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EPILEPSIA

• Nazwa tej choroby pochodzi z greki 
od słowa epilambanein

• co znaczy: atakować, chwycić, napaść, posiąść

Żadna choroba w historii ludzkości nie 
wzbudzała tak wielu kontrowersji



Epilepsia

• صرع (arabski)

• የሚጥል (amharski)

• মৃগীর োগ (bengalski)

• 癲癇 (chiński)

• Επιληψία (grecki)

• ეპილეფსია (gruziński)

• עּפילעּפסי (jidysz)

• مرگی (urdu)

• Khunyu (cziczewa)

• Comitialibus (łacina)

• Îddîayên (kurdyjski)

• Pfari (shona)

• Gesinn (luksemburski)

• Sethoathoa (sotho)

• Haurangi (maori)

• Isithuthwane (zulu)



• Starożytne Indie/Okres Wedyjski 4500-1500 p.n.e. - rozwinięto podstawowe pojęcia nt. 
padaczki

• Najstarszy  pisany  dokument  o padaczce  pochodzi z Mezopotamii. W tekście z roku 1050 
p.n.e. można przeczytać, że u chorego zaobserwowano „ utratę przytomności, wykręcenie 
szyi, napięcie rąk i nóg, szeroko otwarte oczy i wypływającą z ust ślinę”.

• Starożytni Grecy uważali, że  napady wiążą się z fazami księżyca i jego boginią Seleną, 
Rzymianie zaś, że podczas ataku chorzy, opętani przez złe demony, zarażają innych poprzez 
oddech - w starożytnym Rzymie epileptycy skazani byli na samotność. 

• O padaczce jest mowa również w perskich i egipskich papirusach, kodeksie Hammurabiego, 
Nowym Testamencie, Talmudzie, pracach  Avicenny i Hipokratesa. Hipokrates jako pierwszy 
zdjął z epilepsji fatalne odium, w roku 400 n.e., twierdząc, że nie jest opętaniem przez 
demony i nie należy wypędzać jej czarami, bo jako choroba mózgu powinna być leczona 
dietą i lekami.

• W dziele Malleus Maleficarum, opublikowanym w roku 1487, dwaj dominikańscy 
inkwizytorzy Jacob Sprenger i Heinrich Kramer opisują, po czym poznać czarownicę – jednym 
z dowodów na obcowanie z szatanem były według nich występujące wśród kobiet ataki 
padaczki. Liczbę kobiet, zamordowanych w inkwizycyjnych czasach polowania na 
czarownice, szacuje się na około dwieście tysięcy.

• morbus sanctus, czyli święta choroba  o nadzwyczajnym, boskim lub diabelskim pochodzeniu



EPI - Szamański Trans

• U Wogułów , gdzie szamanizm się dziedziczyło (i mogły 
go dziedziczyć kobiety), naznaczenie piętnem 
przyszłego szamana zaczynało się bardzo wcześnie, w 
dzieciństwie, o czym świadczyły występujące u 
wybrańca ataki. Drgawki były według Wogułów 
dowodem na spotkanie z bogiem. 

• Na Samoa epileptycy zostawali wróżbitami, u 
Andamanów uważało się ich za wielkich magów, u 
Nagów zaś zostawali znachorami. Choroba była 
zaszczytem, powołaniem i prowadziła wybranego przez 
duchy epileptyka do inicjacji. 



Naga - festiwal



Święty Walenty

Walenty z Rzymu,  Walenty z Terni

• ur. ok. 175 w Interamnie, zm. ok. 268–
269 w Rzymie 

• z wykształcenia lekarz

• biskup i męczennik chrześcijański

• święty Kościoła katolickiego, syryjskiego,  
wspominany przez Kościół 
anglikański i luterański

• wspomnienie liturgiczne w Kościele 
katolickim na mocy decyzji 
papieża Gelazjusza I obchodzone jest od 
496 roku w dniu 14 lutego jako Dzień św. 
Walentego

• orędownik podczas ciężkich chorób 
szczególnie psychicznych i epilepsji 



German Epilepsy Museum Kork ,1998



„Starożytne leki na padaczkę”

• Bacopa monnieri
• Cannabis
• Salicis Cort. - Wierzba kora
• Urticae Fol. - Pokrzywa ziele
• Rutae Hb. - Ruta ziele
• Melissae Fol. - Melisa liść
• Lavandulae Flos - Lawenda kwiat
• Bardance Rad. - Łopian korzeń
• Valerianae Rad. - Kozłek Lekarski korzeń
• Lupuli Strob. - Chmiel szyszki
• Chamomillae Anthod. - Rumianek koszyczek
• Hyperici Hb. - Dziurawiec ziele
• Juglandis Fol. - Orzech włoski liść



• Bacopa monnieri, bakopa drobnolistna znana
lokalnie w Indiach jako Brahmi lub Jalanimba,
jest jedną z najważniejszych roślin w
medycynie ajurvedyjskiej. Nazwa Brahmi
pochodzi od słowa Brahma, jednego z
głównych bogów hinduizmu.

B. monnieri w Indiach jest wykorzystywana od 5000 lat w leczeniu
padaczki, bezsenności oraz jako surowiec uspokajający i znoszący
stany lękowe. Indyjska Materia Medica (Bhavprakasha Nighantu
1500 rok n.e.) zaleca ten surowiec jako środek polepszający pamięć
i koncentrację.



Bacopa a OUN

Preparaty zawierające wyciąg z brahmi poleca się 
uczniom i studentom, osobom pracującym w 
zawodach wymagających wysokiej sprawności 
intelektualnej. Badania potwierdzają też dobre 
efekty stosowania tej rośliny u dzieci z ADHD, w 
polepszaniu funkcji poznawczych u osób po udarze 
mózgu oraz w padaczce. Roślina ta wspomaga 
również leczenie chorób neurodegeneracyjnych 
(m.in. alzheimera i parkinsona).

http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/wychowanie/adhd-co-to-jest-przyczyny-i-objawy_36912.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/udar-mozgu-przyczyny-objawy-rodzaje-leczenie_37113.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/choroba-alzheimera-przyczyny-objawy-leczenie_33610.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/choroba-parkinsona-przyczyny-objawy-i-leczenie-parkinsona_40478.html


Bacopa a OUN

Na podstawie badań z udziałem 54 chorych na depresję
wykazano, że brahmi (podawane w dawce 300 mg dziennie 
przez 12 tygodni) ma działanie przeciwdepresyjne. Po 
zakończeniu badania uczestnicy wypełnili kwestionariusz 
Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), 
mierzący skalę depresji. Okazało się, że u osób, które 
przyjmowały brahmi, jest ona mniejsza niż przed 
rozpoczęciem eksperymentu. Wykazano także zmniejszenie 
stanu lękowego, częstości akcji serca. Sugeruje się, że efekt ten 
wynika ze zwiększania poziomu dopaminy i serotoniny przez 
bakozydy - główne substancje aktywne zawarte w Bacopa
monnieri.

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/depresja-objawy-i-leczenie-test-czy-masz-depresje_35787.html


International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and 
Research

Etanolowy ekstrakt z bakopy drobnolistnej 
wykazuje działanie przeciwdrgawkowe a  
skuteczność tego ekstraktu wynosi 84 proc %

????



Bacopa-AE

Skutkami ubocznymi po bacopa monnieri mogą być:
suchość w jamie ustnej
mdłości
uczucie zmęczenia
przyspieszona perystaltyka jelit
Przeciwwskazaniem do stosowania bakopy
drobnolistnej jest ciąża i karmienie piersią.
Nie zaleca się korzystania z brahmi osobom 
przyjmującym leki będące pochodnymi fenotiazyny, 
gdyż ziele to może nasilać jej działanie.





Historia medycznej marihuany w leczeniu padaczki jest bardzo długa. 
Marihuana jest bardzo ściśle związana z ludową medycyną od czasów 

starożytności, a w zachodniej medycynie od XIX wieku



EPIGRAPH VOL. 20 ISSUE 1, SUMMER 2018
The medical marijuana and epilepsy debate comes to Bali

• Yes: Cannabis-derived products have a place

• Helen Cross : Cannabis-derived products 
should be legal for epilepsy care, as long as 
certain conditions are met, Marijuana-derived 
products are “not a panacea or a miracle 
treatment,” she said. “There is a place for 
these products, but they must be carefully 
produced and monitored.”



• Efficacy of CBD-enriched medical cannabis for 
treatment of refractory epilepsy in children 
and adolescents – An observational, 
longitudinal study.
An observational, longitudinal study 
(published August 2018 in Brain & 
Development) included 46 children and young 
adults treated with CBD for at least 3 months. 
Of these, 56% had at least a 50% reduction in 
seizure frequency.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29674131


• Evidence for cannabis and cannabinoids for epilepsy: 
a systematic review of controlled and observational 
evidence.
A systematic review (published online in March 2018 
and in print July 2018 in the Journal of Neurology, 
Neurosurgery & Psychiatry) concluded that 
“Pharmaceutical-grade CBD as adjuvant treatment in 
paediatric-onset drug-resistant epilepsy may reduce 
seizure frequency.” The review noted that randomized 
clinical trials are few, outside of pediatric samples 
involving rare epilepsy syndromes, and called for more 
research on epilepsy and cannabinoids.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29511052


Międzynarodowa 
Liga Przeciwpadaczkowa

• Międzynarodowa Liga  Przeciwpadaczkowa (ILAE) została 
powołana  30 sierpnia 1909 roku w Hotelu Bristol  w Budapeszcie 
- Maria Valeria No. 460 (Donau room)

• Inicjatorzy: 
– J. Van Deventer (Amsterdam, Holandia)

– A. Marie (Villejuif, Francja)

– G. Donath (Budapeszt, Austro-Węgry)

– L.J.J. Muskens (Amsterdam, Holandia)



1909 r
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Drgawki a Padaczka

• Drgawki:
Przemijające objawy w wyniku nieprawidłowej lub 
nadmiernej lub synchronicznej aktywności neuronów w 
mózgu  - ZDARZENIE

• Padaczka:
Schorzenie ośrodkowego układu nerwowego 
charakteryzujące się przewlekłą predyspozycją do 
generowania napadów padaczkowych oraz 
neurobiologicznymi, kognitywnymi, socjalnymi 
konsekwencjami w przebiegu tego schorzenia
Do rozpoznania padaczki niezbędne jest wystąpienie co 
najmniej 1  napadu padaczkowego - CHOROBA



Kliniczna definicja padaczki-ILAE



Kliniczna definicja padaczki-ILAE

• Padaczka jest schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego 
definiowanym  jako wystąpienie jednego z poniższych:
1. Co najmniej 2 napady nieprowokowane (lub odruchowe) 

występujące niezależnie od siebie w odstępie 24 godzin
2. 1 nieprowokowany (lub odruchowy) napad i prawdopodobieństwo 

wystąpienia kolejnych napadów ( ryzyko nawrotu na poziomie co 
najmniej 60%) jak po dwóch nieprowokowanych napadach, w 
perspektywie 10-letniej

3. Rozpoznanie Zespołu Padaczkowego

• Za wyleczenie padaczki (wyzdrowienie) u danego pacjenta należy 
uznać:
1. Osiągnięcie wieku, w którym dany zespół padaczkowy nie występuje 

(w przypadku zespołów padaczkowych zależnych od wieku)
2. Brak napadów padaczkowych przez ostatnie 10 lat i brak stosowania 

leków przeciwpadaczkowych od 5 lat



Stan padaczkowy – definicja ILAE 2015

• Stan padaczkowy jest wynikiem niepowodzenia mechanizmów 
odpowiedzialnych za zakończenie napadów lub jest skutkiem zainicjowania 
mechanizmów, które prowadzą do nieprawidłowych, przedłużonych napadów 
(po przekroczeniu punktu t1). Może prowadzić do konsekwencji  
długoterminowych (po przekroczeniu punktu t2), takich jak: śmierć neuronów, 
uszkodzenie neuronalne, zmiany sieci neuronalnych, w zależności od typu i 
czasu trwania napadów. 

• Definicja ta ma dwa operacyjne wymiary:

1. Długość trwania napadów i przekroczenie punktu czasowego t1, który należy uznać za 
przedłużoną aktywność drgawkową

2. Drugi punkt czasowy t2, to jest moment po którym występuje ryzyko długoterminowych 
konsekwencji

• W przypadku stanu padaczkowego napadów drgawkowych obydwa punkty 
czasowe (t1 = 5 min i t2 = 30 min) są oparte o modele zwierzęce i badania kliniczne. 
Należy je uznać za najlepsze szacunki. Brak jest danych dla innych rodzajów stanów 
padaczkowych.
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Padaczka - klasyfikacje

• 1960 

• 1970

• 1989

• 2005-2009

• 2011-2013

• 2017 …..

„Proposed consensus definitions for new‐onset refractory status epilepticus 
(NORSE), febrile infection‐related epilepsy syndrome (FIRES), and related 
conditions’- 2018



Klasyfikacja napadów (2005-2009)
Napady uogólnione

Toniczno – kloniczne
Nieświadomości

Typowe
Nietypowe
Nieświadomości ze specjalnymi objawami

Miokloniczne napady nieświadomości
Mioklonie powiek

Miokloniczne
Miokloniczne
Miokloniczne atoniczne
Miokloniczne toniczne

Kloniczne
Toniczne
Atoniczne

Napady ogniskowe

Napady niesklasyfikowane
Napady zgięciowe

Napady padaczkowe, które nie mogą być zdiagnozowane 
jako jedna z tych kategorii powinny być zakwalifikowane 

jako niesklasyfikowane do czasu pozyskania dodatkowych 
informacji pozwalających na zakwalifikowanie do jednego 

z typów.



Klasyfikacja 
zespołów 

padaczkowych i 
innych padaczek 

(2005-2009)







ILAE Classification Task Force 2013-7

Torbjörn Tomson, Emilio Perucca, Ingrid Scheffer, Jackie French, Yue-Hua Zhang
Satish Jain, Gary Mathern, Sam Wiebe, Edouard Hirsch, Sameer Zuberi, Nico Moshe





https://www.epilepsydiagnosis.org



Klasyfikacja napadów ILAE 2016

Ogniskowe Uogólnione O nieustalonym 
początku

Motoryczne
Niemotoryczne

Motoryczne
Nieświadomości

Motoryczne
Niemotoryczne

bez  zaburzeń 
świadomości

z zaburzeniami 
świadomości

nieznany stan 
świadomości

bez zaburzeń 
świadomości

z zaburzeniami 
świadomości

nieznany stan 
świadomości

do obustronnych 
toniczno-klonicznych

niesklasyfikowane



Klasyfikacja napadów ILAE 2016
wersja rozszerzona

Ogniskowe Uogólnione O nieustalonym 
początku

Motoryczne
Toniczne
Atoniczne
Miokloniczne
Kloniczne
Napady zgięciowe
Hipermotoryczne

Niemotoryczne
Sensoryczne
Kognitywne
Emocjonalne
Autonomiczne

Motoryczne
Toniczno-kloniczne
Toniczne
Atoniczne
Miokloniczne
Miokloniczno-atoniczne
Kloniczne
Miokloniczno-toniczno-
kloniczne
Napady zgięciowe

Nieświadomości
Typowe
Atypowe
Miokloniczne
Mioklonie powiek

Motoryczne
Toniczno-
kloniczne
Toniczne
Atoniczne
Napady zgięciowe

Niemotoryczne

bez zaburzeń 
świadomości

z zaburzeniami 
świadomości

nieznany stan 
świadomości

bez zaburzeń 
świadomości

z zaburzeniami 
świadomości

nieznany stan 
świadomości

do obustronnych 
toniczno-klonicznych

niesklasyfikowane













Zmiany w klasyfikacji napadów w latach 
1981 do 2015

1. Zmiana nazwy z „częściowe” na „ogniskowe”
2. Konkretne typy napadów mogą być zarówno ogniskowe, 

uogólnione lub o nieznanym początku nieustalonym 
3. Napady o nieustalonym  początku mogą być sklasyfikowane
4. Stan świadomości jest stosowany w klasyfikacji napadów 

ogniskowych
5. Usunięto terminy: dyskognitywne, częściowe proste, częściowe 

złożone, psychiczne, wtórnie uogólnione
6. Ogniskowe (wywodzące się z jednej półkuli) toniczne, kloniczne, 

atoniczne, miokloniczne i napady zgięciowe znalazły 
odzwierciedlenie równolegle do obustronnych napadów 
(uogólnionych)

7. Dodano nowe typy napadów uogólnionych: napady 
nieświadomości z miokloniami powiek, miokloniczne 
nieświadomości, miokloniczno-toniczno-kloniczne, miokloniczno-
atoniczne, napady zgięciowe



Changes in seizure type classification from 1981 to 2017

1. Change of “partial” to “focal”

2. Certain seizure types can be either of focal, generalized, or 
unknown onset

3. Seizures of unknown onset may have features that can still be 
classified

4. Awareness is used as a classifier of focal seizures

5. The terms dyscognitive, simple partial, complex partial, psychic, 
and secondarily generalized were eliminated

6. New focal seizure types include automatisms, autonomic, 
behavior arrest, cognitive, emotional, hyperkinetic, sensory, and 
focal to bilateral tonic–clonic seizures. Atonic, clonic, epileptic 
spasms, myoclonic, and tonic seizures can be either focal or 
generalized

7. New generalized seizure types include absence with eyelid 
myoclonia, myoclonic absence, myoclonic–tonic–clonic, 
myoclonic–atonic, and epileptic spasms
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Czym są napady?

• Definicja komórkowa:

– Nadmierne lub nadmiernie zsynchronizowane wyładowania w 
neuronach korowych – głównie w istocie szarej

– Nieskuteczna rekrutacja neuronów hamujących połączona z 
nadmiernym pobudzeniem neuronalnym:
• Receptory GABA mediują zjawisko hamowania odpowiedzialne za 

prawidłowe zakończenie napadów
• Aktywacja receptorów NMDA (glutaminowych) prowadzi do 

propagacji aktywności drgawkowej

Aktywacja 
receptorów 

NMDA
NAPADY

Redukcja funkcji 
receptorów 

GABAa



Niewystarczające hamowanie

Norma
Utrata 

komórek GABA
Utrata 

receptorów GABA
Pobudzenie 

GABA
Zaburzenie 

przewodnictwa

Nadmierne 
hamowanie

Dysinhibicja

Hipersynchronizacja





Rozchodzenie się napadów

Ogniskowe Ogniskowe uogólniające się

Pierwotnie uogólnione

Iglica
Fala wolna





PADACZKA





Hipoteza metylacyjna w 
epileptogenezie

Czynniki predysponujące 
(np. uraz, zapalenie)

Demetylacja
aktywnego DNA

Demetylacja DNA 
de novo

Czynniki 
środowiskowe

Czynniki 
wewnętrzne

Epigenetyczny dryf

Zmieniona funkcja chromatyny i ekspresji genów

Zmieniony fenotyp
(nawracające przewlekłe napady, uszkodzenia strukturalne, zaburzenia 

poznawcze)

Metylowane CpG

Niemetylowane CpG
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Białka kontaktu komórkowego



Epileptogeneza

Aktywacja 
receptorów

Ekspresja receptorów

Polaryzacja błony 
komórkowej

Aktywacja enzymów
Ekspresja genów

Proponowana kaskada wydarzeń 
następujących po napadzie 
prowadząca do potencjalnych 
konsekwencji (stan padaczkowy, 
epileptogeneza, zaburzenia 
uczenia)



Epileptogeneza
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Padaczka - etiologia

Czynniki genetyczne
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Prenatalne, perinatalne 
urazy głowy

Guzy mózgu

Hipoksja
Hipokalcemia
Gorączka

Infekcje
Zaburzenia wodno-
elektrolitowe

Zaburzenia krążenia

Intoksykacja

Czynniki psychologiczne



Padaczka - etiologia



Zespół
Wczesna 

encefalopatia miokloniczna
PIGA, SETBP1, SIK1, SLC25A22

Zespół
Spektrum padaczki

z afazją
GRIN2A

Zespół
Zespół Lennoxa-Gastaut

ALG1,DNM1,FLNA, GABRB3,GLI3

HNRNPU,SCN1A,SCN2A,

SCN8A, STXBP1

Zespół
Padaczka z napadami 

miokloniczno-atonicznymi
SLC2A1, SLC6A1

GABRA1,GBRG2,SCN1A,SCN2A,

Zespół

Padaczka z napadami zgięciowymi

ALG13, DNM1, FOXG1 duplications, GABRA1,

GABRB3, GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, IQSEC2, KCNT1,

MAGI2, MEF2C, NEDDL4, NDP, NRXN1, PIGA, PLCB1,

PTEN, SCA2,SCN1A, SCN2A, SCN8A, SETBP1, SIK1,

SLC25A22, SLC35A2, SPTAN1, ST3GAL3,

STXBP1, TBC1D24, TCF4

Zespół Ohtahary

KCNQ2

KCNT1, PIGQ

CDKL5

SCN2A

STXBP1,GNAO1

ARX, DOCK7, 

SLC25A22,

SLC35A2, 

WWOX

Encefalopatie

padaczkowe o wczesnym 

początku
KCNQ2

AARS, CACNA2D2,

NECAP1, PIGA,

QARS, SCN8A

Padaczka z migrującymi 

napadami ogniskowymi u niemowląt
KCNT1, SCN2A, SCN1A

PLCB1, QARS, SCN8A, SLC25A22, TBC1D24, 

SLC12A5

Inne zespoły – głównie padaczki miokloniczne

wiek zach. <1 r. EEF1,MEF2C, SCN1A, SLC2A1, SPTAN1, SYNGAP1, TBC1D24

wiek zach. >1 r. CHD2, MEF2C, SYNGAP1, UBE3A

Inne zespoły – głównie padaczki wieloogniskowe

wiek zach. < 6 m. ARHGEF9, DEPDC5, SCN1A, TBC1D24, PNKP1, SLC2A1

wiek zach. 6 – 12 m. ARHGEF9, DEPDC5, FOXG1 mut., MBD5, PIGO, SLC13A5

wiek zach. > 1 r.  ARHGEF9, DEPDC5, MBD5, PCDH19, POLG, TNK2, ZEB2

0 miesięcy                               3 miesiące                 6 miesięcy                                            1 rok 2 lata                       4 lata

Zespól Dravet
SCN1A

(GABRA1, GABRG2, HCN1, KCNA2

SCN1B, STXBP1, PCDH19)





Padaczka – etiologia w zależności od 
wieku

Grupa wiekowa Najczęstsza przyczyna

Noworodki Hipoksja, zaburzenia metaboliczne, krwotok 
wewnątrzczaszkowy

Niemowlęta i dzieci Drgawki gorączkowe, choroby  genetyczne, zaburzenia 
rozwojowe

Młodzież (12-18 lat) Infekcje, urazy, choroby genetyczne, guzy mózgu

Młodzi dorośli (18-35 lat) Urazy, odstawienie alkoholu, leki, guzy mózgu

Starsi dorośli (pow. 35 lat) Schorzenia naczyń mózgowych, guzy mózgu, odstawienie 
alkoholu, zaburzenia metaboliczne, choroba Alzheimera



Padaczka

• Historia

• Definicja

• Klasyfikacja

• Patomechanizmy

• Przyczyny

• Epidemiologia



Epidemiologia

• Na padaczkę choruje 50 mln ludzi na świecie (WHO)
• Populacyjną częstość występowania czynnej padaczki szacuje się na

ogół na ok. 0,4 - 1% 
• Kumulacyjna częstość występowania  w ciągu życia na 2 – 5%
• W różnych doniesieniach częstość występowania padaczki w badanych 

populacjach wynosiła 20 – 375/ 100 000, najczęściej 20 - 72/100 000
• W około  75% przypadków padaczka rozpoczyna się w okresie dzieciństwa i 

adolescencji (do 17 roku). W tym przedziale wieku częstość jej 
występowania jest większa niż w ogólnej populacji - ocenia się ją na około 
2-6%

• Najwyższą częstość  występowania padaczki notuje się w pierwszym i 
powyżej 75 roku życia

• Padaczka występuje nieco częściej u mężczyzn
• Częściej obserwuje się napady częściowe niż uogólnione 



• drgawki  w populacji ogólnej  – 5 -10% 

• u dzieci 3-5 % (DG 2-5%?)

• padaczka: inne dane

- 60 % padaczek zaczyna się w dzieciństwie

-20% ujawni się do 5 r.ż., a 50 % do 25 r.ż.



Częstość występowania padaczki a 
wiek
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Wiek w latach



Padaczka w Polsce

• Ok 400  tyś. chorych

• GUS 2012 r:

populacja  0 - 14 r.ż.  to  5,8 mln dzieci

w tej grupie wiekowej częstość występowania padaczki 
szacowana jest na

2 - 6%      co odpowiada    116-348 tys. dzieci 



Sławni ludzie z padaczką



Dante, Molier, Walter Scott, Johnatan Swift, Lord 
Byron, Lewis Carroll, Fiodor Dostojewski, Lew 
Tołstoj, Gustaw Flaubert, Aleksander Wielki, Juliusz 
Cezar, Napoleon Bonaparte, Joanna d’Arc, Piotr 
Wielki, papież Pius IX, Soren Kierkegaard, Vincent 
van Gogh, George Frederick Haendel, Niccolo 
Paganini, Ludwig van Beethoven, Piotr Czajkowski, 
Agatha Christie, Truman Capote, Ian Curtis, Ken
Wilber…….


