusy (w 5,8%),w pojedynczych przypad-
kach enterowirusy, wirusy opryszczki, wirusy grypy, oraz 
wirusy WZW typu A. Podobne wyniki dotyczące czynnika 
etiologicznego uzyskali inni autorzy [4,13].

Do wystąpienia drgawek dochodziło w ciągu pierw-
szych 5 dni trwania biegunki (średnio 2,3 dni) [4,11,14]. 
Jednak nierzadko, bo w 40% przypadków w materiale 
Komori i wsp. drgawki wyprzedzały wystąpienie bie-
gunki o 1 do 12 godzin, a nawet o 24 godziny [4]. Napady 
drgawkowe były krótkotrwałe, w większości przypadków 
(86–90%) czas ich trwania nie przekraczał 3–4 minut, jak-
kolwiek obserwowano też napady dłuższe, trwające nawet 
20 minut [4,9,11,12]. Napady drgawek miały czasem cha-
rakter pojedynczego epizodu, jednak w większości były 
to napady gromadne – od 5 do kilkunastu incydentów 
[5,9,10]. Ocena zbiorcza dokonana przez Uemurę i wsp. 
wskazała, że w 75% przypadków CwG miały miejsce 
dwa incydenty napadowe, a w 11% co najmniej pięć [5]. 
Obserwacje te są zbieżne z danymi przedstawionymi przez 
innych autorów [9,12,15].

Charakterystyczny dla CwG jest krótki czas utrzymy-
wania się napadów, nawet nawracających. Nie przekracza 
on zwykle 24–48 godzin od pojawienia się pierwszych 
objawów ze strony przewodu pokarmowego [4,9,11]. 
Przedłużający się czas występowania napadów powinien 
prowadzić do powtórnej analizy przyczyny pojawienia się 
drgawek. Podobnie należy postępować, gdy napady ujaw-
niają się dopiero po co najmniej 4 dniach trwania zaburzeń 
żołądkowo-jelitowych [15].

Morfologia napadów w ocenie personelu medycznego 
lub rodziców dzieci wskazuje na uogólniony typ napadów 
toniczno-klonicznych, tonicznych czy klonicznych u 85%–
100% chorych [4,9]. Jednak przy dokładniejszej analizie 
dokumentacji i piśmiennictwa stwierdza się, że mają one 
charakter napadów ogniskowych [6,8,10]. Komori i wsp. 
[4] analizowali semiologię 19 napadów u 10 dzieci. Wśród 
nich 9, tj. 47%, miało morfologię uogólnionych napadów 
drgawkowych, a 10 (53%) kolejnych stanowiły napady 
ogniskowe, w tym połowicze, napady ze zwrotem gałek 
ocznych do boku lub z ruchami pedałowania. Jak wynika 
z przeglądu piśmiennictwa, od kilkunastu do 30% napadów 
stanowiły epizody o morfologii napadów częściowych zło-
żonych [6,8,10]. Oceniając morfologię napadów w czasie 
zarejestrowanej jednej ich serii, Komori i wsp. [4] stwier-
dzili, że u 60% dzieci dochodziło do zmiany semiologii 
kolejnych epizodów. Dotyczyło to zarówno przechodzenia 
od napadów uogólnionych do ogniskowych, jak i odwrot-
nie, lub były to napady ogniskowe, ale o różnej morfologii.

Zapis EEG rejestrowany tuż po napadach i w okresie 
międzynapadowym u dzieci z CwG jest w większości 
przypadków prawidłowy. Sporadycznie tylko wykazuje 
niewielkie zmiany pod postacią uogólnionego zwolnienia 
zapisu, które mogą utrzymywać się różnie długo, tj. od 
kilku dni do kilkunastu tygodni [4,8,12,14]. W pojedyn-
czych przypadkach w zapisie wykonanym w ciągu tygodnia 
od wystąpienia drgawek stwierdzano obecność fal ostrych 
w okolicach skroniowo-ciemieniowych [12,14]. Zmiany te 
ustępowały w ciągu kilku–kilkunastu dni, a wyniki badań 
EEG wykonane po okresie 4–11 miesięcy od wystąpienia 

drgawek zawsze były prawidłowe [5]. Badania śródnapa-
dowe EEG rejestrowane były rzadko, ale we wszystkich 
wykazano, że napady mają charakter ogniskowy. Suge-
rują one zajęcie tylnych struktur mózgu [4,11,16–18], ze 
stopniowym rozprzestrzenianiem się pobudzeń do okolic 
czołowych oraz innych obszarów [17]. U większości cho-
rych napady powstają z ognisk centralno-ciemieniowo-
-potylicznych, rzadziej czołowych. Stwierdzono także, że 
lokalizacja ogniska może się zmienić nawet w ciągu jednej 
serii napadów [11,16]. Imai i wsp. [11] na podstawie badań 
wideo-EEG oceniali morfologię trzech napadów padacz-
kowych i zapisy śródnapadowe u tego samego chorego. 
Lokalizacja ognisk padaczkowych dla poszczególnych 
napadów była odmienna. Dotyczyła prawej okolicy poty-
licznej, lewej potylicznej oraz prawej centralno-ciemie-
niowo-potylicznej. Pomimo różnych lokalizacji ognisk 
bioelektrycznych obraz kliniczny tych trzech napadów 
był podobny. Rozpoczęły się od znieruchomienia dziecka, 
następnie występowało ich uogólnienie do napadów 
toniczno-klonicznych z towarzyszącym zasinieniem skóry. 
Wszystkie napady trwały około 90 sekund. Autorzy pod-
kreślają, że z wyjątkiem pierwszych 10 sekund morfologia 
napadów mogła wskazywać mylnie na napady pierwotnie 
uogólnione. 

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) u dzieci 
z CwG wykonywano często, jednak nie dotyczyło to 
wszystkich opracowań. W grupie 68 chorych obserwo-
wanych przez Wong nakłucie lędźwiowe wykonano u 31, 
tj. 45% dzieci [12]. U wszystkich chorych wynik bada-
nia PMR był prawidłowy. Podobne wyniki uzyskali inni 
badacze [4–6]. Natomiast w kilku przypadkach w płynie 
mózgowo-rdzeniowym stwierdzono jednak obecność rota-
wirusa, co mogłoby sugerować neuroinfekcyjne podłoże 
drgawek [5,9,17]. Jak podaje Narchi, dwoje dzieci z CwG, 
u których drgawki przedłużały się powyżej 10 minut, pod-
dano szerszej diagnostyce pogłębionej o badanie PMR [9]. 
W badaniach laboratoryjnych, przy użyciu metody PCR, 
nie wykryto u tych chorych obecności rotawirusów.

Badania wizualizacyjne przeprowadzano tylko u części 
chorych z CwG. W większości przypadków ani badanie 
TK, ani MR nie ujawniło zmian [4,6,9,16]. Dlatego też 
rozpowszechniona jest opinia, że z badań tych można 
zrezygnować. Jednak w świetle patogenezy CwG, która 
omówiona będzie dalej, warto zwrócić uwagę na wyniki 
tych badań w materiale Wong [12]. W trzech przypadkach 
z omawianej grupy stwierdzono łagodny obrzęk mózgu 
w badaniu TK, który w kolejnych, wykonanych po trzech 
tygodniach, badaniach MR nie był już widoczny.

Obraz kliniczny CwG, a także związek tej choroby 
z wiekiem dziecka, jego płcią, ciężkością przebiegu i dłu-
gością trwania zaburzeń żołądkowo-jelitowych, nie wska-
zuje na istotne zależności. Nie znaleziono też związku 
pomiędzy symptomatologią CwG a rodzinnym obciąże-
niem padaczką [9,12]. Oceniając obraz napadów u cho-
rych z zakażeniem rotawirusem, a także innymi rodzajami 
zakażeń wirusowych czy bakteryjnych, stwierdzono, że 
były one częstsze i dłuższe w pierwszej z wymienionych 
grup zakażeń [12]. Niezależnie jednak od etiologii choroby 
zejście było pomyślne, co odnotował Komori na podstawie 
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badań katamnestycznych, wykonanych po upływie 7 do 32 
miesięcy (średnio 16 miesięcy) [4]. W większości przypad-
ków występowanie CwG dotyczyło miesięcy zimowych, 
najczęściej pomiędzy listopadem a marcem [4,6,12].

Rozpoznanie CwG wymaga przeprowadzenia staran-
nego zróżnicowania z napadami drgawek o innej przy-
czynie. Jak wiemy, okres niemowlęcy i wczesnodziecięcy 
cechuje się częstym występowaniem tzw. napadów przy-
godnych, o różnej etiologii. Do właściwego rozpoznania 
CwG konieczne jest wyeliminowanie zaburzeń wodno-
-elektrolitowych jako przyczyny drgawek oraz wyklu-
czenie drgawek gorączkowych [6]. Napady opisywane 
w CwG mogą bowiem przypominać drgawki gorącz-
kowe [6]. Obydwa rodzaje zaburzeń dotyczą najczęściej 
dzieci pomiędzy 12 a 24 miesiącem życia. W obu napady 
są zwykle krótkie, o uogólnionym charakterze w obra-
zie klinicznym, zapis EEG międzynapadowy jest prawi-
dłowy lub ze zmianami niespecyficznymi, a rokowanie 
jest pomyślne. Różnica polega na tym, że w CwG napady 
często występują gromadnie, nie ma natomiast danych na 
ich rodzinne występowanie, co z kolei dotyczy około 30% 
dzieci z drgawkami gorączkowymi. Gromadny charakter 
napadów u dzieci z niewielką zwyżką temperatury ciała 
może jednak nastręczać wątpliwości diagnostyczne i nasu-
wać podejrzenie drgawek gorączkowych złożonych [9]. Te 
ostatnie wymagają przeprowadzenia starannej diagnostyki 
z włączeniem nie tylko badań EEG, ale i neuroobrazowych 
z uwagi na mniej pomyślne rokowanie w tej grupie drga-
wek [11]. W diagnostyce różnicowej CwG należy wziąć 
także pod uwagę napady przygodne o innej jeszcze etio-
logii, np. w przebiegu zaburzeń metabolicznych, a także 
cykliczne wymioty czy zespół Reya [4]. Szczególnie 
istotne i niekiedy trudne jest różnicowanie CwG z zapa-
leniem mózgu. Warto tu przytoczyć opis Hongou i wsp. 
[17] dotyczący przypadku 2-letniego chłopca z zapaleniem 
mózgu, u którego przebieg choroby podobny był do CwG. 
W 3 dobie choroby, przebiegającej z biegunką i wymio-
tami bez gorączki, wystąpił napad toniczny, który powtó-
rzył się jeszcze kilkakrotnie. W badaniu TK stwierdzono 
cechy uogólnionego obrzęku mózgu, a w badaniu EEG 
zwolnienie czynności podstawowej. Analiza tego przy-
padku potwierdza istotną rolę badania EEG w różnicowa-
niu neuroinfekcji z CwG. Należy tu podkreślić, że zapis 
EEG międzynapadowy u dzieci w przebiegu drgawek 
z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi (CwG) mieści się 
w granicach normy [6].

Patomechanizm powstawania drgawek z CwG jest 
ciągle sprawą otwartą [7]. Występują one prawie wyłącz-
nie u niemowląt i małych dzieci, wiele więc wskazuje na 
to, że w ich ujawnieniu rolę odgrywa niedojrzałość układu 
nerwowego, w tym także niedojrzałość bariery krew-
-mózg. Jedna z koncepcji dotyczących patomechanizmu 
CwG próbuje tłumaczyć drgawki uszkodzeniem bariery 
krew-mózg powodującym zwiększenie jej przepuszczal-
ności, na co wskazuje wielokrotnie zwiększone stężenie 
karnityny w płynie mózgowo-rdzeniowym u tych dzieci 
[19]. Wśród wielu innych wysuwanych hipotez najcie-
kawszy wydaje się sugerowany związek pomiędzy drgaw-
kami a przechodzeniem przez barierę krew-mózg wirusów 

bądź ich fragmentów [5,15]. Nie powodują one zapalenia 
mózgu, a tylko wybiórczą interakcję pomiędzy wirusem 
a białkiem błony komórkowej neuronów, z następowym 
zaburzeniem ich funkcji [20]. Pośrednim dowodem na taki 
patomechanizm może być występowanie przejściowych 
zmian w czynności bioelektrycznej mózgu, stwierdza-
nych w zapisie EEG [15]. Niektórzy badacze sugerują, że 
uwalniające się w czasie infekcji jelitowej neuropeptydy, 
wspólne dla OUN i przewodu pokarmowego, leżą u pod-
łoża obniżenia progu drgawkowego prowadzącego do 
wystąpienia spontanicznej aktywności drgawkowej [9]. 
Szczególnie częste występowanie drgawek podczas zaka-
żeń rotawirusami może mieć związek z wysokim stęże-
niem interleukiny 6 [21]. Przekonująca wydaje się kolejna 
hipoteza dotycząca możliwości działania toksyn przeni-
kających przez barierę krew-mózg [21]. Tłumaczyłoby 
to występowanie drgawek w przebiegu zakażeń bakteryj-
nych, np. salmonellozy.

Jak już wspomniano wcześniej, cechą charakterystyczną 
napadów w CwG jest to, że występują one w znacznej 
części przypadków w sposób gromadny i wymagają inter-
wencji medycznej. Dobór leku przerywającego skutecznie 
napady był więc przedmiotem wielu badań [6,10]. Uemura 
i wsp. w roku 2002 oceniali skuteczność leczenia przeciw-
padaczkowego w grupie 96 dzieci z CwG [6]. Po podaniu 
jednego leku napady powtarzały się nadal u 58% dzieci, 
a u 20% powtarzały się pomimo zastosowania dwóch lub 
więcej leków. Okumura i wsp. [10] w grupie obejmują-
cej 106 dzieci z CwG porównali skuteczność najczęściej 
stosowanych leków – diazepamu, fenobarbitalu i lidoka-
iny (LD). Najskuteczniejsza okazała się LD, dając efekt 
leczniczy u 100% badanych. Efekt leczniczy fenobarbitalu 
wynosił 71%, a diazepamu 38%. Autorzy japońscy podkre-
ślają swoje dobre doświadczenie ze stosowaniem LD, która 
została zastosowana w formie plastrów z dawką zależną od 
masy ciała dziecka, co 12 godzin przez 2 doby [10,22]. 
Po jej aplikacji napady nie powtórzyły się u ponad 65% 
chorych i u żadnego dziecka nie zarejestrowano występo-
wania objawów niepożądanych. Nieco mniej skuteczny 
okazał się fenobarbital, który był stosowany w pojedyn-
czej dawce 10–15 mg/kg mc [15]. Zbliżoną skuteczność do 
LD wykazuje karbamazepina (CBZ), która w pojedynczej 
dawce 5mg/kg mc jest obecnie w Japonii rekomendowana 
u dzieci z CwG [23]. Natomiast diazepam, zdaniem wielu 
autorów, ze względu na niską skuteczność nie jest zalecany 
do stosowania u dzieci z CwG [6].

Jak wynika z powyższego przeglądu piśmiennictwa, 
optymalne leczenie w ostrej fazie choroby nie zostało 
dotychczas ostatecznie ustalone, ale wydaje się, że CBZ 
i LD są najbardziej skuteczne [8,10]. Biorąc pod uwagę 
fakt, że pomimo pewnej oporności na leczenie serie napa-
dów u większości chorych nie powtarzały się powyżej 
okresu 24 godzin od momentu pojawienia się pierwszego 
napadu, nie jest zalecane intensywne leczenie przeciwdr-
gawkowe u dzieci z CwG. W związku z tym nasuwa się 
pytanie, jak długo należy podawać leki przeciwpadacz-
kowe u dzieci z CwG. Warto tu przytoczyć wyniki dwóch 
badań opublikowanych na przestrzeni 10 lat. W 1995 r. 
Komori i wsp. przedstawili 10 dzieci z CwG, spośród któ-
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rych u siedmiorga zastosowano leki przeciwpadaczkowe 
(u dwojga fenobarbital, u pięciorga diazepam) [4]. Leki te 
stosowano nie dłużej niż przez 7 dni. W trwającej śred-
nio 17 miesięcy obserwacji (od 7 do 32 miesięcy) u dzieci 
zarówno leczonych, jak i nieleczonych nie było nawrotu 
napadów. Spośród 14 dzieci z CwG, przedstawionych 
przez Narchi w 2004 roku, leki przeciwpadaczkowe (feno-
barbital lub walroiniany) zastosowano jedynie u dwojga 
dzieci [9]. Byli to chorzy, u których napady przedłużały się 
powyżej 10 minut. Po tygodniu leki zostały odstawione, 
u żadnego dziecka nie obserwowano nawrotu napadów. 

Przegląd piśmiennictwa dotyczący tego mało znanego 
powikłania zaburzeń żołądkowo-jelitowych u niemowląt 
pozwala stwierdzić, że stanowi ono chorobę o łagodnym 
przebiegu i dobrym rokowaniu, zarówno co do dalszego 
rozwoju somatycznego i umysłowego dziecka, jak i co 
do ustąpienia napadów. Poczynione przez wielu badaczy 
spostrzeżenia doprowadziły do zgodnych stwierdzeń, że 
chorzy z CwG nie wymagają przewlekłego stosowania 
leków przeciwpadaczkowych. U żadnego z publikowa-
nych przypadków nie stosowano przewlekłego lecze-
nia przeciwpadaczkowego i u żadnego nie rozwinęła się 
padaczka [4,8,9,11,12]. Spośród 96 dzieci obserwowa-
nych przez Uemura i wsp. [6] tylko u 9% w czasie dru-
giego epizodu zaburzeń żołądkowo-jelitowych wystąpiły 
drgawki, natomiast u żadnego z tych dzieci nie wystąpił 
trzeci epizod CwG [6]. Jak podkreślają cytowani autorzy, 
dobre rokowanie nie zależało ani od liczby napadów, ani 
od czasu ich trwania, ani rodzaju zmian w EEG [4,6,9,16]. 
Podkreślić jednak trzeba, że okres obserwacji większości 
publikowanych prac dotyczył 6–31 miesięcy, najdłuższy 
zaś trwał do 5 roku życia dziecka.

Analizując miejsce CwG w Międzynarodowej Klasy-
fikacji Padaczek i Zespołów Padaczkowych (1989, 2001), 
należy je umieścić w grupie napadów padaczkowych przy-
godnych [24,25]. Rozpoznanie CwG w pierwszej fazie 
choroby, zwłaszcza jeśli drgawki poprzedzają ujawnienie 
się biegunki, może jednak sprawiać trudności. Zaburze-
nie to może być wówczas błędnie sklasyfikowane jako 
padaczka, zwłaszcza gdy napady występujące u dziecka 
mają tendencję do powtarzania się. Natomiast znajomość 
tego zagadnienia i właściwe rozpoznanie CwG umożliwia 
zaprzestanie zarówno dalszej diagnostyki, jak i stosowania 

przewlekłego leczenia przeciwpadaczkowego, a rodzicom 
dziecka można przekazać informację o dobrym rokowaniu. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że w prak-
tyce pediatrycznej drgawki zawsze są stanem naglącym. 
Dotyczy to zwłaszcza pierwszego napadu, który zwykle 
wymaga wyjaśnienia swojej etiologii w warunkach szpi-
talnych. Pierwszy incydent drgawek najczęściej zdarza się 
we wczesnym dzieciństwie – w okresie od kilku miesięcy 
do 4–6 lat. W przeważającej większości są to drgawki 
gorączkowe, niewymagające p/padaczkowego leczenia. 
Długofalowa obserwacja i niedopuszczanie do nadmier-
nego wzrostu gorączki są optymalnym modelem postępo-
wania dla znakomitej części tych przypadków [26].

Od lat 80. ubiegłego wieku opisywane są łagodne 
drgawki pojawiające się w przebiegu zaburzeń żołąd-
kowo-jelitowych miernego stopnia, nazwane w latach 90. 
„łagodnymi drgawkami w przebiegu niewielkich zaburzeń 
żołądkowo-jelitowych” [4]. Mimo niepokojącej semiolo-
gii napadów (ogniskowe) i gromadnego ich występowania 
u większości chorych zakwalifikowanie łagodnych drga-
wek związanych z infekcją jelitową, najczęściej wywołaną 
przez rota wirusy, do grupy drgawek przygodnych jest 
rokowniczo pomyślne [5,10,24]. Lekami najlepiej kontro-
lującymi napady okazały się LD i CBZ, stosowane przez 
jedną–dwie doby [22,23].

Jak pokazała dyskusja przedstawiona w niniejszej 
publikacji, przewlekłe podawanie leków przeciwpadacz-
kowych nie ma uzasadnienia w przypadku łagodnych 
drgawek w przebiegu zakażeń przewodu pokarmowego 
u małych dzieci. Są one bowiem wywołane przez niepo-
znane jeszcze bliżej mechanizmy, być może toksyczne 
działanie na OUN patogenów, szczególnie wirusowych, 
głównie rotawirusów [27]. Zadaniem lekarza jest nie tylko 
zapewnienie leczenia napadu, uważna obserwacja cha-
rakteru drgawek, ale przede wszystkim przeprowadzenie 
rozumowania diagnostyczno-różnicowego, opartego na 
informacjach z dokładnie zebranego wywiadu i badania 
przedmiotowego. Dane te ukierunkowują bowiem rodzaj 
badań laboratoryjnych oraz ew. wskazania do wykonania 
nakłucia lędźwiowego i/lub badań obrazowych CT, MRI, 
oraz EEG, tak aby uzyskać pewność co do rozpoznania 
łagodnych drgawek w toku zaburzeń żołądkowo-jelito-
wych.
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