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I Faza gorączkowa

• Pierwsze napady w 90% w 1rż, zwykle 4-8mż 

• drgawki gorączkowe złożone uogólnione / połowicze (przez kilka miesięcy mogą 
być po jednej stronie-ryzyko rozpoznania padaczki ogniskowej)                                      
tendencja do stanów padaczkowych, 

• Napady kloniczne uogólnione lub jednostronne,

• rozwój w granicach normy, ale dokładne badanie okulistyczne:  zaburzenia 
widzenia (zaburzenia fiksacji, ostrości)

Gataullina & Dulac, Seizure 2017



Faza II pogarszania (okres sejsmiczny)

• między 1 a 4 rż kolejne typy napadów: miokloniczne, atypowe nieświadomości, 
ogniskowe, stany padaczkowe z zaburzeniami świadomości                                                               

• EEG prawidłowe/ FW+, uogólnione z. iglica-fala, wieloogniskowe

• 2rż- widoczne opóźnienie rozwoju, opóźnienie chodzenia u 60%, zwolnienie 
rozwoju mowy częściej, ADHD. 

• 25% ASD, słaby kontakt wzrokowy, stereotypie. Nie ma regresu (jak w z. Westa czy 
z. Landaua-Kleffnera). 

• Zaburzenia funkcji wzrokowo-przestrzennych (tzw zespół móżdżkowy zaburzeń 
poznawczych). Lepiej rozwinięte rozumienie mowy. 

• Ataksja, zachowania agresywne



III Faza stabilizacji

• Od 5rż    >>>>>>>

• Zaburzenia ruchu- narasta chód ataktyczny, tendencja do upadków

• Napadowa choreoatetoza, od 5rż pogarszanie chodu crouching (kuczny)

• Objawy piramidowe

• Odruchy głębokie trudne do wywołania, EMG-cechy uszkodzenia rogu przedniego                            
i obwodowych nerwów ruchowych

• U dorosłych parkinsonizm wrażliwy na levodopa, choreoatetoza, objawy 
piramidowe i pogarszanie funkcji poznawczych (niezależnie od częstości 
napadów)

Gataullina & Dulac, Seizure 2017



Zespół Dravet u dorosłych

• Zaburzenia piramidowe,

pozapiramidowe:

parkonsonizm (L-dopa), 

dystonia

• Napady ogniskowe przysenne

• Większe ryzyko SUDEP

Fasano et al. Neurology 2014



III Faza stabilizacji

U dorosłych:

• napady się utrzymują, głównie we śnie, uog ton-klon, ew z ogniskowym 
początkiem, toniczne, toniczne wibracyjne

• ustępują:  atypowe napady nieświadomości, miokloniczne i częściowe złożone

• wrażliwość na hypertermię u 50%. 

• nadruchliwość zastąpiona przez spowolnienie z chodem kucznym

• skrzywienie kręgosłupa

• u większości-głęboka niepełnosprawność IQ, autyzm ASD, halucynacje i iluzje

• częste infekcje dróg oddechowych

• po IV dekadzie dysfagia wymagająca gastrostomii

Gataullina & Dulac, Seizure 2017



FSz –DG złożone, HS –nadwrażliwość na hypertermię, SE –stan padaczkowy drgawkowy, GMS-uog napady 
drgawkowe; AA-atypowe nieświadomości, CPS –n częściowe złożone, OS obtundation status, AE –ostra 
encefalopatia, DD-opóźnienie rozwoju, CG-crouching gait, 

Gataullina & Dulac, Seizure 2017



Zgony w zespole Dravet

• Śmiertelność 10-18%, max w 3-7rż.

• W 36% przyczyną stan padaczkowy (zmniejsza się odsetek-poprawa diagnostyki)

• w  56%  - SUDEP

-2 szczyty: 

1-3rż  oraz  >18rż  bez pogorszenia przebiegu padaczki

SUDEP u  5,7-10% = 30 x częściej niż w całej populacji dzieci z padaczką

Gataullina & Dulac, Seizure 2017



SUDEP a mutacja SCN1A

u myszy 

• wydłużenie odc QT

• ektopiczne ogniska komorowe

• zaburzenia rytmu serca

• SUDEP wynikał z śródnapadowej i ponapadowej dysregulacji serca poprzez 
nadaktywność układu parasympatycznego => letalnej bradykardii                               
i dysfunkcji elektrycznej komór

•

• Bardziej prawdopodobne przyczyny neurogenne niż kardiogenne, ale też 
uszkodzenie miocytów

Gataullina & Dulac, Seizure 2017



Przebieg choroby u pacjentów z DS. 

• Lepsze rokowanie u dorosłych gdy było < 3x  SE w okresie niemowlęcym                      

• Gorsze rokowanie gdy: EEG nieprawidłowe w 1rż, obecne zaburzenia ruchowe, 
wczesne pojawienie się mioklonii i napadów nieświadomości

Czynniki wpływające korzystnie na moment przekazania do opieki neurologów 
ogólnych: 

• odpowiednie przygotowanie, 

• dłuższe prowadzenie przez tego samego neurologa dziecięcego, stabilny stan 
przed przekazaniem, 

• przekazanie po 18rż

Gataullina & Dulac, Seizure 2017



Consensus silny, umiarkowany, brak



Panel ekspertów: rozpoznanie DS. u małych dzieci Wirrell et al. Ped Neurol 2017

Siła 
zgodności

Objawy kliniczne

silna Typowy początek 1-18mż  (początek 18-24mż rzadko, ale możliwy)

silna Nawracające GTCS lub połowicze - wymagane dla rozpoznania                                                     
Często przedłużone, mogą być krótkie

silna typowe ale nie konieczne do rozp: napady miokloniczne, u większości - do 2rż. 
Statusy napadów z zaburzeniami świadomości, ogniskowe z zaburzeniami 
poznawczymi, nietypowe nieświadomości - zwykle po 2rż (możliwe wcześniej)
Toniczne nietypowe < 2rż, mogą być u starszych 
Nietypowe i wykluczające rozp DS. : typowe napady nieświadomości i zgięciowe

silna Hypertermia, np. związana ze szczepieniami wyzwala napady u większości

Inne cz. wyzwalające: migające światła, wzorce, kąpiel, jedzenie, nadmierny wysiłek

silna Początkowo prawidłowy stan neurorozwojowy, zwolnienie/regres –do 18-60mż; zespół 
neurologiczny widoczny do 3-4rż

silna Początkowo prawidłowy MRI i niespecyficzny obraz  EEG



Zespół Dravet

patofizjologia 



gen SCN1A

• koduje podjednostkę alfa 1 kanału sodowego NaV1.1 zlokalizowanego                               
w interneuronach hamujących GABA, który w 1rż

stopniowo zastępuje kanał embrionalny NaV1.3. 

• W interneuronach GABA co najmniej 75% prądu sodowego odbywa się przez 
NaV1.1.  

• Zaburzenie funkcji NaV1.1

- Niewielkie => wrażliwość na FS,                                                                                        -

- Umiarkowane => GEFS+

- Ciężkie => DS.

Gataullina & Dulac, Seizure 2017



gen SCN1A

• Interneurony GABA rozmieszczone są w OUN (kora, hipokamp, jądra podstawy, 
podwzgórze, móżdżek, rdzeń kręgowy) i po okresie noworodkowym wywierają 
efekt hamujący. 

• Wyjątkiem jest jądro nad skrzyżowaniem wzrokowym zawierające subpopulacje 
neuronów GABA, mających działanie hamujące lub pobudzające w zależności od 
oświetlenia (retino-suprachiasmatic fibers), to zapewnia synchronizację rytmów 
dobowych z warunkami otoczenia. 

Dysfunkcja jadra nad skrzyżowaniem wzrokowym prowadzi do zaburzeń snu 
opóźnienie fazy snu –trudności z zaśnięciem i trudności w utrzymaniu snu                                 
i zwolnienia czynności podstawowej w EEG od 2rż. 

Gataullina & Dulac, Seizure 2017



DS. mutacja w SCN1A dotyka inteneuronów GABA,
to tłumaczy:

• Interneurony GABA w korze mózgu => padaczka

• W móżdżku => ataksja

• W jadrach podstawy i neuronach ruchowych => crouching chód, zaburzenia 
pozapiramidowe

• W podwzgórzu => zaburzenia snu, zaburzenia wegetatywne, zaburzenia 
termoregulacji

• Dysfunkcja wszystkich struktur => niepełnosprawność intelektualna

Gataullina & Dulac, Seizure 2017



Mutacja w genie SCN1A

- GABA-istotny neurotransmiter w termoregulacji w polu przed wzrokowym 
(preoptic)  i przednim podwzgórzu. 

- Wpływa na odhamowanie produkcji ciepła lub hamuje utratę ciepła przy 
ochłodzeniu. 

- Gorączka dodatkowo zaburza funkcje GABA, redukuje (odwracalnie) liczbę 
receptorów GABA.

Gataullina & Dulac, Seizure 2017



Leczenie zespołu Dravet





Klobazam 0,5 mg/kg mc. + Stiripentol 10 mg/kg  7 - 10 dni 

objawy uboczne           25%  klobazam

Stiripentol 20 mg /kg 7-10 dni 

objawy uboczne           25%  klobazam

Stiripentol 30 mg/kg 7-10 dni 

objawy uboczne          25%   klobazam

Stiripentol 50 mg /kg 

Kwas  walproiniowy 20mg/kg;    objawy uboczne       do 15mg/kg

Schemat wprowadzania stiripentolu 



Algorytm leczenia DS
1-go
rzutu

Kwas walproinowy           lub                     clobazam (CLB)

Jeśli pierwszy nieskuteczny, dodaj drugi

2-go 
rzutu

Dodaj

Stiripentol lub        Topiramat lub      dieta ketogenna (DK)
(z VPA i CLB)                                                                   < 2rż klasyczna DK

2-12rż klasyczna DK lub zmodyfikowana Atkinsa
> 12rż zmodyfikowana Atkinsa

3-go 
rzutu

Dodaj

Clonazepam
Levetiracetam lub               rozważ  stymulator n. X
Zonisamid
Etosuksymid (w atypowych nieświadomości)

Fenobarbital

Wirrell et al. 2017



Leczenie DS. 
potem..

• Silny consensus: CLN, levetiracetam, zonisamid –umiarkowanie skuteczne

• umiarkowany: Etosuksymid (ESM w nietypowych nieświadomości) i fenobarbital
mogą być skuteczne

• Brak consensusu: rufinamid, bromki, acetazolamid

Terapie alternatywne

• Medyczna marihuana :

Silny consensus: jest umiarkowanie skuteczna w DS.

No consensus: brak rekomendacji dla konkretnego typu napadu

• Brak consensusu: SSRI, verapamil, sterydy, IgIV



Zespół Dravet leczenie

Badania kliniczne : 

• Fenfluramina (Zogenix)

• Cannabidiol



FENFLURAMINA (ZX008)

• Pochodna amfetaminy

• Hamuje wychwyt zwrotny i zwiększa uwalnianie serotoniny

• 5-HT 2B –R związane z hypertrofią zastawek serca

• 5-HT 2C –R –agoniści hamują apetyt

• Wycofana w 2001r

Coulemans B et al. Epilepsia 2012



Serotonina w padaczce 

• W 1985, 1987 Aicardii i Gastaut- korzystny efekt p/drgawkowy

• Hamuje  fotowrażliwość

• Poprawia funkcję interneuronów hamujących GABA

Guiard et al. Front Pharm 2015, Coulemans B et al. Epilepsia 2012



• 12 chorych z zespołem Dravet

• Wiek 3-35 lat

• Leczenie fenfluraminą przez 1-19 lat

• dawka śr 0,34mg/kg /d      

2x5mg  lub  2x 10mg



• 7/12 bez napadów >1rok; u 6 napady ustąpiły w ciągu kilku dni

• U 7/12 przerwanie leczenia => u 3 nawrót napadów, powrót do 
leku =>ustąpienie napadów w ciągu kilku dni

• 1  na monoterapii VPA jeszcze 2 lata po odstawieniu FEN –bez 
napadów

• U  2 niewielkie zgrubienie zastawek serca-bez znaczenia 
klinicznego
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Ranolazina (w przewlekłej anginie pectoris) 

modulacja kanału Na-nowy lek w SCN1A?

Antisense oligonucleotides – odbudowują funkcjonalny mRNA 
SCN1A i poziom Nav1.1  

Peptydy (Hm1) selektywnie aktywujące Nav1.1 w interneuronach
hamujących (bez wpływu na neurony pobudzające)

Zespół Dravet

Stoke Therapeutics 2018, Richards et al.2018



Zespół Dravet leczenie (silny consensus)

• Całkowita kontrola napadów mało prawdopodobna

• Podstawą-eliminacja przedłużonych napadów drgawkowych i stanów 
padaczkowych

• Zarówno częstość jak i czas trwania drgawkowych SE ma ogromny wpływ na 
rozwój dziecka, rokowanie 

• Zarówno częstość jak i czas trwania przedłużonych (5-29min) drgawkowych 
napadów oraz napadów z zaburzeniami świadomości ma wpływ umiarkowany-
duży na rozwój dziecka



Strategie redukujące czynniki wyzwalające napady
- skuteczne przynajmniej u pewnej liczby pacjentów
(silny consensus)

nie ma zgodności odnośnie twierdzenia, że którakolwiek strategia zapobiega 
napadom u większości chorych), ale zaleca się

• Pozwolić na drzemki  gdy zmęczone, 

• unikać nadmiernego zmęczenia, wysokiej temperatury; 

• stosować leki p/gorączkowe w czasie choroby, szczepienia; 

• profilaktycznie BZD w czasie chorób gorączkowych



Strategie redukujące czynniki wyzwalające napady
skuteczne przynajmniej u niewielkiej liczby pacjentów z zespołem Dravet

• Unikać fotostymulacji

• Stosowanie kamizelki ochładzającej

• Okulary p/słoneczne



Następujące strategie nie zalecane u chorych z DS. (silna zgodność)

• Unikanie szczepień lub pomijanie niektórych

• Rutynowe stosowanie antybiotyków w czasie chorób gorączkowych



Stymulator n. X -consensus

• Decyzja ekspertów

• Umiarkowany: rozważyć po niepowodzeniu leków 1-rzutu (VPA i CLB ) i 2-go rzutu 
STR, TPM, DK)

• Silny: ma niewielki lub umiarkowany wpływ na redukcje napadów, generalnie 
mniej skuteczny niż DK

• Umiarkowane: nie ma znaczącego wpływu na funkcje poznawcze i zachowanie

• No consensus: odnośnie zapobiegania przedłużonym napadom



Leczenie neurochirurgiczne w DS. -consensus

• Silny : Leczenie resekcyjne, w tym lobektomia skroniowa nie powinno być 
stosowane

• Umiarkowany: kallosotomia- można rozważyć w lekoopornych „drop attacks”, ale 
po zastosowaniu leczenia 1-i 2-go rzutu i levetiracetamu

• Silny: korzyść z zastosowania callosotomii w DS. niepewna, należy rozważyć 
wskaźnik korzyść/ryzyko, przedyskutować z rodziną



Dieta ketogenna (DK)
consensus

silny Umiarkowanie skuteczna, można jako lek 2-go rzutu

umiarkowany Ma pozytywny wpływ na funkcje poznawcze i zachowanie 
większości pacjentów

umiarkowany Najlepsza opcja < 6rż

umiarkowany Dobra opcja 7-12rż

silny DK może być stosowana u nastolatków i dorosły, ale inne opcje 
mogą być bardziej zalecane

umiarkowany Modyfikowana dieta Atkinsa najlepszą opcją dla nastolatków                        
i dorosłych, ale może być racjonalna opcja dla 2-12 lat

No consensus Dieta o niskim indeksie glikemicznym dla DS



Leczenie –przerywanie napadów w domu
silny consensus

• Wszyscy chorzy powinni otrzymać protokół leczenia w domu i rejonowym szpitalu

• Dzieci < 6rż  Relsed, midazolam dopoliczkowy/donosowy

• Dzieci 7-12 lat i starsi: midazolam dopoliczkowy/donosowy



Kiedy zastosować leczenie przerywające napady
silny consensus

• W ciągu 3-5 min trwania napadów drgawkowych we wszystkich grupach 
wiekowych

• Z wywiadem dodatnim odnośnie przedłużonych napadów (ostatnio) leczenie 
włączyć od razu po wystąpieniu napadu

• Druga dawka leku po 5-10min trwania napadu drgawkowego

• Podobnie postępować w klasterach, nawet krótkich napadów

• No consensus- odnośnie napadów niedrgawkowych



Leczenie stanu padaczkowego w DS.                                                                 
consensus

• Silny: jeśli napad trwa przy przyjęciu 1-rzutu BZD iv , jeśli brak skuteczności 
powtórzyć druga dawkę BZD

• Silny: jeśli napad trwa po podaniu BZD: VPA

No consensus odnośnie innych LPP w drgawkowym SE



Inne działania w   DS. …
consensus

• Silny: Bezsenność, częste wybudzania => melatonina

• Umiarkowany: nie ma consensusu czy stany okołomiesiączkowe nasilają napady, 
ale do rozważenia leczenie hormonalne 

• Silny: objawy dysautonomii: zawroty, omdlenia, nadciśnienie tętnicze, uderzenia 
gorąca, zimne kończyny, ale no consensus odnośnie dalszych badań oraz 
farmakoterapii

• Strategia detekcji napadów:

Silny: nocne monitorowania

No consensus odnośnie: dzielenie łóżka, pokoju, urządzenia, pulsoksymetr, 
czy stosować tlen w domu

Silny: skutki monitoringu: fałszywie dodatnia detekcja-przerywanie snu, 
fałszywie ujemna-nie wykrywa napadów



Pacjenci z DS. pozostają pod opieką:
silny consensus

• Neurolog/epileptolog

• Pielegniarka, pracownik socjalny

• Psycholog/psychiatra

• Pediatra

• Kardiolog

• Gastrolog

• Endokrynolog

• Ortopeda

• Dietetyk

• Genetyk

• Fizjoterapeuta

• ………

www. dravetfoundation.org

www.dravet.ca



Dramatyczne pogorszenie po stanie padaczkowym

• 3 dzieci z szeroką normą IR

• Początek napadów 2-9 mż

• Leczone Stiripentolem

• W wieku  9-36mż status napadów uogólnionych klonicznych 0,5-2,5 godz

• Po nich regres rozwoju, wiotkość, tetrapareza

• Przed stanem padaczkowym MRI -norma

Ostra encefalopatia



Ostra encefalopatia 
SE stan padaczkowy

• Szczególnie ciężki SE wynikiem wrażliwości na gorączkę,                                                    
u dzieci przewlekle leczonych BZD => obniża się odpowiedź GABA na BZD

Sam SE:

• powoduje internalizację receptorów GABA wrażliwych na BZD                                                      
i  obniża funkcje transportera chloru KCC2

• SE wzmacnia działanie receptorów NMDA, indukuje excytotoksyczność
neuronalną

• Powyższe wydłużają SE i prowadzą do lekoopornego SE

• BZD i PB w wysokich dawkach obniżają perfuzję mózgu => niedotlenienie

• W wadliwych GABA dysfunkcja mitochondriów => deficytu energetycznego

Gataullina & Dulac, Seizure 2017



Szczepienia profilaktyczne

vs

drgawki gorączkowe i padaczka



Szczepienia profilaktyczne 
a  drgawki gorączkowe i padaczka
Wytyczne Włoskiej Ligii  Przeciwpadaczkowej Pruna D wsp.:. Epilepsia 2013

Nie ma p/wskazań do szczepień dzieci z:

- drgawkami gorączkowymi

- padaczką,  encefalopatiami padaczkowymi, np. zespół Dravet,  zespół 
Westa

nie odraczać szczepień

w zespole  Dravet - leki p/gorączkowe i/lub benzodiazepiny

przed i po szczepieniu



Berkovic i wsp  2006

podejrzenie

ENCEFALOPATII  POSZCZEPIENNEJ

(drgawkami <  72h po szczepieniu)

14 chorych 

w wieku 2,5 – 47 lat 

Po wykluczeniu innych przyczyn 
metodami dostępnymi



14 chorych, drgawki w 1 rż

• 1- 48 godz po szczepieniu

• różne typy napadów

• 40%   stan padaczkowy

• Temp ciała: 40%  - bez gorączki ,   30%  >38o C

Regres umysłowy/niepełnosprawność IQ
Padaczki lekooporna 

Berkovic i wsp  2006



Ponowna diagnoza kliniczna u 14 chorych 

• Zespół Dravet u  12                       11/12

• Zespół Lennoxa-Gastauta u 2           

Badanie molekularne

Mutacja w genie SCN1A u 11/14

Berkovic i wsp  2006



Ponowna diagnoza kliniczna u 14 chorych 

• Zespół Dravet u  12                       11/12

• Zespół Lennoxa-Gastauta u 2           

Badanie molekularne

Mutacja w genie SCN1A u 11/14

Berkovic i wsp  2006

Podejrzenie encefalopatii  poszczepiennej 

wymaga wykluczenia innych przyczyn



-początek 6-12 tyg
-od początku głębokie 
zaburzenie rozwoju 
psychoruchowego
-napady połowicze, 
obustronne ton-klon, 
zgięciowe
-Czynniki prowokujące: 
dźwięk, gorączka, 
światło
- zaburzenia ruchowe 
9tydz-20m: dystonia, 
choreoatetoza, 
mioklonie, oczopląs
- hipotonia, 

5 lat 1 rż zrotowany 
lewy hipokamp

Sadleir et al. Neurology 2017



-początek 6-12 tyg
-od początku głębokie 
zaburzenie rozwoju 
psychoruchowego
-napady połowicze, 
obustronne ton-klon, 
zgięciowe
-Czynniki prowokujące: 
dźwięk, gorączka, 
światło
- zaburzenia ruchowe 
9tydz-20m: dystonia, 
choreoatetoza, 
mioklonie, oczopląs
- hipotonia, 

3lata stwardnienie lewego 
hipokampa

2m, małe 
hipokampy

2 lata zanik mózgu 
średnio-ciężki

5 lat 1 rż zrotowany 
lewy hipokamp

Sadleir et al. Neurology 2017


