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STRESZCZENIE. Napad padaczkowy może wywołać zaburzenia rytmu serca poprzez wpływ na
układ autonomiczny, również arytmia powodując
zaburzenia hemodynamiczne w układzie krążenia
może wywołać utratę przytomności z drgawkami
wskutek przedłużającego się niedotlenienia mózgu.
Nagła niespodziewana śmierć jest częstsza u osób
chorujących na padaczkę niż w populacji ogólnej.
Ryzyko jej jest w dużym stopniu związane z zaburzeniami rytmu serca, z których najbardziej niebezpieczna, choć nie najczęściej występująca, jest bradykardia. Przed nagłą niespodziewaną śmiercią
najlepiej zabezpiecza wszczepienie stymulatora
serca w połączeniu z farmakoterapią lekami przeciwpadaczkowymi. W rozpoznawaniu różnicowym
padaczki i zaburzeń rytmu oraz ich wzajemnych
relacji najbardziej przydatnym badaniem jest równoczesne 24-godzinne monitorowanie EKG i EEG
oraz video EEG.

SUMMARY. Any epileptic seizure, through affecting the autonomous system, may result in cardiac
arrhythmia. In turn, arrhythmia by producing
hemodynamie disturbances in the cardiovascular
system may lead to a lass of consciousness with
convulsions due to a prolonged insufficient oxygen
supply to the brain. Cases of sudden death are more
frequent among those suffering from epilepsy than
in the general populalion. The risk of sudden death
is to a large extent due to cardiac arrhythmias, of
which bradycardia is the most dangerous although
not the most frequent variety. The best protection
against sudden death is the heart pacemaker grafting, supported by pharmacotherapy with antiepileptic drugs. The most useful techniques in the differential diagnosis of epilepsy, cardiac arrhythmia and
t/wir interrelations, are simultaneous 24-hour ECG
and EEG monitoring, as we!! as video EEG.
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Związek między padaczką a zaburzeniami pracy serca był analizowany wielokrotnie
przez wielu autorów, jednak do tej pory brak
ostatecznych ustaleń. Nawracające zaburzenia czynności mózgu spowodowane patologicznymi wyładowaniami komórek nerwowych mają różne objawy kliniczne zależne
od tego jaka struktura czynnoserowoanatomiczna bierze w nich udział. W powstawaniu napadów padaczkowych odgrywa
rolę genetycznie uwarunkowane obniżenie
progu pobudliwości drgawkowej związane z

zaburzeniem równowagi
neuroprzekaźników

między

układem

pobudzających

(kwas
glutaminowy i asparginowy) i hamujących
(kwas gamma-aminomasłowy). Pewną rolę
mogą też odgrywać mutacje genów kodują
cych białka kanałów jonowych, co powoduje
zaburzenia przepuszczalności, a tym samym
rozmieszczenia jonów sodowych, potasowych, wapniowych i chlorowych. Przypuszcza się, że "zaburzenia kanałowe" są przyczyną zarówno idiopatycznej padaczki, jak
i nagłych zaburzeń sercowych.
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komórkowa neuronu posiada spopotencjał ok. 70 mV, który jest
wypadkową ujemnego potencjału wnętrza
i dodatniego środowiska pozakomórkowego.
W przenoszeniu impulsu nerwowego z jednej komórki na drugą pośredniczą wymienione neuroprzekaźniki. Pobudzenie prawidłowej komórki powoduje jej depolaryzację,
a następnie odpowiedź w postaci krótkiej
serii wyładowań, po której następuje przerwa. W komórce "padaczkorodnej" pojedynczy bodziec wywołuje serię wyładowań
znacznie dłuższych, które są następstwem
przedłużonej depolaryzacji wskutek niewystarczającej siły mechanizmów hamujących.
Szerzenie się pobudzenia następuje drogą
transsynaptyczną (przez jedną lub więcej
synaps) oraz przez ciągłość.
czynkowy

Automatyzm węzła zatokowego w sercu,
pod ciągłym wpływem bodźców nerwowych i humoralnych, jest zjawiskiem autonomicznym. Bodźce nerwowe są zależne
od napięcia układu współczulnego i przywspółczulnego, a te wpływają przeciwstronnie na otwarcie kanałów tła i kanałów wapniowych, a przez to na zwolnienie lub przyspieszenie rytmu zatokowego.
Zarówno napad padaczkowy, jak i zaburzenia rytmu serca mogą być wywołane
przez czynniki zewnętrzne zaburzające pracę
prawidłowych struktur - należą do nich:
zaburzenia elektrolitowe (zmiany poziomu
Na, K, Ca, P), niedotlenienie, znaczny wysiłek fizyczny lub psychiczny, pozbawienie
snu, gorączka.
U pacjentów po utracie przytomności
z drgawkami, u których jednocześnie stwierdzono zmiany w EKG często występują
wątpliwości diagnostyczne. Z jednej strony
napad padaczkowy może wywołać zaburzenia rytmu serca przez wpływ na układ autonomiczny, z drugiej arytmia powodując zaburzenie hemodynamiczne w układzie krą
będąc

żenia może wywołać utratę przytomności

z drgawkami wskutek
niedotlenienia mózgu.

przedłużającego się

Uważa się, że zaburzenia czynności ukła
du autonomicznego i następowe zaburzenia
rytmu serca są spowodowane przez szerzenie się wyładowań padaczkowych na struktury układu autonomicznego oraz częściowo
przez efekt uboczny stosowanych leków
przeciwpadaczkowych [33]. Występują one
głównie w napadach częściowych złożonych
z ogniskiem najczęściej w płacie skroniowym prawym. W tej okolicy istnieją bardzo
liczne połączenia między korą, układem
limbicznym i podwzgórzem, które są odpowiedzialne za wegetatywne przejawy nie
tylko sercowe, ale także bezdech lub przyspieszenie oddechu, poty, zblednięcie powłok w czasie napadu [15, 27].
Hipokamp i ciało migdałowate generują
padaczkowe pobudzenie z różnych struktur
autonomicznych.
Wyniki badań oceniających funkcję ukła
du autonomicznego u chorych z padaczką są
podobne do wyników u osób zdrowych. Jedynie w próbie ortastatycznej stwierdzono
znamienne przyspieszenie akcji serca i spadek ciśnienia tętniczego, szczególnie u leczonych karbamazepiną [8]. Następstwa wyładowań padaczkowych w ośrodkach autonomicznych mogą prowadzić do pomyłek
diagnostycznych, powodując różne reakcje

narządowe.

Do zmian w EKG występujących uchorych na padaczkę najczęściej należą: zatokowo-przedsionkowy blok I i II stopnia, pojedyncze skurcze dodatkowe nadkomorowe,
nadkomorowa napadowa tachykardia, nadkomorowe wędrowanie rozrusznika [28].
Tachykardia występuje najczęściej w czasie napadu w padaczce z napadami częścio
wymi złożonymi, z ogniskiem zlokalizowanym zarówno w prawej, jak i lewej półkuli
mózgu. Obecność tachykardii przed napadem stwierdzono tylko u pacjentów z ogniskiem zlokalizowanym w prawej półkuli
[27]. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że akcja serca wzrasta w stopniu, w jakim kolejne obszary mózgu są zaangażowane w czynność napadową. Nie jest
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więc związana z czasem trwania napadu,
a jedynie z ilością komórek zajętych przez
pobudzenie padaczkowe [10].
Standaryzowany wskaźnik śmiertelności
jest wyższy u osób chorujących na padaczkę
w porównaniu do populacji ogólnej.
Zaburzenia pracy serca, bezdech centralny z hipowentylacją, neurogenny obrzęk płuc,
stan padaczkowy oraz zachłyśnięcie - to
główne przyczyny śmiertelności w padaczce
obok urazów, jako konsekwencji napadu
padaczkowego [16, 20, 26].

RYZYKO

NAGŁEGO

ZGONU

Nagła niespodziewana śmierć jest częst
sza u osób chorujących na padaczkę niż
w ogólnej populacji [21]. Tym terminem
określa się niespodziewany zgon chorego na
padaczkę, którego ogólny stan zdrowia był
dobry, aktywność życiowa normalna i u którego nie znaleziono innej przyczyny chorobowej tego zdarzenia [1].
Ryzyko nagłej niespodziewanej śmierci
w padaczce (sudden unexpected death in
epilepsy - SUDEP) związane jest z liczbą
napadów, typem napadów (większe w padaczce ogniskowej), przyjmowanymi lekami
przeciwpadaczkowymi i ich częstą zmianą
oraz niskim stężeniem we krwi lub nagłym
odstawieniem, a także z politerapią [32]. Jest
ono większe u młodych mężczyzn, naduży
wających alkoholu, ze zmianami organicznymi w mózgu, często pod wpływem silnych
przeżyć emocjonalnych [16].
Uważa się, że SUDEP jest najprawdopodobniej związana ze zmianami rytmu serca
[2, 17] w wyniku zależnej od o.u.n. zmiany
poziomu amin katecholowych [7] podczas
napadu padaczkowego. Poczynione obserwacje wskazują na obecność tachykardii
(średnio 140 uderzeń/min.) u 40% do 95%
badanych. Rzadziej (od 0% do 17%) stwierdzano bradykardię zatokową, blok przedsionkowo-komorowy, zahamowanie zatokowe lub blok w przebiegu migotania przedsionków.
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Obserwacje wskazują, iż nagła niespodziewana śmierć może wystąpić w trakcie
drgawek z natychmiastową następczą arytmią lub zaburzeniami rytmu i oddechu, które
pojawiają się w pewnym odstępie czasu od
wystąpienia
drgawek [9]. Obserwacje
Mammelinie wiążą takjednoznacznie zmian
rytmu serca z SUDEP, ponieważ w jego badaniach były one przejściowe i nie towarzyszyły im zaburzenia metaboliczne.
Garaizar uważa, że skurcz naczyń, aktywowany przez ośrodkowy układ nerwowy,
prowadzi do niedokrwienia serca [12], które
objawia się obniżeniem odcinka ST w czasie
napadu padaczkowego [31]. W badaniach
autopsyjnych serca przeprowadzonych u
chorych na padaczkę, którzy zmarli z powodu SUDEP nie znaleziono dowodu na ostre
niedokrwienie mięśnia sercowego. W tętni
cach wieńcowych i układzie przewodzącym
nie stwierdzono różnic w porównaniu do
zmian stwierdzonych w grupie kontrolnej
[22].
U chorych z padaczką opisano występo
wanie zespołu Brugada [5, 11]. Jest to dziedziczne schorzenie wywołane przez mutację
genu SCN5A dla sercowych kanałów sodowych. Tego rodzaju mutacja powoduje nagłą
śmierć sercową u na pozór zdrowych osób
ze strukturalnie prawidłowym sercem. U chorych z tym zespołem występują charakterystyczne zmiany w EKG pod postacią bloku
prawej odnogi pęczka Hissa i uniesienia
odcinka ST w odprowadzeniach V1-V3.
Powyższe zmiany są niezależne od zaburzeń
ukrwienia mięśnia sercowego, zaburzeń
elektrolitowych i anatomicznej budowy serca. W zespole tym występuje większe ryzyko migotania komór i nagłej śmierci [6].
Zastosowanie leków antyarytmicznych beta-blokerów i amiodaronu zabezpiecza
przed wystąpieniem incydentów zaburzeń
rytmu. Pewnym zabezpieczeniem przed
SUDEP jest jedynie wszczepienie defibrylatora [4, 11].
Zaobserwowano, że bradykardia u chorych na padaczkę jest najczęściej powiązana
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z występującymi w EEG zmianami napadowymi znad lewej okolicy skroniowej [25].
Manitius-Robeck i wsp. na podstawie badań
SPECT u 3 pacjentów chorych na padaczkę
(w tym l z dysplazją korową), u których
doszło do nagłego zatrzymania serca, zaobserwowali całkowity brak unerwienia współ
czulnego, dominację przywspółczulną i zahamowanie zatokowe [19].
Trudności diagnostyczne u chorych z zaburzeniami świadomości i rytmu serca ilustruje historia choroby pacjenta opisana
przez lani i wsp. Chory był przyjęty do oddziału kardiologicznego z powodu utrat
przytomności poprzedzonych uczuciem "gorąca" w nadbrzuszu, zblednięciem, potami,
drżeniem mięśni, wyprężeniem ciała i przygryzieniem języka oraz zatrzymaniem akcji
serca. Badanie kliniczne, pomiar ciśnienia
tętniczego, EKG, UKG, i badania laboratoryjne wypadły prawidłowo. Podczas monitorowanego badania EKG i EEG u chorego
wystąpił podobny napad, któremu w począt
kowej fazie towarzyszyło zwolnienie akcji
serca i zahamowanie zatokowe do 9,5 s.,
następnie po kilku sekundach, kiedy wystą
piły drgawki zaobserwowano przyspieszenie
akcji serca do 120/min. Po wszczepieniu
rozrusznika nie obserwowano drgawek,
a jedynie zaburzenia "gastryczne" i automatyzmy. W badaniach neumobrazujących
stwierdzono guz płata skroniowego. Napady
ustąpiły po leczeniu operacyjnym i farmakologicznym- karbamazepiną [14].
Bradykardia jest dość rzadkim zaburzeniem rytmu serca w padaczce, jednak łącznie
z asystolią oraz bezdechem centralnym czy
też obturacyjnym towarzyszącym padaczce niebezpiecznym, o wysokim ryzyku wystą
pienia SUDEP. Leczenie powinno być połą
czeniem wszczepienia stymulatora serca na
żądanie i farmakoterapii lekami przeciwpadaczkowymi [15].
Znane są historie choroby pacjentów,
u których utraty przytomności były pierwotnie rozpoznawane jako padaczka, jednak po
dokładnych badaniach, dobowej rejestracji

EEG i EKG, rozpoznano idiopatyczną asystolię, a wszczepienie rozrusznika powodowało ustąpienie zaburzeń [34].
Asystolię pierwotnie sercową od towarzyszącej napadowi padaczkowemu można
odróżnić przez wykonanie jednoczasowej
oceny EEG i EKG oraz ocenę CPK. Stężenie
kirrazy kreatyninowej w surowicy rośnie
w napadzie padaczkowym, lecz nie wzrasta
w omdleniu kardiogennym.
Wydłużenie odstępu QT może być podłożem istotnych zaburzeń rytmu, zwłaszcza
komorowych i wtórnie wywołać napad
drgawkowy. Przydatność i konieczność badań elektrokardiograficznych podkreślana
jest również w padaczce dziecięcej. Opisano
przypadki drgawek toniczno-klonicznych,
które występowały jako następstwa tachykardii komorowej lub bloków przedsionkowo-komorowych u dzieci [23, 29].
Szczególnie ważne jest, aby u pacjentów
z napadami padaczkowymi opornymi na
leczenie rozważyć przyczynę sercowonaczyniową zaburzeń i ewentualnie zweryfikować pierwotne rozpoznanie padaczki
[35].

WPLYWLEKÓW
PRZECnNPADACZKOWYCH
Odrębne zagadnienie, to powiązanie padaczki i zaburzeń rytmu serca, które prowokowane są lekami przeciwpadaczkowymi.
Fenytoina jest lekiem stosowanym zarówno
w leczeniu napadów, jak i w zaburzeniach
rytmu serca. Jej działanie przeciwpadaczkowe wiąże się z podwyższeniem progu
drgawkowego przez ułatwienie transportu
jonów sodu do komórki, natomiast przez
swoje inotropowo ujemne działanie na mię
sień sercowy znajduje zastosowanie jako lek
antyarytmiczny w skurczach dodatkowych
pochodzenia komorowego i nadkomorowego. Przeciwwskazaniem do stosowania fenytoiny u chorych na padaczkę jest blok przedsionkowo-komorowy.
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Fenobarbital obecnie rzadko stosowany,
podany w dużych dawkach powodował tachykardię.

Udowodniono, że karbamazepina wpły
wa na węzeł zatokowy oraz przewodnictwo
przedsionkowo-komorowe, powodując wydłużenie odstępu PQ. Ujemne działanie
chrono- i dramotropowe tego leku może
u predysponowanych pacjentów indukować
wtórnie objawy podobne do padaczkowych
[30]. Zasadne zastosowanie karbamazepiny
u kobiety chorej na padaczkę spowodowało
ujawnienie choroby węzła zatokowego [13].
Prowadzone obserwacje wskazują, że blok
przedsionkowo-komorowy oraz SUDEP czę
ściej występuje u pacjentów leczonych tym
lekiem.
Lamotrygina przy stężeniu leku we krwi
większym niż l O mg/l może powodować
arytmię potwierdzoną badaniem EKG. Powyższe zmiany częściej występują u chorych
leczonych równocześnie kwasem walproinowym [24].
Pozostałe leki przeciwpadaczkowe nie
wykazują istotnego wpływu na układ sercowo-naczyniowy.
Prawdziwe ryzyko wpływu leków przeciwpadaczkowych na wystąpienie zaburzeń
sercowych i na SUDEP jest nieznane, ale
wydaje się być mniejsze niż ryzyko wynikające z niekontrolowanej padaczki. Do innych
leków, które mogą indukować zarówno napady padaczkowe, jak i incydenty arytmii
komorowej należą trójpierścieniowe leki
przeciwdepresyjne.
Spoczynkowe badanie EKG ma stosunkowo niską wartość diagnostyczną i w niewielu przypadkach pozwala uchwycić nieprawidłowości pracy serca. Zmiany w EEG
podczas omdlenia, niezależnie czy ich przyczynąjest arytmia, hipotensja wazo-wagalna
czy padaczkowa wynikają z hipoperfuzji i
powodują zwolnienie bioelektrycznej czynności podstawowej mózgu oraz pojawienie
się wysokonapięciowych fal delta [3].
W rozpoznawaniu różnicowym padaczki
i zaburzeń rytmu oraz ich wzajemnych rela-
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cji najbardziej przydatnym badaniem jest
równoczesne 24-godzinne monitorowanie
EKG i EEG oraz video EEG.
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