
Mło dzień cza pa dacz ka
z na pa da mi nie świa do mo ści

Mło dzień cza pa dacz ka z na pa da mi nieświa -
do mo ści (ju ve ni le ab sen ce epi lep sy, JAE) 
na le ży do pa da czek uogól nio nych idio pa tycz -
nych po ja wia ją cych się w okre sie doj rze wa -
nia, a jej głów nym ob ja wem jest wy stę po wa -
nie na pa dów nie świa do mo ści. U więk szo ści
pa cjen tów wy stę pu ją tak że na pa dy uogól -
nio ne to nicz no -klo nicz ne, a u 20% mio klo -
nicz ne.

Po czą tek cho ro by na stę pu je zwy kle mię -
dzy 7 a 17 r.ż., szczyt za cho ro wań ob ser wu -
je się mię dzy 10 a 12 r.ż. [49]. Uogól nio ne
na pa dy drgaw ko we do łą cza ją za zwy czaj
po kil ku la tach od wy stą pie nia na pa dów nie -
świa do mo ści. Rocz na czę stość wy stę po wa -
nia JAE nie jest do kład nie zna na, we dług
nie któ rych źró deł ze spół ten re pre zen tu -
je 10% zwią za nych z wie kiem pa da czek z na -
pa da mi nie świa do mo ści [38]. Kry te ria roz -
po zna nia mło dzień czej pa dacz ki z na pa da mi
nie świa do mo ści przed sta wio no w ta be -
lach 1.2 i 1.3.

Ob ja wy kli nicz ne

Na pa dy nie świa do mo ści wy stę pu ją rza dziej
niż w dzie cię cej pa dacz ce z na pa da mi nie -
świa do mo ści (CAE), zwy kle nie co dzien nie,
czę sto spo ra dycz nie.

Ob raz kli nicz ny na pa dów nie świa do mo ści
jest po dob ny, jak w CAE, z na głą utra tą kon -
tak tu; jed nak za bu rze nia świa do mo ści są tu
zwy kle mniej głę bo kie. Czę sto po ja wia ją się
nie wiel kie au to ma ty zmy, mo gą też wy stą pić
śla do we mio klo nie po wiek. Na pad nie świa do -
mo ści trwa zwy kle od kil ku do 30 se kund, zwy -
kle nie dłu żej jed nak niż kil ka na ście se kund.

Na pa dy uogól nio ne to nicz no -klo nicz ne wy -
stę pu ją na ogół rzad ko, głów nie po obu dze niu,
cho ciaż mo gą po ja wiać się rów nież w in nych
po rach dnia lub w no cy. Na pa dy te mo gą być
po prze dzo ne se rią na pa dów nie świa do mo ści.
Czyn ni kiem ak ty wu ją cym jest za wsze po zba -
wie nie snu, zmę cze nie i al ko hol.

U oko ło 20% pa cjen tów wy stę pu je w prze -
bie gu cho ro by stan pa dacz ko wy nie dr gaw ko -
wy na pa dów nie świa do mo ści (ab sen ce sta tus
epi lep ti cus) [1].

PADACZKA U NASTOLATEK I KOBIET W WIEKU ROZRODCZYM
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1. Napady nieświadomości z głębokim zaburzeniem świadomości, często z automatyzmami. 

2. Napady uogólnione toniczno-kloniczne prawie u wszystkich pacjentów. 

3. Znacznie rzadziej zrywania miokloniczne pojawiające się niezależnie od pory dnia.

4. Podczas napadu czynność napadowa utworzona z synchronicznych uogólnionych zespołów
iglica/wieloiglica–fala wolna 3–4 Hz utrzymująca się powyżej 4 s.

Ta be la 1.2. Kryteria rozpoznania młodzieńczej padaczki z napadami nieświadomości [41]

1. Napady nieświadomości z wyraźnymi miokloniami powiek albo perioralnymi lub też rytmicznymi
miokloniami kończyn i tułowia.

2. Napady nieświadomości z subtelnymi, trudnymi do uchwycenia zaburzeniami świadomości.

3. Napady nieświadomości wyzwalane stale przez bodźce wzrokowe lub inne bodźce zmysłowe.

EEG:

4. Nieregularne i nierytmiczne wyładowania zespołów wieloiglica–fala wolna.

5. Znaczna różnorodność w rozmieszczeniu iglic w zespołach z falą wolną.

6. Przewaga krótkich wyładowań uogólnionych poniżej 4 sekund.

Wszystkie te cechy EEG przemawiają za młodzieńczą padaczką miokloniczną.

Ta be la 1.3. Kryteria wykluczające rozpoznanie młodzieńczej padaczki z napadami nieświadomości [41]
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