Postępy

Psychiatrii i Neurologii 2003; 12 (2): 217-222
Praca poglądowa
Review

Padaczka pourazowa
Posttraumatic epilepsy
AGNIESZKA MACHOWSKA-MAJCHRZAK, KRYSTYNA PIERZCHAŁA
Z Katedry i Kliniki Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu
STRESZCZENIE. Cel- Przedstawiono współczes
ne poglądy na padaczkę pourazową - jedno z poważniejszych powikłań urazów czaszkowo-mózgowych. Poglądy - Ryzyko jej wystąpienia jest
oceniane na 2% do 23% i zależy wyrażnie od cięż
kości urazu. Czas, jaki upływa od momentu urazu do
pojawienia się napadów bywa różny. Ponad 50%
późnych napadów pojawia się w okresie roku od urazu, a 70-80% w ciągu 2 lat. Istotnymi czynnikami
ryzyka wymienianymi przez badaczy są: trwająca
ponad 24 godziny utrata przytomności lub niepamięć
pourazowa, przedmiotowe i obecne w badaniach
neuroobrazowych o~jawy ogniskowego uszkodzenia
mózgu, szczególnie uszkodzenia płata czołowego
i stn/ktur komorowo-podkorowych, krwiaki wewnątrzczaszkowe i ogniska stłuczenia krwotocznego,
złamanie kości czaszki z wgłobieniem, urazy drążą
ce, wczesne napady pourazowe. Obecność czynności
napadowejjest również czynnikiem ryzyka, chociaż
nie ma pewnej wartości prognostycznej. Wysoka czę
stość padaczki pourazowej powoduje szeroką dyskusję o celowości leczenia profilaktycznego. Wnioski
- Dotychczasowe badania zalecają leczenie przeciwpadaczkowe, gdy we wczesnym okresie pourazowym wystąpił napad padaczkowy, a także niezależnie
od wystąpienia napadu przy obecności czynników
wysokiego lyzyka.

SUMMARY. Aim - to present a review ofthe literature on posttraumatic epilepsy, one ofthe major complications ąfier cranio-cerebral trauma. Review - The
overall risk oflate posttraumatic epilepsy variesfrom
2% to 23% and elearly depends on head trauma
severity. The time interval between trauma and
posttraumatic seizures is ofvarious length. Over 50%
of late seizures occur wilhin one year of injury,
70-80% wit/lin two years. According to many
authors, signĘficant riskfactors are: loss ofconsciousness or posttraumatic amnesia of over 24 hours
duration, .focal signs in the neurological examinalion and shown in CT, especially in cases o.ffrontal
lesions and damage to paraventricular-subcortical
structures, intracranial hematoma and dtIJuse contusion, depressed skullfracture, penetrating injury,
or of early posttraumatic seizures. Despite a poor
prognostic value oj EEG, the presence ofparoxysmai activity is a riskfactO/: In view ofthe high prevalence rates ofposttraumatic epilepsy the issue ofpreventive treatment is widely disputed. Conclllsions
- Current research findings suggest that anti-epileptic treatment should be provided if an early
posttraumatic seizure is reported. Moreover,
irrespectively ofthe seizure onset, anti-epileptic drugs
should be administered to patients at high risk
for posttraumatic epilepsy.

Słowa kluczowe: padaczka / uraz głowy / padaczka pourazowa / czynniki ryzyka
Key words:
epilepsy / head trauma / posttraumatic epilepsy / risk factors

Dynamiczny rozwój przemysłu i komunikacji zwif(ksza ryzyko powstawania cif(żkich
urazów czaszkowo-mózgowych, CZf(sto zwią
zanych z bezpośrednim zagrożeniem życia
lub wystąpieniem cif(żkich powikłań pourazowych. Jednym z poważniejszych i nierzadkich powikłań po urazie czaszkowo-mózgowym jest padaczka pourazowa.

RYZYKO WYSTĄPIENIA
Prawdopodobieństwo wystąpienia padaczki po urazie czaszkowo-mózgowym zależy
wyraźnie od cif(żkości urazu. Jej wystf(powanie jest oceniane różnie. W badaniach opisują
cych łącznie łagodne i cif(żkie, głównie zamknif(te urazy głowy CZf(stość ta wynosi od 3%
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do 5%. Jeżeli obserwacje dotyczą większej
liczby pacjentów z otwartymi urazami głowy
- to częstość wzrasta do 8-9% [1,4, 9, 16,
20]. W urazach drążących spowodowanych
pociskiem częstość 'występowania padaczki
oceniona została wyżej (34-53%) [2, 16].
Czas, jaki upływa od momentu urazu do
poj awienia się napadów bywa różny. Napady
padaczkowe mogą wystąpić w kilka godzin,
dni, tygodni lub miesięcy po urazie. Czasami pojawiają się zupełnie niespodziewanie
w wiele lat później, kiedy wydaje się, że
wyzdrowienie po urazie jest całkowite.
Na ocenę częstości występowania padaczki pourazowej wpływa zarówno czasokres,
jak i miejsce prowadzonej obserwacji (obserwacje z oddziałów neurochirurgicznych podwyższają te wartości) oraz włączenie chorych
z napadami wczesnymi.
W zależności od czasu wystąpienia napadów większość autorów dzieli pourazowe
napady padaczkowe na: (1) wczesne - występujące w ciągu 1 tygodnia po urazie i (2)
późne - czyli pojawiające się w okresie
dłuższym niż tydziel1 [4, 9, 19, 21]. Inni
autorzy wyróżniają napady "natychmiastowe", określając tym terminem te, które pojawiają się w pierwszej godzinie po urazie lub
napady "naj wcześniejsze", czyli rozwijają
ce się w ciągu pierwszych 24 godzin [23].
Powtarzające się późne napady pourazowe są podstawą rozpoznania padaczki
pourazowej. Z padaczką pourazową nie łą
czy się napadów "natychmiastowych", które
są napadami uogólnionymi i występują w
chwili urazu [16].
Częstość występowania wczesnych napadów jest niższa niż napadów późnych
i wynosi 3-6%, ulegając siedmiokrotnemu
podwyższeniu po drążących urazach głowy
[2,9, 16,20].
Napady wczesne pojawiają się częściej
w ciągu pierwszych godzin u pacjentów po
ciężkich urazach. Rzadko występują po urazach bez utraty przytomności lub tylko z krótkotrwałą utratą przytomności z wyjątkiem
przypadków, w których doszło do wgłobienia
kości czaszki. Wgłobienie kości czaszki po-

woduje wzrost częstości występowania wczesnych napadów do 10-11 %, zaś utrata przytomności dłuższa niż 24 godziny zwiększa ryzyko
wczesnych napadów do 14% [1, 4, 9, 16].
Zaobserwowano, że linijne złamanie kości
czaszki zwiększa ryzyko napadów wczesnych
z 2% do 7%, niezależnie od umiejscowienia.
Po ciężkich urazach głowy, z współistnie
niem złamania i wgłobienia z kości czaszki,
stłuczenia mózgu lub krwiaków wewnątrz
czaszkowych oraz zaburzel1 świadomości
trwających co najmniej 48 godzin, ryzyko
wczesnych napadów wzrasta do 8-10% [3,
21]. W łagodnych urazach, bez utraty przytomności i pourazowej niepamięci, ryzyko to
jest mniejsze i wynosi 2-3% [9, 16].
Krwiaki wewnątrzczaszkowe i krwotoczne stłuczenie mózgu są wg licznych autorów
powodem wystąpienia u 20-30% badanych napadów wczesnych, znamiennie częś
ciej w następstwie krwiaków podtwardówkowych i śródmózgowych niż nadtwardówkowych [l, 16,4].
W obserwacji da Silvy, wśród 506 pacjentów z przebytym urazem głowy u 62 (12%)
rozwinęły się napady padaczkowe - 20 z nich
(prawie 33%) miało napady w ciągu 24 godzin po urazie, a u 42 (67%) napady wystąpi
ły w okresie późniejszym. U połowy pacjentów, którzy mieli napady wczesne rozwinęły
się napady późne. W całej grupie pacjentów
z napadami, u 29% rozpoczęły się one po
upływie roku, a u 5% po okresie 2 lat od doznanego urazu [19].
Uważa się, że występowanie późnych napadów jest znamiennie częstsze u pacjentów,
u których wystąpiły wczesne napady pourazowe. Ryzyko padaczki pourazowej ulega
zwiększeniu w przypadkach wystąpienia napadów wczesnych (nawet w łagodnych i nie
powikłanych urazach głowy), a szczególnie
gdy urazowi towarzyszy wgłobienie kości
czaszki [4, 5, 16].
W badaniach przeprowadzonych przez
Jennett, 33% pacjentów, u których wystąpiła
padaczka pourazowa miało napady wczesne,
podczas gdy tylko u 3% pacjentów napady
późne nie były poprzedzone napadami w
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okresie wczesnym [16]. Podobne są spostrzeEvansa, który u 36% chorych z napadami późnymi stwierdził obecność napadów
wczesnych, a jedynie u 5% brak napadów
w okresie wczesnym pourazowym [7]. Zbliżone dane uzyskali także Weiss i wsp. oraz
De Santis i wsp. [5,30].
Według Jennett, zarówno napady natychmiastowe nie mają związku z padaczką pourazową, podobnie jak ilość napadów wczesnych, a nawet stan padaczkowy nie ma
istotnego znaczenia w pojawieniu się napadów późnych [16]. Odmiennego zdania jest
De Santis, który zaobserwował znamiennie
częstsze występowanie napadów późnych
u osób z przebytym stanem padaczkowym
(38% badanych) w porównaniu do osób,
które miały pojedynczy napad w okresie
wczesnym pourazowym (4%) [5].
Obserwacje wielu autorów dotyczą również częstości występowania padaczki po
zamkniętych urazach czaszkowo-mózgowych.
Najniższą częstość odnotowali Annegers
i wsp. (1,85%), wyższą kolejno: De Santis
(4,44%), Jennett (5%), Paillas i wsp. (9%),
zaś najwyższą Guidice i Berchou (23%)
[1,5,8, 13, 16].
Niejednoznacznie oceniany jest wpływ
czasu, w jakim wystąpił napad po przebytym
urazie, na rozwój padaczki. Evans w przeciwieństwie do Jennett i De Santis i wsp. uważa, że napady wczesne występujące w ciągu
24 godzin po urazie nie usposabiają do padaczki [5, 7, 16]. W obserwacji Pohlmann-Eden i wsp. u 70% badanych padaczka
pourazowa rozwinęła się w okresie 2 lat po
urazie, a jedynie u 12,3% w czasie dość
odległym (11-30 lat). W całej badanej grupie
średni czas ujawnienia się padaczki pourazowej wynosił 3,9 lat [23]. Podobne są obserwacje Da Silvy i wsp. [19]. Większość autorów uważa, że u ponad połowy chorych
padaczka ujawniła się w pierwszym roku
po urazie, a u 70-80% w ciągu 2 lat. Przez
kolejne 10 lat u 3-5% osób z przebytym urazem mogą wystąpić napady późne [19, 23].
Według Annegers i wsp. ryzyko wystąpie
nia padaczki pourazowej (z uwzględnieniem
żenia

wieku i płci) jest 3,6-krotnie wyższe niż
w populacji ogólnej jedynie w okresie 5 lat
od przebytego urazu, później spada do wartości spotykanej w populacji ogólnej [24].
Obserwacje te dotyczyły zamkniętych,
łagodnych i umiarkowanych urazów głowy.
Wydaje się jednak, że ryzyko wystąpienia
padaczki w grupie chorych z ciężkim urazem
głowy jest cały czas wyższe niż w populacji
ogólnej, chociaż obserwowana grupa chorych
z takimi urazami była mała [1].
N a wystąpienie padaczki pourazowej
wpływają wg De Santis i wsp., Jennett oraz
Susak i wsp. następujące cechy urazu: przedłużająca się utrata przytomności lub śpiącz
ka, obecność objawów ogniskowego uszkodzenia mózgu, krwiak zewnątrzczaszkowy
lub ogniska stłuczenia mózgu, oraz lokalizacja czołowo-ciemieniowa. Podkreśla się
wysokie ryzyko wystąpienia padaczki po urazach postrzałowych [5, 16, 23, 24, 28].
Da Silva i wsp. stwierdzili, że prawie poło
wa chorych oceniona wg skali Glasgow na
12 punktów miała padaczkę, co wg autorów
wskazuje na wagę ogniskowego uszkodzenia
mózgu w jej rozwoju [19].

OBRAZ NAPADÓW

Obraz napadów pourazowych zależy od
urazem obszaru mózgu.
Mogą to być napady częściowe proste (ruchowe i czuciowe), złożone oraz uogólnione
toniczne i toniczno-kloniczne. Wczesne napady pourazowe są często napadami częścio
wymi wtórnie uogólnionymi, zaś napady
późne są przeważnie napadami częściowymi,
niekiedy z wtórnym uogólnieniem [16, 17,
24]. U poszczególnych chorych mogą współ
istnieć różne typy napadów [23]. Ocenia się,
że w padaczce pourazowej napady częścio
we przeważają (3: 1) nad napadami uogólnionymi [2]. Zaobserwowano, że w następstwie
krwiaków podtwardówkowych występują napady częściowe, zaś toniczno-kloniczne - po
ciężkim wieloogniskowym stłuczeniu obejmującym obszar korowo-podkorowy mózgu [23].
dotkniętego
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PATOGENEZA NAPADÓW
badań tomograficznych
znaczenie zranienia mózgu dla wystąpienia padaczki pourazowej
i zmniejszyło znaczenie okołourazowych za-

Wprowadzenie

głowy potwierdziło

burzeń świadomości.

D' Alessandro i wsp. oraz De Santis i wsp.
w prospektywnej obserwacji nie stwierdzili
padaczki pourazowej u chorych bez dowodów ogniskowego uszkodzenie mózgu, wynikających z badania tomograficznego [3, 5].
Prospektywna ocena TK głowy chorych z penetrującymi urazami dokonana przez Salzara
i wsp. wykazała, że zmniejszenie całkowitej
objętości mózgu znamiennie koreluje z występowaniem napadów. Pourazowe zmniejszenie całkowitej objętości mózgu 25 cm3
występowało u 42% chorych, a zmniejszenie
objętości powyżej 75 cm3 u 80% chorych
z napadami [19].
W patofizjologii napadów pourazowych
podkreśla się mnogość strukturalnych i biochemicznych zmian będących następstwem
urazu. Często u ich podłoża leży krwotoczne
uszkodzenie tkanki mózgowej w następstwie
przerwania bariery krew-mózg, zmiany przepływu krWi, ale również przemieszczenia lub
rozerwania neuronów i aksonów. W zawiąz
ku z urazem dochodzi do martwicy tkanki
nerwowej, a także zwłóknienia oraz proliferacji gleju. D' Alessandro i wsp. oraz Hahn
i wsp. wykazali w badaniach tomograficznych głowy, wykonanych w ciągu 48 godzin
po urazie, uszkodzenie tkanki nerwowej lub
krwawienie, które korelowało z wystąpie
niem padaczki pourazowej [3, 11]. Oczekuje
się, że nowoczesne techniki badawcze (RM,
PET i SPECT) lepiej pozwolą ocenić zmiany
pourazowe i przybliżyć etiopatogenezę drgawek pourazowych. .
Dotychczasowe obserwacje wskazują na
wagę wynaczynienia krwi i uwolnienia hemoglobiny do tkanki nerwowej w patomechanizmie padaczki pourazowej [14]. Payan
i wsp. stwierdzili, że hemosyderoza jest
główną mikroskopową zmianą u chorych
z padaczką pourazową [22]. Opierając się na
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badaniach doświadczalnych uważa się, że depozyty żelaza uszkadzają błonę komórkową
na drodze peroksydacji lipidów błonowych
(Willore). Katalizatorem peroksydacji lipidów jest żelazo uwalniane z hemoglobiny,
transferyny i ferytyny [12, 31]. Również
wyniki badań nad padaczką rodzinną przy
założeniu, że białka wiążące żelaza są determinowane genetycznie mogłyby sugerować prawdopodobny mechanizm osobniczo
różnej podatności na drgawki pourazowe [24,
26]. W związaniu żelaza w przestrzeni pozakomórkowej można upatrywać działania
protekcyjnego wobec błony komórkowej
neuronu i następowej, kaskady reakcji niepożądanych prowadzących do organizacji
ogniska epileptogennego.
Zmieniona funkcja błon? neuronalnej
prowadzi do zaburzeń w uwalnianiu neurotransmiterów szczególnie glutaminianów
i asparaginianów w stopniu powodują
cym nadmierne pobudzenie i uszkodzenie
neuronów na drodze ekscytotoksyczności.
Katayana i wsp. wykazali nadmiar i nieprawidłowe rozmieszczenie glutaminianów
w następstwie urazów głowy [13]. Zaś
Duhaime uważa, że jest to następstwo wynaczynienia krwi, w której stężenie glutaminianów jest prawie tysiąc razy wyższe niż
w tkance mózgowej [6].
Badania EEG nie mają wartości prognostycznej, ale badania seryjne są ważne w rozpoznawaniu padaczki pourazowej. W okresie pourazowym obserwuje się zmniejszenie
prawidłowej częstotliwości bioelektrycznej
mózgu oraz pojawienie się wysokonapięcio
wych fal wolnych.
Ogniskowe zmiany czynności bioelektrycznej pojawiają się w kilka tygodni po
urazie, a po kilku miesiącach spotyka się
je u większości chorych predysponowanych
do napadów. Obecność czynności napadowej jest uznanym czynnikiem ryzyka wystą
pienia padaczki pourazowej. Napady mogą
również wystąpić mimo zapisu EEG prawidłowego przez wiele miesięcy po urazie,
a normalizacja zapisu nie wyklucza wystą
pienia padaczki [10].
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ZASADY LECZENIA
Rozważając sposoby postępowania leczniczego u chorych z urazami głowy należy uwzględniać wpływ zarówno samego urazu, jak
i napadu na tkankę mózgową. Napad drgawkowy w następstwie zmian przepływu krwi
i metabolizmu neuronów, tj. nasilenia zużycia
glukozy, produkcji mleczanów, komórkowej
i systemowej kwasicy, oraz hipoksji i hiperkapnii prowadzi do niedotlenienia, obrzęku
mózgu oraz martwicy neuronów. Drgawki
mogą również zwielokrotnić uraz głowy.
Ten aspekt wskazuje na konieczność
wczesnego i skutecznego stosowania leków
opanowujących napady. Uważa się, że wczesne drgawki pourazowe powinny być leczone
doraźnie i po 1 tygodniu leczenie przeciwdrgawkowe może być wstrzymane.
Obserwacje kliniczne wskazują na efektywność fenytoiny i karbamazepiny w kontroli
wczesnych napadów pourazowych [9,21,29].
Temkin zaobserwował, iż podanie feny toiny
w pierwszej dobie po urazie i utrzymanie jej
wysokiego poziomu w surowicy zmniejszyło
ryzyko napadów wczesnych o 73% [29].
Zdaniem Greenberga w przypadkach stwierdzania czynników wysokiego ryzyka wystą
pienia padaczki pourazowej należy zastosować leki przeciwpadaczkowe w pierwszej
dobie po urazie [10].
Jednakże nie ma pewnych danych, które
wykazywałyby, że leczenie napadów wczesnych zapobiega wystąpieniu padaczki pourazowej. W każdym indywidualnym przypadku należy uwzględnić objawy uboczne
przewlekle podawanych leków, a także czynników psychosocjalnych wynikających z zagrożenia napadami [27, 29].
Leczenia padaczki pourazowej powinno
być prowadzone zgodnie z ogólnie przyjęty
mi zasadami doboru leku do rodzaju napadu,
prowadzenia kontroli poziomu leku w surowicy oraz stosowanie leków tak długo, jak
to jest niezbędne.
Rozważane są również konsekwencje
wczesnego leczenia operacyjnego powikłań
pourazowych, które mogłyby skutecznie ogra-

niczać uszkodzenie tkanek prowadzące do
napadów. Jednak sama ingerencja operacyjna też może być czynnikiem ułatwiającym
powstanie ogniska padaczkowego [10].
Leczenie operacyjne należy zawsze rozważyć w opornych na leczenie przypadkach
padaczki pourazowej. Według Luinshinski
i wsp., czynnikami ryzyka oporności na leczenie są: ciężki uraz, obecność wczesnych
drgawek pourazowych, polimorfizm drgawek, strukturalne uszkodzenie mózgu i patologiczny zapis EEG między napadami[20].
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