
CZYM JEST EPILEPSJA? 
 

Padaczka (epilepsja) - jest jednym z najczęściej stwierdzanych zaburzeń układu nerwowego. Polega  na  

spontanicznym,  wielokrotnym występowaniu napadów. Wynika  ono  

z nieprawidłowych wyładowań neuronów. U osób zdrowych komórki mózgowe koordynują ruchy ciała za 

pomocą uporządkowanych sygnałów wysyłanych przez komórki nerwowe do mięśni. W epilepsji komórki 

mózgu wysyłają zbyt wiele sygnałów w nieuporządkowany sposób. Prowadzi to do napadów padaczkowych. 

Bywa tak, że mogą one mieć różną postać i przyczynę. Wbrew potocznej opinii nie zawsze muszą towarzyszyć 

im drgawki... 

WIEK UJAWNIENIA SIĘ PADACZKI 

 

Padaczka może pojawić się w każdym wieku. Większość zachorowań pojawia się u 

dzieci, szczególnie do 1 roku życia. Drugą grupę stanowią osoby starsze po 65 roku 

życia. 

 

Każda padaczka - bez względu na rodzaj musi być pod kontrolą lekarza! 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OBJAWÓW 

 

Napad padaczkowy - jest nagłym zaburzeniem funkcji o.u.n. spowodowanym 

intensywnym i przemijającym wyładowaniem neuronów mózgu. Napady padaczkowe 

klasyfikowane są jako uogólnione lub częściowe (obejmujące tylko część mózgu), 

zależnie od lokalizacji czynności napadowej, ustalanej w oparciu o objawy kliniczne i 

zapis EEG. 

 

Napady gromadne - są to częste napady w ciągu kilku godzin, ale chory po między 

nimi odzyskuje świadomość. 

 

Stan padaczkowy (SE) - jest wtedy gdy po jednym napadzie chory nie odzyskuje 

świadomości i po kilku czy kilkunastu minutach następuje kolejny napad. 

PRZEDŁUŻAJĄCY SIĘ STAN PADACZKOWY SZCZEGÓLNIE NAPADÓW 

TONICZNO - KLONICZNYCH MOŻE BYĆ ZAGROŻENIEM DLA ŻYCIA 

CHOREGO! W takiej sytuacji trzeba jak najszybciej wezwać karetkę 

Pogotowia Ratunkowego. 
 

Aura (zwiastun) - stan mogący sugerować napad za kilka dni, godzin, minut lub 

sekund; objawia się pojawieniem ''natłoku myśli'', wzrostu ciśnienia, bólu głowy albo 

brzucha, drganie powiek, wrażenie utraty odniesienia do miejsca i czasu, uczucie czegoś 

już znanego, co "już było" lub odwrotnie czegoś zupełnie nowego. Trudne do określenia 

doznania wzrokowe i słuchowe. 

 

 

RODZAJE NAPADÓW PADACZKOWYCH 
 

Napady duże - tzw. „grand mal”: właściwie jedyne, jakie rozpoznawane są przez 

laików jako typowe dla padaczki. Napad taki zaczyna się nagłą utratą świadomości; 

jednocześnie pojawia się faza toniczna z bardzo silnym napięciem wszystkich mięśni 

ciała. Na początku tej fazy chory wydaje czasem nieartykułowany głos lub krzyk, 



wywołany przedzieraniem się wypieranego z klatki piersiowej powietrza przez krtań 

zamkniętą napiętymi więzadłami, tzw. strunami głosowymi. Krzyk taki jest nieświadomy i 

nie oznacza wcale, że chory odczuwa ból lub lęk. W tej samej chwili (lub nawet 

wcześniej) dochodzi do upadku, jeśli napad zaskoczył chorego np. w pozycji stojącej. 

Chory może być w tej fazie nadmiernie wyprostowany, wygięty ku tyłowi, a czasem 

odwrotnie ― podkurcza uda i unosi górną część tułowia i głowę. Zdarza się, że 

przygryza język. Oddychanie jest zatrzymane, a ogromny wysiłek mięśni pochłania 

bardzo szybko tlen zawarty w krążącej krwi: skóra chorego (zwłaszcza twarzy i rąk) oraz 

wargi stają się sine. Po kilku-kilkunastu sekundach faza toniczna zaczyna się 

przekształcać w fazę kloniczną: pojawiają się rytmiczne drgawki (skurcze) z 

naprzemiennym rozluźnieniem mięśni ciała. Drgawki te stopniowo stają się coraz 

rzadsze, maleje ich amplituda i wreszcie napięcie mięśni wiotczeje, pojawia się głęboki 

chrapliwy oddech. W czasie napadu dochodzi także do nadmiernego wydzielania śliny 

(która wskutek głębszych oddechów bywa pienista), a niekiedy ― do mimowolnego 

oddania moczu, co zdarza się szczególnie wtedy, gdy chory ma pełny pęcherz. Po 

ustąpieniu drgawek klonicznych pozostaje śpiączka: chory nie reaguje na żadne bodźce, 

w tym także bólowe. Zwykle dość szybko chory zaczyna odzyskiwać świadomość. W tym 

okresie mogą pojawiać się ruchy mlaskania, żucia, przełykania, wreszcie chory próbuje 

zorientować się w sytuacji, otoczeniu i zaczyna odpowiadać na pytania. Czas trwania 

takiego napadu ― dla świadków subiektywnie zwykle bardzo długi ― w rzeczywistości 

nie przekracza 2―3 min. Bezpośrednio po napadzie chorzy skarżą się często na ból 

głowy, osłabienie, bóle mięśni oraz senność. Nierzadko potrzebują oni wówczas 

krótszego lub nieco dłuższego snu, po którym zwykle wraca dobre samopoczucie. 

 

Podkreślić należy, że stosowane leczenie ― jeśli nie zahamuje w ogóle 

występowania napadów ― może znacznie złagodzić ich przebieg, nawet tak 

dalece, że występują nie wszystkie fazy napadu dużego, a chory po napadzie 

bardzo szybko wraca do normalnego stanu. 
 

Napady pierwotnie uogólnione - Jest bez umiejscowionego początku. Napady te, 

mają różnorodny obraz kliniczny. Przebiegają zawsze z utratą świadomości; leżące u ich 

podłoża wyładowania bioelektryczne obejmują najczęściej od razu cały mózg. Utrata 

świadomości jest pierwszym lub jedynym objawem napadu. W bardzo uproszczonym 

podziale można wyróżnić napady nie drgawkowe jak i uogólnione napady 

toniczno - kloniczne (Grand Mal). 

 

Napady częściowe proste - Napady częściowe z objawami prostymi, w czasie których 

chory zwykle nie traci świadomości. W zależności od struktur mózgowych objętych 

wyładowaniem napadowym wyróżnia się napady: ruchowe, zmysłowe, 

wegetatywne, czuciowe, mieszane (zaliczonych do dwu lub trzech powyższych 

podgrup). 

 

Napady częściowe złożone - występują zaburzenia świadomości i niepamięć 

objawów. Mogą rozpoczynać się aurą. Mają bardzo różnorodny przebieg: 

 - napady intelektualne mają one przebieg doznań marzeniowych, 

''snopodobnych'' z poczuciem czegoś już przeżytego, znanego, lub też odwrotnie dobrze 

znane sytuacje czy otoczenie (np. własny pokój) wydają się zupełnie nowe, nieznane; 

nierzadko są to jakby napływy niezwykle silnych wspomnień z dawnych lat; 

 - napady z zaburzeniami psychosensorycznymi, tj. z rozmaitego rodzaju 

   zaburzeniami widzenia, słuchu, orientacji przestrzennej, co do 



   własnego ciała itp.; 

 - napady z zaburzeniami psychoruchowymi, tj. automatyzmami 

ruchowymi, polegającymi zwykle na stereotypowym wykonywaniu dość prostych 

czynności (np. ruchy żucia, odpinanie i zapinanie guzików, szukanie czegoś w torebce 

lub kieszeni itp.). 

 

Napady nieświadomości - zapatrzenie się w jeden punkt i brak reakcji na bodźce z 

zewnątrz, napięcia, drgawki, mruganie powiek, ruchy głową. Czas trwania napadu jest z 

reguły krótki i wynosi od 5 do 20 s. Po jego ustąpieniu dziecko natychmiast powraca do 

przerwanej napadem czynności (zabawy, pisania itp.). Zdarza się, że obok napadów 

nieświadomości u tego samego chorego występują inne postacie napadów uogólnionych, 

przy czym najczęściej są to napady duże. 

 

Napady miokloniczne - Bez utraty przytomności dochodzi do nagłych ''zrywań'' 

niektórych grup mięśniowych. Powodują one gwałtowny ruch (np. nagie przywidzenie 

obu ramion i zgięcie w łokciach lub odwrotnie ― wyprostowanie rąk z wyrzuceniem 

trzymanego przedmiotu, a czasem nawet gwałtowne rzucenie się chorego na podłogę). 

 

Napady zgięciowe lub „skłonów” - występują u małych dzieci, zwykle w pierwszym 

roku życia i polegają na nagłym podkurczaniu nóg ze zgięciem rąk i skłonem głowy ku 

przodowi. 

 

Napady kloniczne - wiodącym objawem tego napadu są uogólnione rytmiczne drgawki 

całego ciała. 

 

Napady toniczne - polegają na silnym kurczu mięśni całego ciała, trwającym od kilku 

do kilkunastu sekund. 

 

Napady atoniczne - przebiegają z nagłą utratą napięcia mięśniowego. Chory nagle, 

,,jak kosą podcięty", osuwa się na ziemię. Czas trwania tych napadów jest zwykle bardzo 

krótki; nierzadko chorzy wstają natychmiast po upadku. 

 

Napady akinetyczne - są bardzo rzadkie, polegają na krótkotrwałym zahamowaniu 

ruchów 

 

Napady jednostronne lub przeważnie jednostronne - Występują one niemal 

wyłącznie u małych dzieci. Są to z reguły napady drgawkowe, ograniczone do jednej 

połowy ciała; mogą pojawiać się naprzemiennie raz po jednej, raz po drugiej stronie. 

Napad przygodny (izolowany, pojedynczy) jest to napad padaczkowy, który pojawił się 

tylko raz i więcej nie powtórzył. Najczęściej jest to pierwotnie uogólniony napad 

toniczno-kloniczny (tj. duży), sprowokowany zadziałaniem jakiegoś przypadkowego 

czynnika (zatrucie, uraz, znaczny niedobór snu itp.). 

 

Przeciętny napad trwa około 3 minuty.  

 

Przyczyny padaczki bywają różne. Podajemy tylko najczęstsze z nich... 

  

UWAGA! 



SĄ TO JEDYNIE PRZYKŁADY 

  

PRZYCZYNY PADACZKI 

 

- uszkodzenia mózgu w okresie życia płodowego powstałe w wyniku infekcji 

wewnątrzłonowych matki, wad układu nerwowego, przewlekłych chorób matki w 

okresie ciąży (m.in. nie wyrównanej wady serca, niedokrwistości, cukrzycy), a także 

przyjmowania szkodliwych substancji o typie narkotyków, palenia papierosów, również w 

związku z przewlekłym alkoholizmem, naświetlaniami promieniami rentgenowskimi czy 

krwawieniami z dróg rodnych; 

 

- uszkodzenia mózgu w czasie nieprawidłowo przebiegającego porodu oraz 

występujące już po urodzeniu się dziecka, 

 

- u osób dorosłych, np. w wyniku zapalenia mózgu i opon 

  mózgowo-rdzeniowych, urazów czaszki, krwiaka lub guza mózgu itp.; 

 

- choroby uwarunkowane genetycznie, np. fakomatozy (dysplazje ektomezodermalne), 

genetycznie uwarunkowane zaburzenia metaboliczne, a także formy padaczki 

uwarunkowanej genetycznie, np. młodzieńcza padaczka miokloniczna, łagodna padaczka 

rolandyczna, zespół sprzężony z chromosomem X (tzw. zespół kruchego X), dziecięce i 

młodzieńcze napady nieświadomości. 

 

- naczyniowe choroby mózgu ( udary, krwotok podpajęczynówkowy, anomalie 

  naczyniowe) 

 

- choroby zwyrodnieniowe lub demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane) 

 

- nowotwory i przerzuty do mózgu 

 

- przyczyny toksyczno - metaboliczne (alkohol, narkotyki itp.) 

 

Na rozwój padaczki mogą mieć wpływ czynniki zewnętrzne. Jest to grupa tzw. 

padaczek objawowych. 
 

Padaczki o nieustalonej przyczynie nazywamy idiopatycznymi lub samoistnymi. 

 

  

JAK UNIKAĆ NAPADÓW? 

 

Wyniki leczenia zależą nie tylko od regularnego przyjmowania leków, ale także od 

unikania czynników, które prowokują występowanie napadów. 

 

Najważniejsze z nich to: 

 



- Nieregularny tryb życia, a w szczególności niedobór snu, 

 

- Spożywanie alkoholu, 

 

- U niektórych chorych liczba napadów zwiększa się podczas chorób 

   infekcyjnych (dotyczy to głównie dzieci) 

 

- U części kobiet napady występują w okresie okołomiesiączkowym 

 

- Aktywność umysłowa i umiarkowana fizyczna zmniejsza ryzyko wystąpienia 

  napadów 

 

 Mniej więcej 7% padaczek stanowią padaczki odruchowe, w których 

istnieje specyficzny czynnik wywołujący napady. Najczęstsza z nich jest tak 

zwana padaczka fotogenna, w której czynnikiem wywołującym napady jest przerywany 

bodziec świetlny (telewizor, dyskoteka). 

 

Padaczka fotogenna - to rodzaj padaczki odruchowej, której czynnikiem 

wywołującym napady jest przerywany bodziec świetlny - telewizor, światła dyskotekowe, 

monitor komputerowy. 

CZYNNIKI WYZWALAJĄCE 

 

Czynnikami mogącymi wywołać napad padaczki są bodźce świetlne, infekcje, 

niedostatek snu, menstruacja, gorączka, niedojrzałość układu nerwowego, śmiech, 

bieganie, napięcie emocjonalne, zmiany hormonalne, urazy głowy, przerwanie leczenia, 

nieregularny tryb życia, hałas czy spożycie alkoholu. 

ZASADY POSTĘPOWANIA DLA CHORYCH Z PADACZKĄ 

FOTOGENNĄ: 
 Nie należy oglądać telewizji w zupełnie ciemnym pokoju 

 Należy oglądać z odległości co najmniej 2 metrów 

 Włączać odbiornik przy pomocy pilota, nie patrząc na ekran 

 Unikać dyskotek, pracy przy komputerze 

 Praca przy komputerze jest przeciwwskazana tylko dla chorych na padaczkę 

fotogenną, a nie dla wszystkich chorych na padaczkę 

 Wrażliwość na przerywany bodziec świetlny maleje z wiekiem, znacznie zmniejszając 

się około 30 roku życia. 

  

Jak pomóc choremu w czasie drgawkowego napadu 

padaczkowego? 

  



TRZEBA: 
 Zachowaj spokój. Większość napadów ustępuje samoistnie w ciągu 2-3 minut, 

 Jeżeli chory znajduje się w miejscu niebezpiecznym (np. na ulicy) zapewnij mu 

bezpieczeństwo, 

 Ułóż chorego na boku - taka pozycja chroni przed zakrztuszeniem się, 

 Nigdy nie wkładaj choremu żadnych przedmiotów do ust - to nie pomaga, a może być 

szkodliwe, 

 Po napadzie zostań przy chorym tak długo, aż jego stan wróci do normy, 

 Sen po napadzie jest zjawiskiem naturalnym i korzystnym dla chorego, 

 Zawiadom Pogotowie Ratunkowe, jeżeli napad przedłuża się powyżej 7-10 min. 

 Jeżeli napad ustąpił, a chory jest przewlekle leczony, nie ma takiej potrzeby. 

 

NIE WOLNO! 
 

• budzić szarpać cucić polewać wodą, 

• stosować sztuczne oddychanie w pierwszych chwilach napadu padaczkowego (chory może 

na początku napadu nie oddychać przez około pół minuty, co jest normalnym zjawiskiem), 

• podawać wody, jedzenia, 

• używać siły wobec poszkodowanego. 

GDY WYSTĄPI NAPAD CZĘŚCIOWY 

 

Nieco inaczej należy postępować w przypadku napadu z brakiem utraty przytomności 

(napady częściowe złożone). Osoba chora może odbywać podróże, być w stanie 

ekstazy, czuć nieprzyjemne zapachy, słyszeć gwizdy - co jest spotykane np. w 

padaczce skroniowej. Choć osoba w stanie takiego napadu może się poruszać, to 

jednak jej procesy poznawcze są w tym czasie głęboko zaburzone i grożą np. 

wypadkiem np. przy przechodzeniu przez jezdnię. Wobec poważnych zaburzeń myślenia 

nie jest celowe nawiązanie kontaktu słownego z chorym. 

 

Należy starać się taką osobę asekurować aby nie zrobiła sobie krzywdy. 

Po takim napadzie zaburzenia myślenia ustępują, chory zazwyczaj jest świadomy 

przebytego napadu. 

 

Podobnie jak w napadzie dużym osoba chora również odczuwa znużenie i wymaga 

odpoczynku. 

 

 

WAŻNE! 
 

Każdy człowiek może mieć napad drgawek utrata przytomności nie stanowi 

dostatecznej podstawy do rozpoznania padaczki. U 10% populacji ogólnej może w życiu 

wystąpić jeden napad padaczkowy. Pojedyncze napady drgawek mogą pojawiać się w 

związku z innymi schorzeniami. U dzieci natomiast (częściej u chłopców do 5. roku życia) 

mogą występować tzw. drgawki gorączkowe, które najczęściej ustępują samoistnie. 

Podane przykłady to nie padaczka! 

 

  



NIEKTÓRE MITY NA TEMAT CHORYCH NA PADACZKĘ: 

 

Nieprawdą jest, że: 
 

- Padaczka jest chorobą psychiczną 

- Leczenie padaczki jest mało skuteczne 

- Padaczka u wszystkich chorych jest chorobą całego życia 

- Napady padaczkowe zawsze mają charakter drgawkowy i zawsze przebiegają z utratą 

  przytomności 

- Chorzy na padaczkę nie osiągają znaczących sukcesów zawodowych 

 

Jest prawdą, że: 

 Na padaczkę choruje ok. 1% ludzi 

 Na padaczkę chorowało szereg znanych osób (np. Byron, Dostojewski, Aleksander 

Macedoński, Beethoven) 

 U ponad 70% chorych pod wpływem leczenia napady ustępują 

 Aktywność psychoruchowa przeciwdziała występowaniu napadów 

 Większość (ponad 90%) kobiet chorych na padaczkę rodzi zdrowe dzieci 

 Większość chorych może być aktywna i wydajna zawodowo 

  

Źródło: http://www.epilodz.org/p/czym-jest-epilepsja.html  (stan z dn. 19.09.13) 


