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ABSTRACT
According to WHO, traumatic brain injury (TBI) has been recog-
nized as one of the most common causes of epilepsy. Trauma 
accounts for approximately 4-10% of chronic epilepsy in the 
community. Posttraumatic epilepsy (PTE) can appear several 
years after TBI with variable latency of onset and course. Epide-
miologic studies have showed a relationship between the sever-
ity of injury, follow-up period and the likelihood of developing 
epilepsy. The exact mechanism that connects the brain tissue 
trauma to recurrent seizures remains unknown. Epileptogenesis 
is due to a number of mechanisms, which often coexist within 
a single patient. According to current evidence the treatment of 
early post-traumatic seizures does not influence the incidence 
of post-traumatic epilepsy. Therefore, the routine preventive 
anticonvulsants are not recommended for patients with TBI. 
Antiepileptic drugs should be introduced after the diagnosis of 
PTE is established. The existence of latency period between 
trauma and onset of chronic seizures indicates the advisability 
to include these patients in antiepileptogenesis therapies. How-
ever, antiepileptogenic therapy is still not available due to the 
lack of reliable and valid biomarkers of epileptogenic process.
Key words: posttraumatic epilepsy, seizures, children, trau-
matic brain injury, epileptogenesis, biomarkers.

STRESZCZENIE
Według WHO urazy czaszkowo-mózgowe (UCM) stanowią jedną 
z częstszych przyczyn padaczki. Wśród chorych na padaczkę są 
przyczyną tego schorzenia u około 4–10% populacji. Padaczka 
pourazowa może ujawnić się w różnym czasie po urazie i mieć 
różny przebieg. Badania epidemiologiczne wskazują na związek 
pomiędzy ciężkością urazu i długością obserwacji a ryzykiem 
wystąpienia padaczki. Patomechanizm prowadzący do rozwoju 
padaczki po urazie nie jest dobrze poznany. U podłoża epilepto-
genezy leży wiele procesów, które mogą współistnieć u jednego 
chorego. Wyniki badań wskazują, że leczenie drgawek poura-
zowych wczesnych nie zapobiega rozwojowi padaczki. Zatem 
profilaktyczne stosowanie leków przeciwpadaczkowych u osób 
z UCM nie jest zalecane. Leki te powinny być wprowadzone po 
rozpoznaniu padaczki. Obecność okresu latencji pomiędzy UCM 
a ujawnieniem się padaczki wskazuje na celowość zastosowa-
nia u tych chorych leczenia modyfikującego proces epileptoge-
nezy. Obecnie jednak terapia ta nie jest dostępna ze względu na 
brak wiarygodnych biomarkerów epileptogenezy. 
Słowa kluczowe: padaczka pourazowa, drgawki, dzieci, uraz 
czaszkowo-mózgowy, epileptogeneza, biomarkery

Według Św�a�owej Orga���acj� Zdrow�a ura�y c�as�kowo-
mó�gowe, po�a �akaże��am� ośrodkowego układu �erwo-
wego �ou��, s�a�ow�ą, ��e�ależ��e od w�eku chorego, �s�o��y 
co do c�ęs�ośc� c�y���k e��olog�c��y padac�k�. W populacj� 
ogól�ej chorych �a padac�kę są o�e pr�yc�y�ą schor�e��a 
u około 4–10%. U osób w w�eku młod��e�c�ym � młodych 
dorosłych s�a�ow�ą �aś jed�ą � głów�ych pr�yc�y� [1,2]. 
Chor�y � �ą pos�ac�ą s�a�ow�ą około 5% ogółu osób k�ero-
wa�ych do ośrodków refere�cyj�ych lec�e��a padac�k� [3]. 
�adac�ka poura�owa jes� c�ęs�o lekoopor�a. Ura�y c�as�-
kowo-mó�gowe �UCM�, obok rol� c�y���ka sprawc�ego 
padac�k�, mogą �akże wpły�ąć ��ekor�ys���e �a pr�eb�eg 
choroby u osób chorujących �a padac�kę [4]. 

DEfINICJE I KLASYfIKACJA URAZóW CZASZKOWO-MóZGOWYCH ORAZ 
NApADóW pADACZKOWYCH pOURAZOWYCH
Ura�om głowy mogą lub ��e �owar�ys�yć ura�y c�as�kowo-
mó�gowe, c�yl� poura�owe us�kod�e��a mó�gu �traumatic 

brain injury�. Ura�y c�as�kowo-mó�gowe ro�po��ajemy 
w sy�uacj�, gdy w wy��ku �ad��ała��a �agłej �ew�ę�r��ej 
s�ły f��yc��ej dochod�� do us�kod�e��a s�ruk�ury � fu�kcj� 
mó�gu [5]. Mogą ma��fes�ować s�ę całą gamą objawów 
kl���c��ych, �ak�ch jak �abur�e��a św�adomośc�, drgawk�, 
objawy og��skowego us�kod�e��a ou�, bóle głowy, �ud-
�ośc�, �abur�e��a s�u [5]. W łagod�ych UCM jedy�ym �ch 
pr�ejawem mogą być dyskre��e �m�a�y �europsycholo-
g�c��e � behaw�oral�e. 

Ura�y c�as�kowo-mó�gowe są �abur�e��em he�ero-
ge��ym pod w�ględem mecha���mu ura�u ��ępy/pe�e�ru-
jący, akceleracja/deceleracja�, �ypu ura�u �ura� p�erwo��y/ 
w�ór�y�, lokal��acj� us�kod�e��a ��p. pła� c�ołowy, h�po-
kamp� � �as�ęgu ��m�a�y og��skowe /w�eloog��skowe 
/ro�la�e� [6-9]. C�ężkość ura�ów c�as�kowo-mó�gowych 
jes� róż��e def���owa�a w p�śm�e���c�w�e, ale �ajc�ęśc�ej 
s�osowa�a jes� skala �apropo�owa�a pr�e� A��egersa 
� wsp.�1980�, opar�a �a oce��e c�asu �rwa��a �abur�e� 
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św�adomośc� � obec�ośc� pa�olog�� wew�ą�r�c�as�kowej. 
Wyróż��a s�ę w ��ej lekk�1, um�arkowa�y2 � c�ężk�3 UCM 
[10].

W od��es�e��u do populacj� d��ec�ęcej Hah� � wsp. 
�1988��apropo�owal� oce�ę c�ężkośc� ura�ów c�as�kowo-
mó�gowych opar�ą �a �kal� Śp�ąc�k� Glasgow �Glasgow 
Coma Scale, GC�� � jej �modyf�kowa�ej wersj� – skal� 
d��ec�ęcej Children Coma Score �CC�� – �ab.1 [11].

Dla d��ec� po��żej drug�ego roku życ�a �r.ż.� s�osowa�a 
jes� N�emowlęca �kala Twar�y – Infant Face Scale – tabela 
II, k�óra opar�a jes� �a oce��e reakcj� d��ecka �a bodźce 
[12]. Ro�po��a��e łagod�ego UCM o��ac�a w skal� GC�/
CC� pu�k�ację >_ 13, um�arkowa�ego GC�/CC� = 9–12 
pk�, a c�ężk�ego GC�/CC� < 8 pk� [11]. 

Napady padac�kowe �drgawk�� po pr�eby�ym ura��e 
c�as�kowo-mó�gowym mogą pojaw�ć s�ę w róż�ym c�as�e. 
W �ależ�ośc� od �ego d��elo�e są �a �apady/drgawk� 
�a�ychm�as�owe �immediatly/impact posttraumatic seizu-
res�, �apady/drgawk� wc�es�e �early posttraumatic seizu-
res� � �apady/drgawk� póź�e �late posttraumatic seizures� 
[13,14]. Drgawk� �a�ychm�as�owe �o �ak�e, k�óre wys�ę-
pują w c�ągu p�erws�ych 24 god��� od ura�u, �ajc�ęśc�ej 
be�pośred��o po ��m, �a�om�as� �apady wc�es�e �o �ak�e, 
k�óre wys�ępują w c�ągu p�erws�ego �ygod��a od ura�u. 
Napady póź�e, będące sy�o��mem padac�k� poura�owej, 
def���owa�e są jako pojedy�c�e lub �awracające ep��ody, 
wys�ępujące poc�ąws�y od ósmego d��a po ura��e głowy � 
��e wy��kają � ���ych pr�yc�y� [13–15].

 W odróż��e��u od �apadów póź�ych drgawk� �a�ych-
m�as�owe � wc�es�e ��e są wyra�em padac�k�. Należą o�e 
do �apadów/drgawek pr�ygod�ych, ��w. �ależ�ych od 
sy�uacj� �situation-related seizures� [13,14].

EpIDEMIOLOGIA DRGAWEK I pADACZKI pOURAZOWEJ
W krajach ro�w���ę�ych c�ęs�ość ura�ów c�as�kowo-mó�-
gowych w populacj� ogól�ej s�acuje s�ę �a około 200 �a 
100 000 /rok. Ta c�ęs�ość w�ras�a w populacj� d��ec�ęcej � 
wy�os� 190–350/100 000/rok u ��emowlą�, 104–345 /100 
000/rok w grup�e d��ec� od 1–4 la�, 280–535/100 000/rok w 
w�eku młod��e�c�ym � młodych dorosłych [5,16]. Uw�ględ-
��ając s�op�e� �ch c�ężkośc�, ura�y łagod�e s�a�ow�ą około 
60–80% pr�ypadków, um�arkowa�e około 20%, c�ężk�e 
około 10% [5]. �r�y�ac�ając �e da�e wyjaś��ć �r�eba, że 
w�ęks�ość bada� oce��ających c�ęs�ość wys�ępowa��a 
UCM do�yc�y populacj� chorych hosp��al��owa�ych [5]. 
�owoduje �o ��edos�acowa��e w �ej s�a�ys�yce ura�ów lek-
k�ch, a �w�ęks�a ud��ał ura�ów c�ężk�ch. Opracowa��a do�y-
c�ące populacj� d��ec� w �olsce wska�ują, że współc�y���k 
hosp��al��acj� � powodu ura�ów c�as�kowo-mó�gowych w 
roku 1995 wy�os�ł 753/100 000/rok u ��emowlą�, 883/100 
000/rok w grup�e d��ec� od 1–4 la�, 995/100 000 wśród 
d��ec� od 5 do 14 roku życ�a ora� 1230/100 000/rok w grup�e 

1� Łagod�y UCM.: be� lub � �abur�e��am� św�adomośc� lub/� ��epam�ęc� ws�ec��ej �rwającym� po��żej 30 m��u� ���ac�ej 
ws�r�ąś��e��e mó�gu�. Kośc� c�as�k� ��eus�kod�o�e; 2� um�arkowa�y UCM: �abur�e��a św�adomośc� / ��epam�ęć ws�ec��a 
�rwają od 30 m��u� do 24 god���, � możl�wym �łama��em kośc� c�as�k�; 3� c�ężk� UCM: �abur�e��a św�adomośc� �rwają 
powyżej 24 god��� lub/� � obec�ośc�ą krwaw�e��a śródc�as�kowego, s�łuc�e��a mó�gu.

m�ęd�y 14 a 19 r.ż. [17]. Jak wy��ka � bada� Mars�ał � wsp. 
[18] obejmujących grupę 356 d��ec� hosp��al��owa�ych � 
powodu ura�u, �ajc�ęs�s�ą pr�yc�y�ą ura�u u d��ec� młod-
s�ych był upadek, a wśród d��ec� powyżej 14 r.ż. pob�c�e. 
Ura�y głowy u d��ec� mal�re�owa�ych �child abuse� s�a�o-
w�ą około 5% ogółu ura�ów c�as�kowo-mó�gowych, ale w 
po�ad 90% pr�ypadków są �o ura�y c�ężk�e [19]. 

R�ec�yw�s�a c�ęs�ość wys�ępowa��a �apadów poura-
�owych wc�es�ych � póź�ych u d��ec� jes� �rud�a do okre-
śle��a �e w�ględu �a ��edos�a�ek odpow�ed��ch bada� 
populacyj�ych. �ada��a pośw�ęco�e �emu �agad��e��u 
mają c�ęs�o charak�er re�rospek�yw�y, róż��ą s�ę me�odo-
log�ą, a po�ad�o ��e �aws�e róż��cują pom�ęd�y drgawkam� 
wc�es�ym� � póź�ym� lub odm�e���e od poda�ych wyżej 
def���ują �apady wc�es�e vs póź�e [1,20–22]. Ogól�a c�ę-
s�ość wys�ępowa��a �apadów u d��ec�, be� uw�ględ��e��a 
�ypu �apadów �wc�es�e lub póź�e�, w�eku d��ec�, a �akże 
c�ężkośc� ura�u, s�acowa�a jes� �a 5,5–21% [21,23]. W 
w�ęks�ośc� pr�ypadków �apady wys�ępują w c�ągu p�erw-
s�ych 24 god��� po ura��e głowy [21,23–25]. �o�w�erd�ają 
�o bada��a prowad�o�e pr�e� Hah� � wsp. [11], obejmujące 
grupę 937 d��ec� � UCM w w�eku od 0 do 6 la� �śr. 5,5 
roku�, obserwowa�ych pr�e� s�eść la� [11]. Ogółem �apady 
wys�ąp�ły u 91 chorych � �ej grupy, �j. 9,8%. U ��ac��ej 
w�ęks�ośc� � ��ch, bo u 87 spośród 91, �j. 94,5%, �apady 
wys�ąp�ły be�pośred��o po ura��e lub w c�ągu p�erws�ych 
24 god��� �drgawk� �a�ychm�as�owe�. U 3,3% wys�ąp�ły 
w c�ągu p�erws�ych 2–6 dób �drgawk� wc�es�e�. Tylko u 
dwojga d��ec� ujaw��ły s�e powyżej ośm�u d�� po ura��e 
��apady póź�e�. �odob�e wy��k� u�yska�o w bada��ach 
Ch�are��� � wsp. [24], prowad�o�ych me�odą re�rospek-
�yw�ą, obejmujących 125 d��ec�. W p�erws�ych s�edm�u 
dobach po ura��e �apady wys�ąp�ły u 15, �j. 12%, � c�ego 
w�ęks�ość �73,3%� ujaw�ła s�ę w p�erws�ej dob�e [24]. 
�r�egląd p�śm�e���c�wa wska�uje jed�ak �a duży ro�r�u� 
�ych war�ośc� �0,2–15%� [11,13,21,24].

A�al��ując c�ężkość ura�u s�w�erd�o�o, że drgawk� 
poura�owe wc�es�e wys�ępują u ok. 25–30% d��ec� � 
um�arkowa�ym� lub c�ężk�m� ura�am� [12,26,29]. �r�y 
uw�ględ��e��u w�eku d��ecka w chw�l� ura�u Ch�are��� 
� wsp. [24] s�w�erd��l�, że u d��ec� po��żej 3 roku życ�a 
�apady do�yc�yły 22,5%, a w grup�e d��ec� powyżej 3 roku 
życ�a �ylko 7%.

Wskaź��k �apadal�ośc� �a padac�kę poura�ową s�aco-
wa�y jes� od 1,5% �awe� do 50% chorych w �ależ�ośc� 
od c�ężkośc� ura�u � długośc� obserwacj� [26–28].U d��ec� 
�e� wskaź��k wy�os� około 10–20% [21,29]. Najbard��ej 
ce��e bada��a ep�dem�olog�c��e, populacyj�e � 50-le���m 
okresem obserwacj�, prowad�o�e pr�e� Hausera � wsp. [2] 
w Roches�er �M��eso�a, U�A�, wyka�ały, że ura� głowy 
był pr�yc�y�ą padac�k� u 6% ogółu chorych. W 14% do�y-
c�yło �o populacj� <14 roku życ�a � aż 30% osob��ków, 
k�ór�y ro�w��ęl� padac�kę w w�eku 15–35 la� [2].
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Tab. I. Skala Śpiączki Dziecięca (CCS) Children Coma Scale

Otwarcie oczu    L. pkt. Sfera werbalna    L.pkt Motoryka    L. pkt 

Spontaniczna    4 W normie    5 Prawidłowa spontaniczna    6 

Reakcja na mowę    3 rozdrażnione    4 Cofa pod wpływem dotyku    5 

Reakcja na ból    2 Na ból reaguje płaczem    3 Cofa pod wpływem bólu    4 

Brak odpowiedzi    1 Na ból reaguje jękiem    2 Nieprawidłowe zgięcie    3

Brak odpowiedzi    1 Nieprawidłowy wyprost    2 

Wiotkie napięcie mięśni    1 

Tab. II. Niemowlęca Skala Twarzy, Infant Face Scale 

Otwarcie oczu    L. pkt. Odpowiedź niewerbalna / mimika twarzy L.pkt Odpowiedź ruchowa L.pkt

Spontaniczna    4 Płacz (grymas twarzy z dźwiękiem i/lub łzami) sponta-
niczny lub jako reakcja na niewielki ból, naprzemiennie  
z okresami spokojnego czuwania    5 

Prawidłowa motoryka spontaniczna    6 

Reakcja na mowę 
lub dotyk    3

Płacz jw. naprzemiennie z okresami snu (bez okresów 
spokojnego czuwania)    4 

Motoryka o prawidłowym wzorcu, ale uboga    5 

Reakcja na ból    2 Płacz jako jedyna reakcja na silny ból    3 Niespecyficzna reakcja ruchowa na ból    4 

Brak odpowiedzi    1 Grymas twarz (bez łez i dźwięku}jako jedyna reakcja na 
silny ból    2 

Nieprawidłowa rytmiczna , przypominająca 
napady (seizure-like activity)    3 

Brak grymasu twarzy w odpowiedzi na ból    1 Wyprostna-spontaniczna lub w reakcji na ból    2 

wiotkie napięcie mięśni 1 

Oce�a, jak długo u�r�ymuje s�ę ry�yko ro�woju 
padac�k� poura�owej, była pr�edm�o�em w�elu bada�. 
�ada��a A��e�gersa � wsp. [1] wyka�ują, że dla ura�ów 
um�arkowa�ych podwyżs�o�e ry�yko u�r�ymuje s�ę do 10 
la�, a dla c�ężk�ch jes�c�e powyżej 20 la� od ura�u. Apple-
�o� � De Mellweek [29] oce��l� ry�yko wys�ępowa��a 
padac�k� poura�owej w grup�e 12 d��ec� w w�eku 1,3-15,2 
la� obję�ych lec�e��em rehab�l��acyj�ym po c�ężk�ch ura-
�ach [29]. Obserwacja �rwała śred��o c��ery la�a. �adac�ka 
wys�ąp�ła w okres�e od ośm�u m�es�ęcy do p�ęc�u la� �śr. 
2,9 la�� od ura�u � do�yc�yła 9% chorych. 

�orów�a��e populacj� d��ec� � pr�eby�ym� ura�am� � 
populacją osób dorosłych wyka�uje, że drgawk� wc�es�e 
wys�ępują do dwóch ra�y c�ęśc�ej u d��ec� ��ż u dorosłych, 
k�ór�y do��al� podob�ego ura�u [1,30]. Rów��eż c�ęśc�ej 
w porów�a��u � dorosłym� wys�ępują u d��ec� drgawk� 
�a�ychm�as�owe, choć dokład��e c�ęs�ość �ch wys�ępowa-
��a ��e jes� ��a�a [15]. Jak wyka�ują bada��a porów�aw-
c�e, padac�ka poura�owa u d��ec� wys�ępuje r�ad��ej ��ż u 
dorosłych � pr�eby�ym� c�ężk�m� ura�am� c�as�kowo-mó�-
gowym� [31]. Os�a���e bada��a ra�dom��owa�e wska�ują, 
że dla młods�ych d��ec� bard��ej charak�erys�yc��e są 
�apady wc�es�e, a dla dorosłych póź�e [32]. ��w�erd�o�o 
�akże, że w porów�a��u � dorosłym� �apady wc�es�e u 
d��ec� mają �e�de�cję do wys�ępowa��a w kró�s�ym c�as�e 
po ura��e[13].

pATOMECHANIZM ZMIAN pOURAZOWYCH W OUN
Nas�ęps�wa ura�ów c�as�kowo-mó�gowych �ależą od 
rod�aju c�y���ka us�kad�ającego, l�c�by ura�ów, lokal�-
�acj� us�kod�e��a, c�asu jak� upły�ął od �ad��ała��a ura�u 
ora� mecha���mu us�kod�e��a [6–9]. Ura� głowy pe�e�ru-
jący może powodować pows�a��e bl���y glejowej w obręb�e 
kory. Ry�yko wys�ąp�e��a padac�k� u �ych chorych jes� duże, 
� wy�os� około 50% [33]. Ura� �ępy, pow�kła�y og��sko-
wym us�kod�e��em mó�gu, krwaw�e��em wew�ą�r�c�as�-
kowym, �w�ą�a�y jes� � ry�yk�em padac�k� wy�os�ącym 
około 30%. Ura�, k�óry pows�ał w mecha���m�e akceleracj� 
lub deceleracj� �wypadk� samochodowe�, może prowad��ć 
do ro�la�ego us�kod�e��a akso�ów [33].

Ura� p�erwo��y prowad�� do mecha��c��ego us�ko-
d�e��a pos�c�egól�ych eleme��ów mó�gu: �euro�ów, 
akso�ów, gleju, �ac�y� krw�o�oś�ych � uwal��a��a �awar-
�ośc� wew�ą�r�komórkowej do pr�es�r�e�� po�akomórko-
wej [34]. Ura� mó�gu w�ór�y, �a���cjowa�y pr�e� ura� 
p�erwo��y, obejmuje sekwe�cję procesów us�kad�ających 
ora� �aprawc�ych, odbywających s�ę w róż�ym c�as�e � �a 
w�elu po��omach [34]. Uw�ględ��ając obec�e możl�wośc� 
�erapeu�yc��e w UCM, ura�y w�ór�e moż�a pod��el�ć �a 
dw�e pos�ac� [35]. ��erws�a � ��ch do�yc�y �m�a�, k�óre 
podda�e lec�e��u w fa��e os�rej dają �ad��eję �a �łagod�e-
��e lub �apob�eże��e dals�ym us�kod�e��om. Obejmują 
o�e s�a�y ��edo�le��e��owo-��edokrw�e��e, h�po�e�-
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sję, �adc�ś��e��e sródc�as�kowe, kwas�cę, koagulopa��e, 
drgawk�, pow�ęks�ające obję�ość krw�ak� śródc�as�kowe. 
Druga pos�ać w�ór�ego us�kod�e��a, będąca po�a współ-
c�es�ym� możl�wośc�am� �erapeu�yc��ym�, jes� �łożo�ym 
procesem, k�óry ro�poc�y�a s�ę be�pośred��o po ura��e � 
�rwa pr�e� m�es�ące, a �awe� la�a, prowad�ąc do w�ór�ego, 
odległego us�kod�e��a akso�ów � �euro�ów �delayed 
brain injury�. Wc�es�e �m�a�y �a po��om�e molekular-
�ym, �achod�ące w c�ągu p�erws�ych seku�d–m��u� po 
ura��e, obejmują �m�a�y ekspresj� ge�ów kodujących, 
m.��. budowę recep�orów, ka�ałów jo�owych, b�ałek 
�ra�spor�ujących [36,37]. Na po��om�e komórkowym, 
b�ochem�c��ym � me�abol�c��ym mecha���m w�ór�ego 
us�kod�e��a obejmuje �abur�e��a perfu�j� krw�, ekscy-
�o�oksyc��ość, s�res oksydacyj�y, �apale��e �euroge��e, 
�ekro�ę � apop�o�ę ��aprogramowa�ą śm�erć komórk��. 
�rocesy ekscy�o�oksyc��ośc� są wywoła�e �adm�er�ym 
uwal��a��em �euro�ra�sm��erów pobud�ających, �apły-
wem do w�ę�r�a komórk� jo�ów wap��a, powodujących 
ak�ywację pro�ea�, l�pa�, e�do�uklea� � produkcję wol�ych 
rod��ków [30,34,38,40]. Dochod�� do us�kod�e��a m��o-
cho�dr�ów, DNA � całych �euro�ów. Jed�ym � �jaw�sk 
prowad�ących do pows�a��a w�ór�ego us�kod�e��a mó�gu 
jes� s�res oksydacyj�y, w k�órym pows�ające w �adm�ar�e 
wol�e rod��k� wchod�ą w reakcję � b�ałkam�, l�p�dam� � 
DNA, pr�yc�y��ając s�ę do us�kod�e��a w�elu orga�ell� 
wew�ą�r�komórkowych � całych komórek. Dochod�� do 
modyf�kacj� c�y���ków w�ros�u ora� dals�ych �m�a� eks-
presj� ge�ów. Zapale��e �euroge��e pr�eb�ega � ge�ero-
wa��em dużej �lośc� molekuł pro�apal�ych �w �ym cy�ok�� 
IL-6, IL-8, IL-10� � �oksyc��ych �wol�e rod��k� �le�owe�. 
Us�kod�e��e bar�ery krew–mó�g powoduje pr�echod�e-
��e b�ałek do pr�es�r�e�� m�ęd�ykomórkowej ou�, m.�� 
pro�ea�, k�óre uc�es���c�ą w proces�e us�kod�e��a mó�gu 
[41]. Ro�w�ja s�ę obr�ęk mó�gu, poc�ą�kowo cy�o�ok-
syc��y, �as�ęp��e �ac�y��owy. Towar�ys�y mu w�ros� c�ś-
��e��a śródc�as�kowego � ws�ys�k�m� �ego �as�ęps�wam�, 
jak �p.wgłob�e��a. Masyw�e �abur�e��a elek�rol��owe, 
uwal��a��e � us�kod�o�ych komórek �euro�ra�sm��erów 
prowad�ą do pows�a��a s�op��owo s�er�ącej s�ę fal� depo-
lary�acj� w kor�e mó�gu �spreading depression� [34,38]. 
W pr�eb�egu ro�la�ego us�kod�e��a akso�ów � w�ór�ego 
�abur�e��a �ra�spor�u b�ałek do c�ała komórek może dojść 
do �wor�e��a ��epraw�dłowych agrega�ów b�ałkowych, 
charak�erys�yc��ych dla chorób �wyrod��e��owych, jak 
m.��. choroby Al�he�mera [9,42]. �a�olog�c��e b�ałka, 
m.��. amylo�d �, b�ałko �au, ��ajdowa�o w mó�gu lud�k�m 
już w k�lka god��� po ura��e głowy [42].

W wy��ku ura�u c�as�kowo-mó�gowego us�kod�e-
��u ulegają określo�e s�ruk�ury mó�gu. W obręb�e układu 
l�mb�c��ego s�c�egól�ą wrażl�wośc�ą �a ura� cechują 
s�ę glu�am��erg�c��e komórk� k�c�as�e �mossy cells�, k�ó-
rych rola polega �a ak�ywowa��u ���er�euro�ów hamują-
cych GA�A [43]. �rowad�� �o do �m��ejs�e��a procesów 
hamowa��a, �ym bard��ej że same �euro�y GA�A wyka-
�ują dużą wrażl�wość �a us�kod�e��e [43–45]. W obręb�e 
us�kod�o�ej kory �ak�ywowa�e komórk� glejowe upr�ą�ają 
us�kod�o�e �euro�y, jak rów��eż s�ymulują pows�awa��e 
�owych ro�gałę��e� akso�ów, modyf�kację de�dry�ów, 

�wor�e��e �owych sy�aps, a �akże proces rem�el����acj� � 
a�g�oge�e�y [46].

�r�eds�aw�o�y w dużym upros�c�e��u uruchom�o�y 
ura�em proces �euro�wyrod��e��a może ro�w�jać s�ę pr�e� 
w�ele m�es�ęcy � la�. Na jego pr�eb�eg mają wpływ c�y�-
��k� s�a�ow�ące o róż��cach m�ęd�yosob��c�ych, �ak�e jak 
ge�o�yp chorego, płeć, w�ek, �yp � c�ężkość us�kod�e��a, 
s�a� me�abol��mu mó�gu ora� obec�ość ���ych scho-
r�e� c�y s�osowa�e lec�e��e, a �akże c�as jak� upły�ął od 
�ad��ała��a ura�u [40]. 

EpILEpTOGENEZA
Ep�lep�oge�e�a, �włas�c�a w okres�e ro�wojowym, jes� pro-
cesem pos�ępującym, �łożo�ym, w�elowars�wowym � ��e do 
ko�ca po��a�ym. �ojęc�e �o od�os� s�ę do �jaw�sk leżących 
u podłoża �ra�sformacj� �drowego mó�gu w mó�g ge�eru-
jący ��eprowokowa�e �apady padac�kowe [4]. �roces �e� 
moż�a pod��el�ć �a �r�y fa�y: ura� mó�gu, okres la�e�cj� 
ora� pojaw�e��e s�ę spo��a��c��ych, �awracających �apa-
dów [21]. W okres�e la�e�cj�, kl���c���e ��emym, �achod�� 
w�ele procesów pa�of��jolog�c��ych, pr�eb�egających rów-
�oc�asowo �/lub w sekwe�cj�. W proces�e �ym us�kod�o�e 
� ��eus�kod�o�e �euro�y �wor�ą s�eć �owych połąc�e�, co 
pr�y rów�oc�es�ej dysfu�kcj� ���er�euro�ów hamujących 
GA�A prowad�� do �abur�e� rów�owag� pom�ęd�y proce-
sam� hamowa��a a pobud�e��a [30]. W pa�omecha���m�e 
ep�lep�oge�e�y podkreśla�a jes� rola ekscy�o�oksyc��ośc�, 
wywoła�ej m.��. �abur�e��am� s�ruk�ury/fu�kcj� recep�o-
rów glu�am��erg�c��ych, prowad�ącej do dłużs�ego o�war-
c�a �ych ka�ałów � �w�ęks�e��a �apływu jo�ów wap��a 
do komórek [30]. U pew�ej grupy chorych do �adm�er�ej 
s�ymulacj� recep�orów glu�am��erg�c��ych pr�yc�y��ają s�ę 
pows�ające u ��ch au�opr�ec�wc�ała, sk�erowa�e pr�ec�w 
recep�orom AM�A �GluR1�. Ich obec�ość s�w�erd�o�o u 
d��ec� �awe� po ura�ach łagod�ych [47].

Waż�ą rolę w proces�e ep�lep�oge�e�y odgrywa �eż 
krew wy�ac�y��o�a w obręb�e kory mó�gu [48]. Neuro�y 
podda�e są d��ała��u hemoglob��y �/lub produk�ów jej 
ro�padu �hem, żela�o� pr�ed dług� okres �d��, �ygod��e� 
[48]. Jo�y żela�a, popr�e� wpływ �a �wor�e��e wol�ych 
rod��ków �s�res oksydacyj�y�, urucham�ają kaskadę �da-
r�e� prowad�ących do peroksydacj� l�p�dów, us�kod�e��a 
bło� komórkowych � orga�ell� wew�ą�r�komórkowych, a 
�akże do dysfu�kcj� b�ałek �ra�spor�ujących glu�am���a�y 
�e s�c�el��y sy�ap�yc��ej do as�rocy�ów, pr�yc�y��ając s�e 
w �e� sposób do ro�woju og��ska padac�kowego [49].

W pa�oge�e��e drgawek poura�owych mów� s�ę rów-
��eż o rol� dysfu�kcj� recep�orów ade�o�y�y, k�óra w 
waru�kach f��jolog�� ma d��ała��e �europro�ekcyj�e 
� pr�ec�wdrgawkowe [21]. Kolej�ym mecha���mem 
uw�ględ��a�ym w ep�lep�oge�e��e jes� wywoła�a ura�em 
m�krodyspla�ja w obręb�e kory mó�gu [21,50]. To �jaw�-
sko jes� prawdopodob��e charak�erys�yc��e wyłąc���e dla 
mó�gu ��ajdującego s�e w fa��e ro�woju. Lombrosso [50] 
pr�eds�aw�ł pr�ypadek dwojga d��ec�, � ��eobc�ążo�ym 
wyw�adem okołoporodowym, k�óre do��ały lekk�ego ura�u 
głowy w p�erws�ym �ygod��u życ�a. U obojga k�lka la� po 
�ym ��cyde�c�e wys�ąp�ły �apady padac�kowe lekoopor�e, 
o �lokal��owa�ym poc�ą�ku. D��ec� były lec�o�e sku�ec�-
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��e �euroch�rurg�c���e popr�e� resekcję og��sk dyspla�j� 
korowej pr�ylegających do bl���y opo�owej. Możl�wość 
ro�woju og��sk m�krodyspla�j� po �as�osowa��u ura�u 
po�w�erd��ły bada��a eksperyme��al�e pr�eprowad�o�e 
u młodych gry�o�� [21]. Ko�sekwe�cją ura�u może być 
rów��eż reorga���acja �a po��om�e molekular�ym ��m�a�a 
ekspresj� ge�ów�, komórkowym lub s�ec� �euro�ów ou�, 
określo�a m�a�em plas�yc��ośc� �fu�kcjo�al�ej �/lub 
s�ruk�ural�ej�. Jeśl� d��eje s�ę �o w c�as�e ro�woju układu 
�erwowego, może dojść do �abur�e��a programu ro�woju 
ou�, prowad�ącego w pew�ych pr�ypadkach do ro�woju 
�m�a� dysplas�yc��ych.

Zb�eż�a � �ym jes� jed�a � h�po�e� ep�lep�oge�e�y, k�óra 
�akłada, że aby dos�ło do ro�woju og��ska padac�kowego, 
co wys�ępuje �ylko u pew�ych osob��ków, mus�ą współ-
d��ałać co �ajm��ej dwa c�y���k� �two-hit hypothesis� 
[51,52]. Jed�ym � ��ch może być ura� c�as�kowo-mó�-
gowy, a drug�m c�y���k�em, k�óry spowodował �w�ęks�e-
��e wrażl�wośc� �a c�y���k us�kad�ający, mogą być �o �p. 
��ew�elk�e wady ro�wojowe kory mó�gu �/lub predyspo�y-
cja ge�e�yc��a [51].

�r�y�oc�o�e obserwacje � s�aw�a�e h�po�e�y wska�ują 
�a �o, że okres ro�woju cechuje s�c�egól�y sposób reago-
wa��a �apadam� padac�kowym� �a c�y���k� us�kad�ające. 
Zjaw�sko �o �ależy prawdopodob��e od s�c�egól�ych właś-
c�wośc� układu pobud�ającego � hamującego ��edojr�ałego 
mó�gu [21,53,54]. Na pr�ykład układ GA�A-erg�c��y, 
k�óry ma d��ała��e hamujące u dorosłych, w okres�e ro�-
woju ou� d��ała pobud�ająco[21,53]. �ods�awowym �eu-
ro�ra�sm��erem w ��edojr�ałym mó�gu jes� glu�am���a� o 
właśc�wośc�ach pobud�ających. Jego duża ak�yw�ość we 
wc�es�ym okres�e ro�woju wy��ka m.��. � wol��ejs�ego 
��ż u osob��ków dorosłych usuwa��a glu�am���a��u �e 
s�c�el��y sy�ap�yc��ej, co spowodowa�e jes� m��ejs�ą 
w �ym okres�e życ�a ekspresją �ra�spor�era glu�am���a�u 
GLT 1 ora� �ym, że recep�ory glu�am��erg�c��e AM�A � 
NMDA w s�a��e f��jolog�� u d��ec� są bard��ej pr�epus�-
c�al�e dla jo�ów wap��a [21]. �o�ad�o, jak wy��ka � bada� 
�a �w�er�ę�ach, ura� c�as�kowo-mó�gowy, k�óry wys�ąp�ł 
u d��ecka, może powodować w w�eku dorosłym ob��że��e 
progu drgawkowego � ujaw��e��e s�ę padac�k� [55]. 

DRGAWKI WCZESNE I NATYCHMIASTOWE
Drgawk� wc�es�e wys�ępują jako pow�kła��e ura�ów 
c�as�kowo-mó�gowych w c�ągu p�erws�ego �ygod��a od 
wypadku. Choc�aż �a ogół ��e s�a�ow�ą be�pośred��ego 
�agroże��a życ�a, �o powodują ��edo�le��e��e mó�gu � �ad-
m�er�e uwal��a��e s�ę �euro�ra�sm��erów, �w�ęks�ają me�a-
bol��m �ka�k� mó�gowej ora� c�ś��e��e śródc�as�kowe, 
prowad�ąc w �e� sposób do w�ór�ego us�kod�e��a mó�gu 
[24]. Jak s�w�erd�o�o, �apady wc�es�e mają �w�ą�ek � c�ęż-
kośc�ą ura�u, a �s�o��ym� c�y���kam� ry�yka �ch wys�ąp�e-
��a są c�ężk�e ura�y, ro�la�y obr�ęk mó�gu c�y os�ry krw�ak 
pod�wardówkowy [20,24,26]. Mogą jed�ak wys�ąp�ć rów-
��eż po ura�ach łagod�ych � um�arkowa�ych [24]. W bada-
��ach Ja��e� [56] � A��e�gers � wsp. [10] drgawk� wc�es�e 
wys�ępowały �r�y ra�y c�ęśc�ej u d��ec� � c�ężk�m� ura�am� w 
porów�a��u � chorym� � ura�am� lekk�m� � um�arkowa�ym�. 
Jes�c�e w�ęks�e róż��ce podają Ch�are��� � wsp. [24], k�ór�y 

w grup�e obejmującej 125 d��ec� �apady wc�es�e obserwo-
wal� 10-kro���e c�ęśc�ej u chorych � c�ężk�m� ura�am� ��ż 
� lekk�m�. C�ęśc�ej �akże wys�ępowały o�e u d��ec� młod-
s�ych, bow�em 60% d��ec� � drgawkam� wc�es�ym� m�ało 
po��żej �r�ech la� [24]. Do depolary�acj� �euro�ów � w ko�-
sekwe�cj� do drgawek prowad�ą op�sa�e wyżej �abur�e��a 
do�yc�ące �euro�ra�sm��erów, ka�ałów jo�owych, �apale��a 
�euroge��ego, �abur�e� me�abol�c��ych, ��p. [9,30,46,57]. 
Ob��że��e progu drgawkowego, jak wy��ka � bada� ekspe-
ryme��al�ych, może być wy��k�em �lokal��owa�ego uc�sku 
kory mó�gu, pr�edłużo�ego w c�as�e [58]. Te� mecha���m 
może leżeć u podłoża wys�ępowa��a �apadów wc�es�ych u 
chorych � krw�akam� wew�ą�r�c�as�kowym� poura�owym�, 
a �akże obr�ęk�em mó�gu.

Drgawk� �a�ychm�as�owe, w odróż��e��u od �apadów 
wc�es�ych, wydają s�ę ��e�w�ą�a�e � c�ężkośc�ą ura�u. 
Jak�e �jaw�ska odpow�adają �a �ch wys�ępowa��e, do�ych-
c�as ��e w�adomo. Ich ��ac�e��e kl���c��e ��e jes� pew�e 
[13]. 

CZYNNIKI RYZYKA WYSTąpIENIA pADACZKI
Ry�yko wys�ąp�e��a padac�k� w�ras�a wra� � c�ężkośc�ą 
ura�u, długośc�ą obserwacj� � jes� odwro���e proporcjo�al�e 
do w�eku d��ecka [11,23,24,29]. W�ras�a o�o u chorych � 
us�kod�e��em opo�y �wardej, s�łuc�e��em kory mó�gu, 
krw�ak�em pod�wardówkowym, wg��ece��em kośc� wyma-
gającym operacj� [11,21,49]. U�r�ymywa��e s�ę �abur�e� 
św�adomośc� pr�e� p�erws�e c��ery �ygod��e po ura��e �akże 
��am�e���e �w�ęks�a ry�yko wys�ąp�e��a padac�k� [59]. 

W bada��ach du�sk�ch obejmujących populację osób 
urod�o�ych m�ęd�y la�am� 1977 a 1992, s�w�erd�o�o, że 
ry�yko padac�k� po lekk�ch � c�ężk�ch UCM było �ajwyż-
s�e w p�erws�ych la�ach po ura��e, ale po�os�awało �adal 
podwyżs�o�e pr�e� po�ad 10 la� po pr�ebyc�u ura�u [8]. 
To ry�yko do�yc�yło ws�ys�k�ch grup w�ekowych, ale 
�w�ęks�ało s�ę wra� � w�ek�em chorego. Najwyżs�e ry�yko 
do�yc�yło osób, k�óre m�ały powyżej 15 la� w mome�c�e 
ura�u [8].

Ry�yko wys�ąp�e��a padac�k� w�ras�a wra� � dłu-
gośc�ą obserwacj� chorego [1,13,21]. �o �r�ech la�ach od 
wypadku, jak wy��ka � bada� ra�dom��owa�ych Ferguso�a 
� wsp. [60] obejmujących młod��eż � dorosłych hosp��al�-
�owa�ych � powodu ura�u, ry�yko kumulacyj�e ro�woju 
padac�k� wy��osło 4,4% po lekk�m, 7,6% po um�arkowa-
�ym � 13,6% po c�ężk�m ura��e. Z cy�owa�ych już bada� 
populacyj�ych Hausera � wsp. [2] wy��ka, że p�ęć la� po 
ura��e �o ry�yko wy�os�ło 0,7% dla ura�ów lekk�ch, 1,2% 
dla ura�ów um�arkowa�ych � 10% dla ura�ów c�ężk�ch. 
Na�om�as� po 30 la�ach od ura�u ry�yko wy��osło odpo-
w�ed��o 2,1% 4,2% � 16,7%. I�ac�ej mów�ąc, uw�ględ-
��ając c�ężkość ura�u s�w�erd�o�o, że ry�yko wys�ąp�e��a 
padac�k� po lekk�ch ura�ach głowy jes� 1,5 ra�y w�ęks�e 
��ż w populacj� ogól�ej �ale �ej róż��cy ��e s�w�erd�a s�ę 
już po 5 la�ach�; 2,9 ra�y po um�arkowa�ych, a 17,2 ra�y 
po c�ężk�ch [1,20,61]. �o c�ężk�m UCM ry�yko ro�woju 
padac�k� może s�ęgać 40–50% populacj� chorych [61]. W 
pr�ypadku wyw�adu rod����ego obc�ążo�ego padac�ką, 
ry�yko wys�ąp�e��a padac�k� poura�owej �w�ęks�a s�ę 
�awe� k�lkakro���e [1,8,26,62].
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�adac�ka wys�ępuje ��am�e���e c�ęśc�ej u chorych 
� drgawkam� wc�es�ym� w porów�a��u � osobam�, u 
k�órych �ak�e �apady ��e wys�ąp�ły [1,13,15,20,65]. Jed-
�akże bada��a A��e�gersa � wsp. [10], pr�eprowad�o�e 
�a grup�e obejmującej po�ad 4500 osób � ura�am� c�as�-
kowo-mó�gowym�, wyka�ały, że wc�es�e drgawk� ��e są 
��e�ależ�ym c�y���k�em ry�yka ro�woju padac�k�. �ą o�e 
rac�ej markerem c�ężkośc� ura�u mó�gu prowad�ącego do 
padac�k� [32]. Drgawk� �a�ychm�as�owe ��e w�ążą s�ę �e 
�w�ęks�o�ym ry�yk�em padac�k�, co po�w�erd�o�o bada-
��am� ra�dom��owa�ym� [32]. Odm�e��ego �da��a był 
Kollevold �1979�, s�w�erd�ając w swo�ch bada��ach, że 
�arów�o �apady wc�es�e jak � �a�ychm�as�owe �w�ęks�ają 
ry�yko padac�k� [cy� �a 13]. 

OBRAZ pADACZKI pOURAZOWEJ 
Jes� o� bard�o róż�y, do�yc�y �o �arów�o okresu la�e�-
cj� wys�ąp�e��a p�erws�ych �apadów, jak � pr�eb�egu [6]. 
��erws�e �apady mogą ujaw��ać s�ę w okres�e od 8 d��a 
do 20–30 la� po ura��e [15]. Te� os�a��� war�a�� jes� jed�ak 
r�adk�. W około 80% pr�ypadków �apady pojaw�ają s�ę w 
c�ągu p�erws�ego roku, a u 90% w c�ągu dwu la� od ura�u 
[15,20,49,63]. W bada��ach �a�g� � Ze�ga [15] u 15% cho-
rych p�erws�e �apady wys�ąp�ły po po�ad 5 la�ach od ura�u, 
a �ylko u 5% ujaw��ły s�ę po po�ad 10 la�ach.

W padac�ce poura�owej �apady mają charak�er 
og��skowy �/be� w�ór�ego uogól��e��a, mogą �eż być 
uogól��o�e [29,33]. Ich ma��fes�acja kl���c��a �ależy 
od lokal��acj� og��ska padac�korod�ego � w�eku d��e-
cka. Do�ychc�as ��e op�sywa�o w padac�ce poura�owej 
�apadów ��eśw�adomośc� [6]. ��acuje s�ę, że �apady 
uogól��o�e � w�ór��e uogól��o�e s�a�ow�ą po 30–40%, 
c�ęśc�owe pros�e � c�ęśc�owe �łożo�e po 10–20% ogółu 
�apadów [33,41,63]. �adac�ka skro��owa � pła�a pr�yśrod-
kowego ��e s�a�ow� c�ęs�ej pos�ac� �espołu padac�kowego 
u chorych � padac�ką poura�ową. Jak s�w�erd�o�o, rac�ej 
do�yc�y pr�ypadków padac�k� po ura��e u d��ec� po��żej 5 
roku życ�a, co w�ą�a�e jes� � w�ęks�ą wrażl�wośc�ą h�po-
kampa �a ura� w �ej grup�e w�ekowej [61,64].

C�ęs�ość wys�ępowa��a �apadów jes� róż�a. U d��ec� 
młods�ych �s���eje �w�ęks�o�a skło��ość do wys�ępowa-
��a s�a�ów padac�kowych [13]. W bada��u Je��e�� [56] 
s�a�y padac�kowe w grup�e d��ec� po��żej 5 roku życ�a 
wys�ępowały dwukro���e c�ęśc�ej ��ż u d��ec� powyżej 5 
roku życ�a.

Wydaje s�ę, że ��e ma �ależ�ośc� pom�ęd�y la�e�cją 
p�erws�ego �apadu a pr�eb�eg�em padac�k� lekoopor�ej 
[13]. N�em��ej chor�y � c�ęs�ym� �apadam� wys�ępującym� 
w p�erws�ym roku od ura�u mają �e�de�cję do c�ęs�ych 
�apadów � m��ejs�ą s�a�sę �a rem�sję. [13]. �o p�erw-
s�ym �apad��e póź�ym ry�yko pow�ór�e��a s�ę �apadów 
jes� wysok�e � wy�os� 65–90% [31]. U w�ęks�ośc� chorych 
drug� �apad póź�y wys�ąp�ł w c�ągu dwu la� od p�erw-
s�ego �apadu [13]. W pre�e��owa�ej pr�e� �ka�dse�a [59] 
grup�e 146 chorych w w�eku 1–88 la� � c�ężk�m ura�em 
głowy, spośród k�órych padac�ka wys�ąp�ła u 23%, p�erw-
s�e �apady ujaw��ły s�ę śred��o po 8 m�es�ącach �3–38 
m�es.�, a u w�ęks�ośc� �83%� p�erws�e �apady ujaw��ły s�ę 
w c�ągu 24 m�es�ęcy od ura�u.

W bada��ach re�rospek�yw�ych au�orów fra�cusk�ch, 
obejmujących grupę 384 ��emowlą�, u k�órych ro�po��a�o 
�espół d��ecka po�r�ąsa�ego/ mal�re�owa�ego �shaken 
baby syndrome�, drgawk� wc�es�e wys�ąp�ły u 296 �73%� 
[19]. M�ały o�e róż�ą morfolog�ę. Dom��ującym �ypem 
były �apady c�ęśc�owe klo��c��e o �m�e��ej lokal��acj� 
co do s�ro�y c�ała, �apady m�oklo��c��e w obręb�e brw�, 
ję�yka, pr�epo�y ora� �apady �o��c��e. U po�ad połowy 
chorych �apady m�ały charak�er pol�morf�c��y. U 25% 
grupy w �ap�s�e EEG s�w�erd�o�o obec�ość elek�ryc��ego 
s�a�u padac�kowego, k�óry �rwał od 4 god��� �awe� do 
10 d��. Tylko u 11% d��ec� �ap�s EEG był praw�dłowy. 
K�lka proce�� d��ec� �marło � powodu lekoopor�ego s�a�u 
padac�kowego. Rokowa��e u chorych � wc�es�ym� �apa-
dam� było ��am�e���e gors�e w porów�a��u � d��ećm� be� 
drgawek [19]. U ws�ys�k�ch d��ec� � drgawkam� wc�es-
�ym� włąc�o�o lek� pr�ec�wpadac�kowe. �om�mo �o 20% 
� ��ch ro�w��ęło póź�e �apady, co wys�ąp�ło pom�ęd�y 
15 d��em a 7 m�es�ącem od ura�u. �em�olog�a �apadów 
póź�ych róż��ła s�ę od �apadów wc�es�ych. Najc�ęśc�ej 
były �o �apady �g�ęc�owe, r�ad��ej og��skowe lub pol�-
morficzne.

�r�eb�eg padac�k� poura�owej może być łagod�y, 
ale u co �ajm��ej 30–60% chorych padac�ka oka�uje s�ę 
lekoopor�a [15,29]. Jej obra� kl���c��y może ulegać ewo-
lucj� w c�as�e. Jes� �o m.��. wy��k procesu określa�ego 
m�a�em ep�lep�oge�e�y w�ór�ej, �j. procesu �euro�wyrod-
��e��owego �ależ�ego od s�ałej ak�yw�ośc� padac�kowej, 
�włas�c�a w pr�ypadku padac�k� lekoopor�ej [65]. Ujaw-
��e��e s�ę �apadów po UCM w�ąże s�ę �e ��am�e���e gor-
s�ym fu�kcjo�owa��em po��awc�ym [15,21]. 

BADANIA DODATKOWE I BIOMARKERY pROCESU EpILEpTOGENEZY
Fak� �s���e��a okresu la�e�cj� w proces�e ep�lep�oge�e�y 
pod�os� w�ele waż�ych aspek�ów dla d�ag�os�yk� � lec�e-
��a chorych � UCM. Trwają pos�uk�wa��a markerów b�olo-
g�c��ych, d��ęk� k�órym możl�we by było określe��e ry�yka 
wys�ąp�e��a padac�k� poura�owej, a �akże c�asu jej ujaw-
��e��a s�ę. Od daw�a uwaga badac�y skup�ała s�ę �a d�ag�o-
s�yce elek�roe�cefalograf�c��ej �EEG�, k�óra jes� �ajbard��ej 
be�pośred��ą me�odą oce�y �m�a� �oc�ących s�ę w obręb�e 
s�ec� �euro�al�ych. �ada��a EEG prowad�o�e w populacj� 
osób � ura�em c�as�kowo-mó�gowym m�ały �a celu �de��y-
f�kację �ak�ch cech c�y��ośc� b�oelek�ryc��ej mó�gu, k�óre 
popr�ed�ają wys�ąp�e��e padac�k� �b�omarkery� [4]. �ada-
��a �e, choć oka�ały s�ę bard�o pomoc�e w określe��u loka-
l��acj� og��sk padac�kowych osób � padac�ką poura�ową, 
według ��ek�órych badac�y ��e są pr�yda��e w pr�ew�dywa-
��u jej ro�woju [56,61]. Odm�e��e wy��k� u�yskal� au�or�y 
prospek�yw�ego bada��a włosko-polsk�ego, obejmującego 
grupę 137 chorych dorosłych � młod��eży, mającego �a celu 
określe��e c�y���ków ry�yka padac�k� poura�owej [22]. W 
c�ągu p�erws�ego roku po ura��e padac�ka ujaw��ła s�e u 18 
pacje��ów, �j. u 13%. U �ych chorych ��am�e���e c�ęśc�ej w 
�ap�s�e EEG wyko�a�ym po m�es�ącu od ura�u s�w�erd�a�o 
obec�ość �m�a� og��skowych, co w op���� badac�y moż�a 
po�rak�ować jako marker ep�lep�oge�e�y.

Zas�osowa��e wc�es�ego mo���orowa��a EEG �aleca�e 
jes� s�c�egól��e w celu �de��yf�kacj� kl���c���e sub�el�ych 
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�apadów padac�kowych u osób po ura�ach c�as�kowo- 
-mó�gowych, ��e�ależ��e od �ch w�eku. W bada��ach Vespa 
� wsp. [66], pr�y �as�osowa��u c�ągłego mo���orowa��a 
EEG u chorych dorosłych po c�ężk�ch ura�ach głowy, u 
22% po�w�erd�o�o obec�ość wc�es�ych �apadów padac�-
kowych, � k�órych w�ęks�ość były �o �apady be�drgaw-
kowe, mało charak�erys�yc��e kl���c���e [66]. ��acuje s�ę, 
że �m�a�y �apadowe w �ap�s�e EEG wys�ępują po�ad dwa 
ra�y c�ęśc�ej ��ż �apady kl���c��e, �włas�c�a u chorych � 
pe�e�rującym� ura�am� głowy [20].

Jak już wspom��a�o, �s�o��ym c�y���k�em ry�yka 
wys�ąp�e��a wc�es�ych �apadów � ro�woju padac�k� jes� 
obec�ość krwaw�e��a w obręb�e �ka�k� �erwowej mó�gu 
c�y �wor�e��e s�ę bl���y glejowej [20]. Da�e �e wska�ują 
�a pr�yda��ość bada� �euroobra�owych w oce��e c�ężko-
śc� ura�u � pośred��o w oce��e ry�yka ro�woju padac�k� 
poura�owej [22,61]. ��op�e� us�kod�e��a akso�ów w �s�o-
c�e b�ałej może być oce��o�y pr�y użyc�u bada� dyfu�yj-
�ych �DTI, diffusion tensor imaging� [20,25]. �ada��a �e 
wykor�ys�ywa�e są w prak�yce kl���c��ej do oce�y c�ęż-
kośc� ura�u, �as�ęgu � ro�m�es�c�e��a �m�a� s�ruk�ural-
�ych ora� ry�yka wys�ąp�e��a padac�k�.

Goryu�ova � wsp. [47] s�w�erd��l� u d��ec�, po łagod-
�ych ura�ach głowy, obec�ość w surow�cy pr�ec�wc�ał 
pr�ec�w recep�orom glu�am��erg�c��ych AM�A �GluR1�. 
�o upływ�e s�eśc�u m�es�ęcy od ura�u po��om GluR1 w 
surow�cy �adal był podwyżs�o�y w porów�a��u � grupą 
ko��rol�ą, co wska�ywało �a s�ałą s�ymulację �ych recep�o-
rów. Au�or�y sugerują, że bada��e m�a�a GluR1 mogłoby 
służyć oce��e s�op��a c�ężkośc� ura�u, a �akże �de��yf�kacj� 
osób � grupy ry�yka ro�woju padac�k�. 

RóŻNICOWANIE
O �le �w�ą�ek pr�yc�y�owy pom�ęd�y um�arkowa�ym � 
c�ężk�m ura�em a padac�ką jes� dobr�e udokume��owa�y, 
o �yle pojaw�e��e s�ę �apadów po ura��e łagod�ym może 
bud��ć wą�pl�wośc� d�ag�os�yc��e. A�al��ując problem 
wys�ępowa��a �apadów padac�kowych po bard�o łagod-
�ych ura�ach głowy, au�or�y japo�scy propo�owal� pod��ał 
padac�k� �a dw�e ka�egor�e: „padac�kę poura�ową” �post-
traumatic epilepsy� w sy�uacj� s�w�erd�e��a �m�a� w MR 
w �as�ęps�w�e ura�u ora� „padac�kę �w�ą�a�ą � ura�em” 
(trauma associated epilepsy� dla op�su sy�uacj�, w k�órych 
�apady pojaw�ają s�ę po ura��e głowy, ale do�yc�ą osób be� 
wyraź�ych �m�a� w obra��e MR. W �ej drug�ej podgrup�e 
mogą ��aleźć s�ę pr�ypadk� chorych, u k�órych ura� może 
spowodować ��dukcję �apadów � do�ychc�as „��emego” 
og��ska dyspla�j� korowej, s�ward��e��a h�pokampa lub 
���ych �m�a� orga��c��ych [51,52]. Clear a�d Chadw�ck 
[67] pr�eds�aw�ają pr�ypadek chorego, u k�órego po lekk�m 
ura��e głowy �odb�c�e p�łk� głową� wys�ąp�ły dwa �apady 
�o��c��o-klo��c��e. �ada��a �euroobra�owe ujaw��ły 
�m�a�y orga��c��e w okol�cy c�ołowo-c�em�e��owej, praw-
dopodob��e o charak�er�e �orb�el� pajęc�y�ówk�. Kome��u-
jąc �e� pr�ypadek, Wolf [68] pr�ypom��a op�sy chorych � la� 
70. ub. w�eku, u k�órych ro�po��a�o po pr�ebyc�u lekk�ego 
ura�u głowy padac�kę poura�ową, �a�om�as� r�ec�yw�s�ą 
pr�yc�y�ą �apadów były gu�y mó�gu. Au�or w�ąże ��e-
obec�ość �ego �ypu do��es�e� w p�śm�e���c�w�e od la� 80. 

� pows�ech�ym wprowad�e��em do d�ag�os�yk� ura�ów 
bada� �euroobra�owych, k�óre umożl�w�ają pos�aw�e��e 
właśc�wego ro�po��a��a w kró�k�m c�as�e [68].

�os�ęp w �akres�e bada� molekular�ych wska�ał, że 
�abur�e��a �e s�ro�y układu �erwowego, w �ym �apady 
padac�kowe, mogą wys�ąp�ć po łagod�ym ura��e głowy 
�a pr�ykład u chorego � obec�ośc�ą mu�acj� w ge�ach 
kodujących �euro�al�e ka�ały jo�owe, �p. ka�ały wap-
��owe [69]. W d�ag�os�yce róż��cowej padac�k� poura�o-
wej �ależy �akże uw�ględ��ć sy�uację, w k�órej �o właś��e 
�apad padac�kowy był pr�yc�y�ą ura�u głowy, �włas�c�a 
jeśl� ��e było św�adków �dar�e��a [8]. Napady padac�kowe 
poura�owe wymagają �akże róż��cowa��a � �abur�e��am� 
�apadowym� ��epadac�kowym�, k�óre mogą ujaw��ć s�ę 
po ura��e, �ak�m� jak omdle��a, �apady afek�yw�ego be�-
dechu, ep��ody �apadowej w�możo�ej ak�yw�ośc� układu 
współc�ul�ego, wys�ępujące �włas�c�a po c�ężk�ch ura-
�ach c�as�kowo-mó�gowych, c�y �abur�e��a �apadowe 
psychoge�e�e [70,71]. McCrory � �erkov�c [72] pr�eds�a-
w�l� ���eresujące wy��k� a�al��y �agra� w�deo ��cyde��ów 
poura�owych u p�łkar�y. �e�pośred��o po ura��e głowy � 
�as�ępowym ws�r�ąś��e��em mó�gu u osób �ych obserwo-
wa�o ep��ody �apadowe o morfolog�� ruchów �o��c��ych, 
klo��c��ych lub ro�acyj�ych. �r�eprowad�o�a a�al��a pod-
ważyła padac�kowy charak�er �ych �abur�e�, klasyf�kując 
je rac�ej jako wyra� poura�owej dysfu�kcj� p��a mó�gu 
�pr�em�jający c�y��ośc�owy s�a� odmóżdże��a�.

LECZENIE NApADóW pADACZKOWYCH pOURAZOWYCH
W podejśc�u �erapeu�yc��ym u chorych po ura�ach c�as�-
kowo-mó�gowych �ależy uw�ględ��ć �r�y �agad��e��a, �j. 
�apob�ega��e � lec�e��e drgawek wc�es�ych, prof�lak�ykę 
ro�woju padac�k�, c�yl� �erap�ę modyf�kującą proces ep�lep-
�oge�e�y, ora� lec�e��e �apadów póź�ych �padac�k� poura-
�owej�.

Jak już poda�o, �apady padac�kowe wys�ępujące w 
os�rym okres�e poura�owym mogą pr�yc�y��ć s�ę do w�ór-
�ego us�kod�e��a mó�gu [20]. W oparc�u o �e pr�esła�k� 
rekome�dowa�o w pr�es�łośc� lec�e��e �apob�egające 
wc�es�ym �apadom, wprowad�o�e jak �ajs�ybc�ej, aby 
�apob�ec doda�kowym us�kod�e��om [20,24,35]. Zalece-
��a �e od�os�o�o pr�ede ws�ys�k�m do grup podwyżs�o-
�ego ry�yka wys�ępowa��a drgawek wc�es�ych, c�yl� do 
chorych � ura�am� c�ężk�m�. Jed�ak prowad�o�e do�ych-
c�as bada��a kl���c��e ��e po�w�erd��ły h�po�e�y, że �apo-
b�ega��e drgawkom wc�es�ym popraw�a rokowa��e u 
chorych � ura�am� c�as�kowo-mó�gowym� [35,73]. Obec-
��e �ego �ypu d��ała��e prof�lak�yc��e ��e jes� pows�ech-
��e �aleca�e [22,24]. Jako pr�ykład może służyć praca 
au�orów włosk�ch, k�óra m�ała �a celu �bada��e wpływu 
wc�es�ego pos�ępowa��a �erapeu�yc��ego �a rokowa��e u 
d��ec� � c�ężk�m� ura�am� głowy [24]. �pośród 40 chorych 
pr�yję�ych do odd��ału ���e�syw�ej �erap�� prof�lak�ykę 
pr�ec�wdrgawkową wdrożo�o �ylko u jed�ego d��ecka.

W pr�ypadku wys�ąp�e��a drgawek wc�es�ych �aleca 
s�ę włąc�e��e lec�e��a pr�ec�wpadac�kowego, preferowa�a 
jes� wówc�as dożyl�a droga podawa��a leków �walpro�-
��a�y, fe�y�o��a, leve�yrace�am, be��od�a�ep��y� [20,74]. 
�o �ygod��u lek� pow���y być ods�aw�o�e. Do�ychc�as 
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�ajc�ęśc�ej s�osowa�e były fe�y�o��a, karbama�ep��a, 
fe�obarb��al, choć wydaje s�ę, że moż�a s�osować �eż ���e 
lek� pr�ec�wpadac�kowe, wybra�e �god��e � pr�yję�ym� 
�asadam� [22,24,32].

�om�mo dos�ęp�ych da�ych eksperyme��al�ych, � 
k�órych wy��ka, że lek� pr�ec�wpadac�kowe, �ak�e jak 
fe�y�o��a, karbama�ep��a, walpro���a�y, �as�osowa�e 
w prof�lak�yce drgawek wc�es�ych mają pew�e d��ała-
��e �europro�ekcyj�e, ��e ma dowodów, że �apob�ega��e 
wc�es�ym �apadom wpływa �a �m��ejs�e��e śm�er�el�o-
śc� � pow�kła� �eurolog�c��ych, w �ym ro�woju padac�k� 
poura�owej [20,31,35,45,63,73]. Wśród pr�yc�y� �ego �ja-
w�ska ro�waża�e jes� m.�� s�osowa��e ��ewys�arc�ających 
dawek leków, ��ewłaśc�wy ��by� póź�y� c�as ro�poc�ęc�a 
lec�e��a � długość jego �rwa��a [14]. W w�ęks�ośc� publ�-
kowa�ych bada� lec�e��e ro�poc�y�a�o w�ele god��� po 
ura��e, być może �racąc w �e� sposób s�a�sę �a �ad��ała��e 
w obręb�e ��w.ok�a �erapeu�yc��ego [14,31]. W bada��ach 
eksperyme��al�ych lek� są podawa�e �uż pr�ed ura�em lub 
w c�ągu p�erws�ych 30 m��u� [34].

Ze w�ględu �a fak�, że ko�we�cjo�al�e lek� p/padac�-
kowe ��e �apob�egają ro�wojow� padac�k�, wys�łk� bada-
c�y sk�erowa�e �os�ały �a ro�w�ja��e �owych s�ra�eg�� 
�erapeu�yc��ych, k�óre d��ałałyby �a określo�e e�apy pro-
cesu ep�lep�oge�e�y [4]. �roces ep�lep�oge�e�y jes� ro�-
c�ąg��ę�y w c�as�e, co s�war�a możl�wość �as�osowa��a 
d��ała� �europro�ekcyj�ych [62]. Jak w�adomo, padac�ka 
poura�owa ujaw��a s�ę jedy��e u pew�ej podgrupy osób 
� UCM, �ajc�ęśc�ej w c�ągu k�lku m�es�ęcy lub la� po 
ura��e c�as�kowo-mó�gowym. Ide��yf�kacja �ych chorych 
po�wol�łaby �a �as�osowa��e u ��ch lec�e��a modyf�ku-
jącego ep�lep�oge�e�ę. Jed�akże pos�ęp w opracowa��u 
�ak�ch prepara�ów jes� spowol��o�y � powodu m.��. braku 
odpow�ed��ch markerów ep�lep�oge�e�y [61]. �odejmo-
wa�e są, � róż�ym powod�e��em, próby �as�osowa��a 
leków blokujących recep�ory glu�am��erg�c��e, ka�ały 
wap��owe, ��h�b��ory procesu �apal�ego, a �akże �ra�s-
pla��acja komórek mac�er�ys�ych, �erap�a ge�owa [4,7].

Jed�ą � prób modyf�kacj� ep�lep�oge�e�y, w k�órym 
m.��. dochod�� do �abur�e� rów�owag� m�ęd�y procesam� 
pobud�e��a � hamowa��a, są bada��a Grabera � �r��ce [75]. 
�adac�e c�, wykor�ys�ując model �w�er�ęcy, �as�osowal� 
selek�yw�y bloker ka�ału sodowego �TTX�, k�óry hamuje 
�wor�e��e �owych ro�gałę��e� akso�ów � pows�awa��e 
��epraw�dłowych s�ec� �eural�ych. �ubs�a�cja �a, poda�a 
be�pośred��o po ura��e � pr�e� kolej�e �r�y d��, blokowała 
�adm�er�ą pobudl�wość �euro�ów. Oce��a s�ę, że u lud�� 
„ok�o �erapeu�yc��e” może być skróco�e do k�lku m��u� 
lub god��� [14,75].

�łabą s�ro�ą w�elu bada� �ad �jaw�sk�em ep�lep�oge-
�e�y jes� skup�e��e uwag� �a pojedy�c�ym mecha���m�e 
�ego ��e�wykle pr�ec�eż �łożo�ego, w�eloaspek�owego pro-
cesu [76]. Mało jes� �a�em prawdopodob�e, żeby prepara� 
mający jede� c�y �awe� k�lka pu�k�ów uchwy�u, jak �p. lek� 
pr�ec�wpadac�kowe, w ��ac�ący sposób mógł wpły�ąć �a 
cały proces [34]. Dla�ego �e w�ględu �a �łożo�y �yp w�ór-
�ych us�kod�e� mó�gu podejmowa�e są próby s�osowa��a 
prepara�ów pos�adających w�ele pu�k�ów uchwy�u, wpły-
wających hamująco �a procesy des�rukcj�, a s�ymulująco 

�a procesy �aprawc�e. �ą �o subs�a�cje o d��ała��ach a��y-
oksydacyj�ych, hamujące peroksydację l�p�dów � �mmu-
�omodulujące, hamujące proces �apale��a �euroge��ego � 
proces apop�o�y, s�ymulujące �euroge�e�ę, sy�ap�oge�e�ę, 
rewaskulary�ację, modulujące po��om �euro�ra�sm��erów 
��włas�c�a powodujące �m��ejs�e��e ekscy�o�oksyc��o-
śc�� ora� �m��ejs�ające obr�ęk mó�gu ��p. [7,34,41,77]. 
Do �ak�ch prepara�ów �ależą m.�� s�a�y�y, proges�ero�, 
ery�ropoe�y�a, m��ocyd��a �a��yb�o�yk�,a��ago��śc� k����, 
cyklospory�y, prepara�y mag�e�u, hormo� uwal��ający 
�yreo�rop��ę �TRH� [7,34,78].

Nowe me�ody �erapeu�yc��e mają uw�ględ��ać �akże 
dysfu�kcję gleju, k�óra odgrywa �s�o��ą rolę w pa�oge�e-
��e w�ór�ych us�kod�e� mó�gu � proces�e ep�lep�oge�e�y 
[14,79] . Dop�ero od ��edaw�a uwaga badac�y �os�ała 
sk�erowa�a �a glej, s�c�egól��e �a as�rocy�y, k�óre w 
waru�kach f��jolog�� uc�es���c�ą w ���egracj� � modulacj� 
ak�yw�ośc� �euro�ów ora� �ra�sm�sj� sy�ap�yc��ej popr�e� 
u�r�ymywa��e homeos�a�y wod�ej � elek�rol��owej, regu-
lację po��omu �euro�ra�sm��erów, �wor�e��a sy�aps, 
modulację odpow�ed�� �mmu�olog�c��ej ora� wyd��ela��e 
c�y���ków �rof�c��ych.

W pr�es�łośc� u chorych be�pośred��o po c�ężk�m 
ura��e głowy s�osowa�o gl�kokor�yko�dy [80]. U�asad-
��e��em dla �ak�ej �erap�� było �ałoże��e, że mogą o�e 
�m��ejs�yć obr�ęk mó�gu. W bada��ach prowad�o�ych 
pr�e� Wa�so�a � wsp. [80] oce��o�o �w�ą�ek m�ęd�y poda-
wa��em gl�kokor�yko�dów a wys�ępowa��em �apadów 
padac�kowych w grup�e 440 chorych � c�ężk�m UCM. 
Chor�y, u k�órych lek �e� �as�osowa�o �od p�erws�ej 
doby po ura��e�, ��am�e���e c�ęśc�ej ro�w��ęl� padac�kę 
��ż chor�y ��elec�e��. C�ęśc�ej �eż wys�ępowały u ��ch 
drgawk� wc�es�e. W oparc�u o �e bada��a � ���e obserwa-
cje s�w�erd�o�o, że s�ero�dy ��e d��ałają kor�ys���e u cho-
rych � um�arkowa�ym ora� c�ężk�m ura�em � obec��e ��e 
�aleca s�ę �ch w �erap�� UCM [81].

Zas�osowa��e pr�ewlekłego lec�e��a pr�ec�wpadac�ko-
wego pow���o być ro�ważo�e dop�ero po pos�aw�e��u ro�-
po��a��a padac�k� poura�owej [4]. Terap�a �a pow���a być 
prowad�o�a �ak jak w padac�kach o ���ej e��olog��, według 
ogól��e obow�ą�ujących �asad, �j. w oparc�u o da�e kl�-
��c��e � EEG, po określe��u �ypu �espołu padac�kowego 
[45,82]. �rak jes� jes�c�e bada�, k�óre oce��ałyby sku-
�ec��ość pos�c�egól�ych leków pr�ec�wpadac�kowych w 
padac�ce poura�owej. Hal��er � wsp. [83] oce��al� ry�yko 
wys�ąp�e��a drug�ego �apadu padac�kowego póź�ego w 
grup�e 65 osób � um�arkowa�ym lub c�ężk�m ura�em. W 
grup�e chorych, k�ór�y o�r�ymal� lek� pr�ec�wpadac�kowe 
po p�erws�ym �apad��e, ry�yko �o było ��am�e���e m��ej-
s�e. Dla�ego au�or�y c� �alecają wprowad�e��e lec�e��a po 
ujaw��e��u s�ę p�erws�ego �apadu póź�ego. W cy�owa�ym 
wc�eś��ej bada��u A�geler� � wsp. [22] ro�poc�y�al� lec�e-
��e po wys�ąp�e��u drug�ego �apadu póź�ego , a �a�em po 
pos�aw�e��u ro�po��a��a padac�k�, �god��e � ówc�es�ą jej 
def���cją [84].

U chorych, u k�órych s�w�erd�a s�ę og��skowe us�ko-
d�e��e mó�gu � �wor�e��e bl���y opo�owo-mó�gowej, 
�ależy ro�ważyć lec�e��e operacyj�e, k�óre może �apob�ec 
ujaw��e��u s�ę padac�k� [15]. U chorych � padac�ką poura-
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�ową lekoopor�ą, �włas�c�a jeżel� s�w�erd�a s�ę pojedy�-
c�e og��sko us�kod�e��a, �eż pow���o s�ę uw�ględ��ć 
lec�e��e �euroch�rurg�c��e.

pODSUMOWANIE
�adac�ka jes� c�ęs�ym pow�kła��em poura�owego us�kod�e-
��a mó�gu, �włas�c�a do�yc�y �o ura�ów c�ężk�ch. W roku 
1993 Kom�sja Ep�dem�olog�� � Rokowa��a M�ęd�y�arodo-
wej L�g� �r�ec�wpadac�kowej podała kry�er�a ro�po��awa-
��a padac�k� poura�owej [85]. Zgod��e � ��m� padac�kę �ę 
możemy ro�po��ać, jeżel� �apady padac�kowe wys�ępują 
powyżej s�ódmego d��a od ura�u u chorych po pr�ebyc�u 
o�war�ego ura�u głowy ��akże po operacjach �euroch�-
rurg�c��ych�; po ura��e głowy �amk��ę�ym pow�kła�ym 
obec�ośc�ą krwaw�e��a, krw�aka śródc�as�kowego �/lub � 
obec�ośc�ą og��skowego def�cy�u �eurolog�c��ego; u cho-
rych � kompresyj�ym �ałama��em kośc� c�as�k�, a �akże w 
pr�ypadkach, gdy u�ra�a św�adomośc� lub ��epam�ęć poura-
�owa �rwała powyżej 30 m��u�. Z def���cj� �ej wy��ka, że 
pr�ebyc�e lekk�ego ura�u głowy ��e u�asad��a pos�aw�e��a 
ro�po��a��a padac�k� poura�owej [86].

Reasumując, �ależy s�w�erd��ć, że �ajw�ęks�e ry�yko 
ujaw��e��a s�ę �apadów �s���eje w p�erws�ych dwóch 
la�ach po ura��e. Obec�ość �ch może ��ekor�ys���e wpły-
wać �a dals�y ro�wój d��ec�, �włas�c�a fu�kcjo�owa��e 
po��awc�e. �a�omecha���m �abur�e� prowad�ących 
do ro�woju padac�k� ��e jes� w peł�� po��a�y. �om�mo 
pos�ępu w�ed�y �adal ��e po�raf�my odpow�ed��eć �a 
w�ęks�ość py�a� do�yc�ących procesu ep�lep�oge�e�y, �a 
pr�ykład c�y padac�ka jes� wy��k�em praw�dłowych, c�y 
�eż �abur�o�ych procesów �aprawc�ych. N�e dyspo�u-
jemy �eż w prak�yce kl���c��ej sku�ec��ym pos�ępowa-
��em �apob�egającym ro�wojow� padac�k� poura�owej. 
�rowad�o�e są �a�em d��ała��a prof�lak�yc��e �m�er�ające 
do �m��ejs�e��a c�ęs�ośc� ura�ów c�as�kowo-mó�gowych 
pr�e� wprowad�e��e odpow�ed��ch programów eduka-
cyj�ych, s�osowa��e pasów � fo�el�ków samochodowych, 
kasków ��p.
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