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STRESZCZENIE
Celem pracy jest retrospektywna analiza dokumentacji lekar-
skiej po urazach czaszkowo-mózgowych u dzieci pod kątem 
oceny częstości występowania padaczki pourazowej, a także 
jej przebiegu. Materiał i metody. Ocenie podlegała dokumenta-
cja medyczna pacjentów hospitalizowanych w WSSD w Olszty-
nie i z dwóch poradni neurologicznych, do których pacjenci 
zgłaszali się do kontroli poszpitalnej. Łączna liczba pacjentów 
hospitalizowanych z powodu urazów głowy w okresie od stycz-
nia 2003 r. do kwietnia 2010 r. wynosiła 4873 przypadki. W tej 
liczbie znajdowało się 4626 dzieci z urazami lekkimi (co stanowi 
95%) oraz 247 (5,0 %) dzieci z urazami średniociężkimi i cięż-
kimi. Okres obserwacji po doznanym urazie czaszkowo-mózgo-
wym wynosił od 6 mies. do 7 lat. U wszystkich pacjentów z 
rozpoznaną padaczką pourazową wykonano TK głowy, badanie 
EEG oraz przeprowadzono ocenę stanu klinicznego. Wyniki. W 
grupie urazów lekkich nie było pacjentów z padaczką poura-
zową. Z grupy 247 pacjentów z urazami średniociężkimi i cięż-
kimi wyłoniliśmy ośmioro pacjentów (3,2%) dzieci z pewną 
padaczką pourazową. Napady padaczkowe późne w badanej 
grupie ujawniły się w okresie od 2 mies. do 2 lat po doznanym 
urazie czaszkowo-mózgowym. Czterech pacjentów zademon-
strowało klinicznie napady padaczkowe częściowe ruchowe, 
w tym jeden z wtórnym uogólnieniem, pozostałych czterech 
atypowe napady nieświadomości, w tym u trzech z towarzy-
szącymi objawami afektywnymi. U żadnego z omawianych 
ośmiu pacjentów nie zarejestrowano uogólnionej czynności 
napadowej. Natomiast u wszystkich pacjentów w badaniu EEG 
zarejestrowano czynność napadową zlokalizowaną. Wnioski. 
Wszyscy pacjenci spełnili kryteria definicji padaczki pourazo-
wej, dotyczące obecności zmian pourazowych w OUN, a gdy 
ich nie uchwycono (w jednym przypadku), ciężki stan kliniczny 
z długotrwałą utratą przytomności bezpośrednio po urazie kwa-
lifikował pacjenta do grupy padaczki pourazowej.
Słowa kluczowe: padaczka pourazowa, dzieci, urazy czasz-
kowo-mózgowe, EEG

ABSTRACT
The aim of this study is a retrospective analysis of medical 
records of patients after traumatic brain injury regarding the 
frequency of the occurrence of posttraumatic epilepsy and the 
analysis of its clinical course. The materials and methods. The 
medical records of patients hospitalized in WSSD (Children’s 
Hospital) in Olsztyn and treated in two Neurologic Clinics after 
the hospitalisation were analysed. There were 4873 patients 
hospitalised from January 2003 to April 2010 due to a head 
injury. This number includes 4626 children with slight injuries 
(what is 95%) and 247 (5,0%) children with moderate and 
severe head injuries. The period of observation after a traumatic 
brain injury was from 6 months to 7 years. All the patients with 
diagnosed post-traumatic epilepsy had the head CT scans, EEG 
and an evaluation of clinical condition. Results. There were 
8 patients with post- traumatic epilepsy. Late onset epilepsy 
attacks among the patients from the investigated group were 
noticed from 2 months to 2 years after the traumatic brain 
injury. Four of the patients had partial seizure epilepsy, and 
one of them had secondary generalised epilepsy. The remain-
ing four patients had atypical absence seizures, and three of 
them had affective symptoms. None of the eight patients had 
a generalized seizure. However, EEG showed located seizure 
in 8 patients. Conclusions. All patients fulfilled the diagnostic 
criteria of post- traumatic epilepsy definition connected with 
the presence of traumatic changes in the CNS. In one case the 
changes were not captured, but a severe clinical injury with a 
long-lasting unconsciousness directly after the injury classified 
this patient with the post-traumatic epilepsy group.
Key words: children, traumatic brain injury, post-traumatic epi-
lepsy, EEG.
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�ojęc�em ura�u c�as�kowo-mó�gowego określa s�ę 
us�kod�e��e c�as�k� � mó�gu, spowodowa�e �agłym d��a-
ła��em s�ły mecha��c��ej pr�ekrac�ającej �dol�ośc� adap-
�acyj�e głowy [1]. Ura�y c�as�kowo-mó�gowe u d��ec� są 
głów�ą pr�yc�y�ą �go�ów jak � �aby�ych �abur�e� �euro-
log�c��ych. �adac�ka poura�owa s�a�ow� jed�o � �ajważ-
��ejs�ych �as�ęps�w ura�ów c�as�kowo-mó�gowych [2]. 
Apple�o� � G�bbs podają że, całkow��e ry�yko padac�k� po 
ura��e głowy wy�os� około 5% � jes� ��e��ac���e wyżs�e 
�7 � 9 %� u d��ec� po��żej p�ą�ego roku życ�a [3]. Według 
���ych au�orów e��olog�a poura�owa ro�po��awa�a jes� u 
4,3 do 23% u chorych �a padac�kę. Do la� 90. ��e było 
jed�ol��ych kry�er�ów d�ag�os�yc��ych padac�k� poura�o-
wej, s�ąd duże róż��ce co do c�ęs�ośc� e��olog�� padac�k� 
poura�owej wys�ępujące u pos�c�egól�ych au�orów. W 
roku 1993 Kom�sja Ep�lep�olog�� � Rokowa��a M�ęd�y�a-
rodowej L�g� �r�ec�wpadac�kowej �ML��� podała kry�e-
r�a ro�po��a��a e�olog�� padac�k� poura�owej [4]. Według 
�ych wy�yc��ych padac�kę poura�ową możemy ro�po��ać 
w�edy, gdy �apady padac�kowe wys�ąp�ą powyżej s�ód-
mego 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 chorych � kom-
presyj�ym �ałama��em kośc� c�as�k�, a �akże w pr�ypad-
kach gdy u�ra�a św�adomośc� lub ��epam�ęć poura�owa 
�rwała powyżej 30 m��u� [5].

Napady padac�kowe mające �w�ą�ek � ura�em głowy 
d��elą s�ę �a dw�e grupy: wc�es�e � póź�e. Wc�es�e �os�re� 
�apady poura�owe �early postraumatic seizures� wys�ę-
pują w c�ągu p�erws�ych s�edm�u d�� od ura�u, �ajc�ęśc�ej 
w p�erws�ej dob�e [4,6]. W M�ęd�y�arodowej Klasyf�-
kacj� �adac�ek � Zespołów �adac�kowych �MK��Z�� � 
1989 r. ��ajdują s�ę o�e w grup�e 4.1, c�yl� ��w. �apadów 
�ależ�ych od sy�uacj� �pr�ygod�ych� [7]. Wc�es�e �apady 
poura�owe �rak�owa�e są jako c�y���k ry�yka ro�woju 
padac�k� poura�owej [6,8]. �óź�e �apady poura�owe �late 
postraumatic seizures� wys�ępują od ósmej doby po ura��e 
[4,8]. Mogą być pojedy�c�e lub pow�ar�ać s�ę w�elokro���e 
[6]. W �ym os�a���m pr�ypadku ro�po��ajemy padac�kę 
poura�ową [5].

MATERIAł I METODY
Oce��e podlegała dokume��acja medyc��a pacje��ów 
hosp��al��owa�ych w W��D w Ols��y��e � � dwóch porad�� 
�eurolog�c��ych. Łąc��a l�c�ba pacje��ów hosp��al��owa-
�ych � powodu ura�ów głowy w okres�e od s�yc���a 2003 r. 
do kw�e���a 2010 r. wy�os�ła 4873 pr�ypadk�. W �ej l�c�b�e 
��ajdowało s�ę 4626 d��ec� � ura�am� lekk�m� �co s�a�ow� 
95%� ora� 247 �5,0 %� d��ec� � ura�am� śred��oc�ężk�m� 
� c�ężk�m�. �r�edm�o�em bada� było ośm�oro d��ec� � 
padac�ką poura�ową: s�eśc�u chłopców � dw�e d��ewc�y�k�. 
Okres obserwacj� po do��a�ym ura��e c�as�kowo-mó�go-
wym wy�os�ł od 6 m�es. do 7 la�.

A�al���e podda�o: • s�a� kl���c��y pacje��ów w c�as�e 
hosp��al��acj� po ura��e • �m�a�y ura�owe w bada��u TK � 
MRI głowy • obec�ość �espołu �eurolog�c��ego po ura��e 
• wys�ępowa��e �apadów wc�es�ych • c�as pojaw�e��a s�ę 
p�erws�ego �apadu padac�kowego po ura��e c�as�kowo-
mó�gowym • charak�er �owar�ys�ących �m�a� w �ap�s�e 
EEG • pr�eb�eg lec�e��a.

W�ek pacje��ów m�eśc�ł s�ę od 2 11/12 do 17 2/12. Spo-
śród ośm�u a�al��owa�ych pacje��ów dwóch oce��o�o w 
p�erws�ej dob�e po ura��e �a 15 pk�. w skal� GC�, co o��a-
c�ało, że kwal�f�kowal� s�ę do ura�u lekk�ego �łagod�ego�, 
po�os�ałych s�eśc�u o�r�ymało 7 � m��ej pu�k�ów GC� � 
�ym samym �al�c�al� s�ę do grupy pacje��ów � c�ężk�m� 
�poważ�ym�� ura�am� OUN, w �ym jede� pacje�� pre�e�-
�ował objawy kry�yc��e pr�y GC� 3 pk�. U �r�ech chorych 
��e s�w�erd�o�o objawów og��skowego us�kod�e��a OUN. 
U c��erech pacje��ów wys�ąp�ły spas�yc��e ��edowłady 
połow�c�e, a u jed�ego spas�yc��y ��edowład c��eroko�-
c�y�owy � �o d��ecko m�ało �aj��żs�ą pu�k�ację w skal� 
GC� – 3 pk�. A�al��ę �ych da�ych pr�eds�aw�a �ab. I.

Ws�yscy pacje�c� m�el� wyko�a�e bada��e �euroobra-
�owe w p�erws�ej dob�e po ura��e. U jed�ego pacje��a �1 
O.�.� u k�órego kl���c���e s�w�erd�o�o spas�yc��y ��edo-
wład lewos�ro��y bada��e TK głowy w p�erws�ej � drug�ej 
dob�e ora� bada��e MRI głowy wyko�a�e po �r�ech �ygo-
d��ach od ura�u wyka�ało praw�dłowy obra� mó�gow�a. 
U s�edm�u po�os�ałych pacje��ów s�w�erd�o�o krw�ak� 
pr�ymó�gowe, śródmó�gowe � og��ska s�łuc�e��a �ka�k� 
�erwowej mó�gu, w p�ęc�u pr�ypadkach �e współ�s���eją-
cym� �łama��am� kośc� c�as�k�.

�acje�c� 1–3 ��e wymagal� ���erwe�cj� �euroch�rur-
g�c��ej, �a�om�as� u pacje��ów 4–8 w �ależ�ośc� od pow�-
kła� poura�owych wyko�a�o �ab�eg� �euroch�rurg�c��e 
o charak�er�e: • ewakuacj� krw�aków pr�ymó�gowych w 
d��u ura�u �pacje�c� 4,6,8� • plas�yk� środkowego dołu 
c�as�k� � �amk��ęc�em pr�e�ok� pły�owej po 4 �ygod��ach 
od ura�u �pacje�� 7� • �espole��a �łama��a kośc� oc�odołu 
�pacje�� 5�. Zes�aw�e��e �ych da�ych �aw�era �abela II.

Ośm�u a�al��owa�ych pacje��ów �głas�ało s�ę do 
�orad�� Neurolog�c��ej. W �rakc�e obserwacj� ambula�o-
ryj�ej u ws�ys�k�ch ro�po��a�o padac�kę. Okres wys�ąp�e-
��a p�erws�ego �apadu od do��a�ego ura�u wahał s�ę od 2 
m�es. do 2 la�. Ws�yscy pacje�c� kl���c���e demo�s�rowal� 
�apady c�ęśc�owe �łożo�e, c��erech �e współ�s���ejącą 
kompo�e��ą ruchową, po�os�ałych c��erech � �owar�ys�ą-
cym� doda�kowo objawam� afek�yw�ym�, jak lęk, ��epo-
kój c�y agresja. U dwu pacje��ów obserwowa�o �arów�o 
�apady c�ęśc�owe, jak � c�ęśc�owe � w�ór�ym uogól��e-
��em. ��eśc�u pacje��ów było lec�o�ych jed�ym lek�em 
pr�ec�wpadac�kowym, �aś dwóch o�r�ymywało dwa lek� 
pr�ec�wpadac�kowe ��ab. III�.
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Tab. I Stan kliniczny pacjentów Patients’ clinical condition

Lp. Płeć

Sex

Wiek w chwili 
urazu
Age at the moment 
of injury

GCS oceniany w 
I dobie
GCS estimated 
whith 24 h

Drgawki wczesne
do 7 doby od urazu
Early seizures (until 7 days 
after injury)

Zespół neurologiczny
oceniany w trakcie pobytu w szpitalu
Neurological status during hospitalization

1. O.P  M 7 7/12 5 pkt ( - ) spastyczny niedowład połowiczy lewostronny

2. S.An  M 8 8/12 15 pkt ( - ) bez obj. ogniskowego uszkodzenia OUN

3. S.A.  K 17 2/12 6 pkt ( - ) spastyczny niedowład połowiczy lewostronny
organiczne zaburzenia osobowości

4. K.K  M 13 6/12 15 pkt ( - ) bez objawów ogniskowego uszkodzenia OUN

5. K. J.  M 11 5 – 6 pkt ( - ) bez objawów ogniskowego uszkodzenia OUN

6. K.D.  M 12 3/12 7 pkt ( - ) spastyczny niedowład połowiczy prawostronny 
niewielkiego stopnia

7. B.E.  M 2 11/12 7 pkt ( - ) spastyczny niedowład połowiczy lewostronny

8. Sz.K.  K 3 3 pkt ( - ) spastyczny niedowład czterokończynowy

Tabl. II Korelacja zmian w badaniach TK i MRI głowy z zespołem neurologicznym Correlation of changes in CT and head MRI 
with neurologic syndrome

Lp. Data urazu
The date 
of injury

Obraz TK głowy
CT changes

Obraz MRI 
po 3 tyg.
MRI after 3 
weeks

Zespół neurologiczny
Neurological status

GCS

1.O.P 21.05.2003 • prawidłowe prawidłowy niedowład połowiczy lewostronny 5 pkt

2.S.An 26.04.2004 • w lewym płacie czołowym ognisko stłuczenia
•  w badaniu kontrolnym ognisko malacyjne w lewym 
płacie czołowym
•  szczelina złamania kości czołowej lewej

nie 
wykonano

bez obj. ogniskowego uszkodzenia 
OUN

15 pkt

3.S.A 10.07.2004 • ogniska stłuczenia
• złamanie kości potylicznej i ciemieniowej lewej

nie 
wykonano

spastyczny niedowład połowiczy 
lewostronny
organiczne zaburzenia osobowości

6 pkt

4.K.K 23.02.2005 • krwiak nadtwardówkowy w lewej okolicy 
skroniowo-ciemieniowej szerokości 17 mm

prawidłowy bez objawówogniskowego
uszkodzenia OUN

15 pkt

5.K.J 06.09.2005 • niewielka ilość krwi w warstwach podstawnych 
prawej okolicy czołowej do 4 mm
• wieloodłamowe złamanie podstawy przedniego dołu 
czaszki po stronie prawej, wgłobienie kości czołowej 
prawej na 2 mm

nie 
wykonano

bez objawów ogniskowego 
uszkodzenia OUN

5-6 pkt

6.K.D. 07.05.2006 • krwiak podtwardówkowy lewej okolicy czołowo-
skroniowej
• obrzęk lewej półkuli z przemieszczeniem układu 
komorowego

nie 
wykonano

spastyczny niedowład połowiczy 
prawostronny niewielkiego stopnia

7 pkt

7.B.E 23.08.2006 • złamanie z wgłobieniem prawej kości skroniowej 
(łuska i piramida)
• krwiak przymózgowy nad prawą półkulą
• ognisko malacyjne w prawym płacie skroniowym

nie 
wykonano

spastyczny niedowład połowiczy 
lewostronny

7 pkt

8.S.K 27.09.2008 • krwiak przymózgowy w warstwach podstawnych 
oraz w płacie czołowym i skroniowym prawej półkuli 
mózgu
• szczelina złamania przedni dół po stronie prawej i 
łuska k. skroniowej
• kontrola – liczne ogniska w obu płatach skroniowych 
odpowiadające malacji
•  ogniska stłuczenia w płatach ciemieniowych z 
przewagą strony prawej

nie 
wykonano

spastyczny niedowład 
czterokończynowy

3 pkt
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Tab. III Korelacja danych klinicznych i zmian międzynapadowych w EEG Correlation between clinical data and interictal EEG 
changes

Lp. Czas wystąpienia 
pierwszego
napadu od urazu
 Time of the first seizure 
after injury

Typ napadów
Seizure type

Lokalizacja międzynapadowych 
zmian padaczkokształtnych
Localization of inter-ictal changes

Leczenie
Treatment

1. O.P.  2 lata częściowe złożone z lewostronnymi 
drgawkami toniczno-klonicznymi

okolica czołowo-centralna po stronie 
prawej

VPA

2.S.An  4 mies. częściowe złożone z objawami 
afektywnymi

zmiany w tylnych okolicach skroniowo-
ciemieniowych

CBZ

3.S.A.  5 mies. częściowe proste z drgawkami 
lewostronnymi toniczno-klonicznymi

okolica czołowo-przednioskroniowa 
prawa

CBZ

4.K.K  3 mies. częściowe proste ruchowe z wtórnym 
uogólnieniem

okolica czołowo-przednioskroniowa 
prawa

OXC

5.K.J.  1 rok częściowe z drgawkami lewej kończyny 
górnej

okolica czołowa obustronnie VPA i CBZ

6.K.D.  1 rok  1 mies. częściowe złożone z objawami 
afektywnymi

lewa okolica skroniowa VPA

7.B.E.  11 mies. częściowe złożone z lewostronnymi 
drgawkami z wtórnym uogólnieniem, 
stany padaczkowe toniczno-kloniczne

okolica środkowo - tylno skroniowo 
- ciemieniowo-potyliczna po stronie 
prawej

VPA
 i Keppra

8.S.K.  2 mies. częściowe złożone z objawami 
afektywnymi

okolica czołowa obustronnie VPA

Zap�sy EEG u pacje��ów 1–6 były wyko�a�e w c�uwa-
��u, u �ajmłods�ych d��ec� �7,8� bada��e pr�eprowad�o�o 
we ś��e f��jolog�c��ym. U pacje��a, k�óry był w �ajc�ęż-
s�ym s�a��e, pr�e� cały okres lec�e��a u�r�ymywała s�ę 
��epraw�dłowa c�y��ość pods�awowa w �ap�s�e EEG. U 
�rojga pacje��ów wys�ępowały �m�a�y pod pos�ac�ą róż��e 

�lokal��owa�ej c�y��ośc� wol�ej. U ws�ys�k�ch pacje�-
�ów rejes�rowa�o padac�koks��ał��e eleme��y graf�c��e o 
róż�ej lokal��acj�, ale �ajc�ęśc�ej �u s�eśc�orga� w okol�cy 
c�ołowej, pr�ed��oskro��owej � środkowej skro��. �ada��a 
EEG były pr�eprowad�a�e śred��o ra� w roku. �r�eds�a-
w�ają �o �abele IV � V.

Tab. IV. Zmiany w badaniu czynności bioelektrycznej mózgu Changes of brain bioelectrical activity.

 Lp. Czynność podstawowa 
Background activity

 Zmiany w badaniu EEG
 Changes in EEG

Zlateralizowane lub ogniskowe 
zmiany czynności podstawowej
Lateralized or focal changes of 
background activity

Padaczkokształtne
Epileptiform changes

Ogniskowe
Focal

Uogólnione
Generalized

 1. O.P. prawidłowa brak ok. czołowo-centralna
po stronie prawej
fale ostre

brak

 2. S.An. prawidłowa czynność wolna w tylnych 
odprowadzeniach

zespół fali ostrej- fali wolnej
w tylnych odprowadzeniach

brak

 3. S.A. prawidłowa czynność wolna w okolicy czołowo-
przednioskroniowej prawej

fale ostre okolica czołowo-
przednioskroniowa po str. prawej

brak
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 Lp. Czynność podstawowa 
Background activity

 Zmiany w badaniu EEG
 Changes in EEG

Zlateralizowane lub ogniskowe 
zmiany czynności podstawowej
Lateralized or focal changes of 
background activity

Padaczkokształtne
Epileptiform changes

Ogniskowe
Focal

Uogólnione
Generalized

 4. K.K prawidłowa brak okolica czołowo-przednioskroniowa prawa
zespół fali ostrej-fali wolnej

brak

 5. K.J. prawidłowa brak okolica czołowa obustronnie
zespół iglicy –fali

brak

 6. K.D prawidłowa brak pojedyncze fale ostre w lewej okolicy 
skroniowej, bez wyraźnej ogniskowości

brak

 7. B.E. prawidłowa brak okolica środkowo-tylnoskroniowa i 
ciemieniowo-potyliczna po str. prawej 
wyładowania z. iglica – fala

brak

 8. S.K. nieprawidłowa 
– uogólniona czynność 
wolna

brak wrzecion snu nad prawą półkulą wyładowania
z. f. ostra – f. wolna
obustronnie w okolicy czołowej

brak

Tab. V. Czas ustąpienia napadów i normalizacja zapisów EEG The time required for seizure relief and normalisation of EEG 
records

Lp. Czas ustąpienia napadów od początku leczenia p/padaczkowego
The time of attacks regression from the beginning of the treat-
ment

Czas normalizacji w EEG
The time of EEG normalization 

1. O.P. 2 lata 3 lata

2. S.An. rok 2 lata

3. S.A. 2 lata brak normalizacji

4. K.K rok 1 rok

5. K.J. 3 lata brak normalizacji

6. K.D. nadal napady brak normalizacji

7. B.E. nadal napady brak normalizacji

8. S.K. rok brak normalizacji

DYSKUSJA
�r�ea�al��owa�o h�s�or�e chorób d��ec� hosp��al��owa�ych 
w W��D w Ols��y��e � powodu ura�ów c�as�kowo-mó�go-
wych �ucm� w okres�e od s�yc���a 2003 r. do kw�e���a 2010 
r. D��ec� �e w �ależ�ośc� od s�a�u kl���c��ego pr�ebywały 
w �as�ępujących odd��ałach: Ch�rurg�c��ym, I��e�syw-
�ej Op�ek� Medyc��ej, ��p��al�ym Odd��ale Ra�u�kowym 
D��ec�ęcym, Odd��ale Neurolog��. 

Łąc���e pr�ea�al��owa�o 4873 pr�ypadk� � c�ego 95% 
�4623� s�a�ow�ły ura�y lekk�e. W �as�ym ma�er�ale d��ec� 
� ura�am� śred��oc�ężk�m� � c�ężk�m� s�a�ow�ły 5% �247�. 
Nas�e wy��k� róż��ą s�ę od da�ych ���ych au�orów, k�ór�y 
podają, że ura�y śred��oc�ężk�e � c�ężk�e s�a�ow�ą �a ogół 
10% pr�ypadków d��ec� hosp��al��owa�ych � powodu ucm 
[9,10]. 

Z grupy 247 pacje��ów � ura�am� śred��oc�ężk�m� � 
c�ężk�m� wyło��l�śmy ośm�u pacje��ów �3,2%� � padac�ką 
poura�ową. Jędr�ejc�ak podaje, że ry�yko padac�k� poura-
�owej wy�os� 12,7 % w c�ągu p�erws�ego roku , 4,4% w 
okres�e od roku do 5 la� � 1,4 % po 5 la�ach [11]. A�al�-
�owa�� pacje�c� �o s�eśc�u chłopców � dw�e d��ewc�y�k�, 
co jes� �god�e � do��es�e��am� do�yc�ącym� ro�kładu płc� 
w ep�dem�olog�� ura�ów c�as�kowo-mó�gowych u d��ec�, 
k�óre podają �u 2–3-kro��ą pr�ewagę chłopców w s�osu�ku 
do d��ewc�ą� [12]. Trud�ośc� w ro�po��a��u padac�k� 
poura�owej do 18 r.ż. upa�rujemy w dług�m okres�e u�a-
je��a padac�k� poura�owej od �ygod��a do 10 la� � w�ęcej, 
�m�a�ach m�ejsca �am�es�ka��a � os�ąg��ęc�a peł�ole��o-
śc�. Ws�ys�k�e wym�e��o�e sy�uacje powodują brak c�ągło-
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śc� obserwacj� pos�p��al�ej pr�e� �eurologa d��ec�ęcego. 
Zwraca uwagę fak�, �ż u dwóch pacje��ów �2,4� padac�ka 
poura�owa wys�ąp�ła m�mo dobrego pr�y pr�yjęc�u s�a�u 
kl���c��ego , oce��a�ego �a 15 GC�. U �ych pacje��ów w 
bada��u CT s�w�erd�o�o jed�ak �s�o��e �m�a�y poura�owe 
� obec�ośc�ą krw� w OUN. To spos�r�eże��e jes� �god�e � 
do��es�e��am�, w k�órych au�or�y s�w�erd�ają, że u d��ec� 
dobry s�a� kl���c��y ��e �aws�e od�w�erc�edla �m�a�y 
s�w�erd�a�e w CT głowy, k�óre św�adc�ą o c�ężk�m ura-
�owym us�kod�e��u mó�gu [10,13]. I odwro���e – jed�a 
�as�a pacje��ka w c�ężk�m s�a��e kl���c��ym pr�y pr�y-
jęc�u �GC� – 5pk��, w �r�ech bada��ach �euroobra�owych 
�wyko�a�ym CT głowy w p�erws�ej � drug�ej dob�e po 
ura��e ora� po �r�ech �ygod��ach MRI głowy� ��e m�ała 
s�ruk�ural�ych �m�a� poura�owych. U �ej pacje��k� s�w�er-
d��l�śmy spas�yc��y ��edowład połow�c�y lewos�ro��y. 
��eśc�u pacje��ów �ademo�s�rowało �apady padac�kowe 
w p�erws�ym roku od do��a�ego ura�u, w �ym u c��erech 
�apady wys�ąp�ły w p�erws�ym półroc�u od ura�u. Za�em 
po�ad połowa, �j. 6 �a 8, obserwowa�ych pacje��ów ro�w�-
�ęła padac�kę poura�ową w c�ągu roku od ura�u, a ws�y-
scy �8� do drug�ego roku od ura�u. Obserwacje co do c�asu 
ujaw��e��a s�ę �apadów padac�kowych póź�ych u d��ec� 
są �god�e � ���ym� au�oram�, k�ór�y podają, że w około 
80% pr�ypadków �apady pojaw�ają s�ę w c�ągu p�erw-
s�ego roku, a u 90% w c�ągu dwóch la� od ura�u [14–16].

U a�al��owa�ych ośm�u pacje��ów w bada��u EEG 
s�w�erd�o�o �lokal��owa�e wyładowa��a padac�kowe, 

u s�eśc�u � dom��acją c�y��ośc� �apadowej w okol�cach 
c�ołowych, c�ołowo-skro��owych. Apple�o� � Demellweek 
rów��eż u obserwowa�ych 102 d��ec� � padac�ką poura-
�ową s�w�erd��l� �lokal��owa�y poc�ą�ek �apadów [17].

Ws�yscy pacje�c� speł��l� kry�er�a def���cj� padac�k� 
poura�owej do�yc�ące obec�ośc� �m�a� poura�owych 
OUN, a gdy �ch ��e uchwyco�o �w jed�ym pr�ypadku�, 
c�ężk� s�a� kl���c��y � długo�rwałą u�ra�ą pr�y�om�ośc� 
be�pośred��o po ura��e kwal�f�kował pacje��a do grupy 
padaczki pourazowej.

WNIOSKI
1. �adac�ka poura�owa ��e �aws�e koreluje � c�ężkośc�ą�adac�ka poura�owa ��e �aws�e koreluje � c�ężkośc�ą 

s�a�u kl���c��ego po ura��e, gdyż u d��ec� � dobrym 
s�a�em kl���c��ym obra� CT może wyka�ać �s�o��e 
�m�a�y poura�owe.

2. �rak �m�a� w bada��ach �euroobra�owych ��e wykluc�a�rak �m�a� w bada��ach �euroobra�owych ��e wykluc�a 
rozpoznania padaczki pourazowej.

3. U ws�ys�k�ch a�al��owa�ych pacje��ów � padac�kąU ws�ys�k�ch a�al��owa�ych pacje��ów � padac�ką 
poura�ową s�w�erd�o�o w bada��u EEG �lokal��owa�e 
wyładowa��a padac�kowe � dom��acją c�y��ośc� �apa-
dowej w okol�cach c�ołowych � c�ołowo-skro��owych. 

4. �adac�ka poura�owa u ośm�u a�al��owa�ych pacje��ów�adac�ka poura�owa u ośm�u a�al��owa�ych pacje��ów 
ro�w��ęła s�ę w p�erws�ych dwóch la�ach po do��a�ym 
ura��e c�as�kowo-mó�gowym.
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