
Streszczenie w języku polskim 

Głównym założeniem pracy była analiza markerów degeneracji układu nerwowego: 

NF-L, GFAP, NSE u pacjentów z napadami padaczkowymi w celu określenia ich korelacji         

z występowaniem drgawek a także ocena ich potencjalnej użyteczności jako wskaźników 

neurozwyrodnienia w przebiegu padaczki. Materiał kliniczny pracy obejmował 83 pacjentów 

hospitalizowanych w Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Do grupy 

badanej włączone były osoby z różnymi typami napadów padaczkowych, u których dokonano 

analizy przebiegu choroby w oparciu o dane kliniczne z okresu poprzedzającego przyjęcie do 

Kliniki, wywiad chorobowy, wnioski z przeprowadzonego badania neurologicznego, wyniki 

badań laboratoryjnych, MR głowy i EEG. Grupę kontrolną stanowiło 30 pacjentów przyjętych 

do Kliniki celem diagnostyki innych schorzeń neurologicznych. Wszyscy pacjenci, po 

zapoznaniu się z celem i sposobem przeprowadzenia badań, wyrazili świadomą, pisemną zgodę 

na uczestnictwo w projekcie. Zgodę na przeprowadzenie badań wydała Komisja Bioetyczna 

przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (uchwała numer KE-0254/40/2017).  

W celu realizacji zasadniczego celu pracy przeprowadzono charakterystykę porównawczą 

grupy badanej i kontrolnej uwzględniając następujące parametry płynu mózgowo-

rdzeniowego: barwa, przejrzystość, liczba komórek, stężenie: glukozy oraz białka.  

Przeprowadzono analizę danych  pacjentów z grupy badanej, w oparciu o zaktualizowaną 

definicję padaczki zaproponowaną przez ILAE oraz najnowszą praktyczną klasyfikację 

napadów padaczkowych, uwzględniając: m.in.: dane demograficzne, występowanie padaczki 

w rodzinie, czas trwania choroby, odpowiedź na zastosowaną farmakoterapię. Kolejnym 

etapem było oznaczenie stężenia NSE, GFAP oraz NF-L w płynie mózgowo-rdzeniowym            

w grupie pacjentów z padaczką oraz w grupie kontrolnej. Oznaczenia wykonano przy 

zastosowaniu komercyjnie dostępnych zestawów ELISA (ang. Enzyme-linked Immunosorbent 

Assay). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.  

Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupą badaną a kontrolną pod 

względem płci, wieku, wywiadu okołoporodowego i rodzinnego, wykształcenia oraz 

wystąpienia urazu głowy w przeszłości. Odnotowano natomiast istotną statystycznie różnicę 

stężenia NF-L pomiędzy grupą badaną a kontrolną (p=0,0097), gdzie stężenie tego markera 

było wyższe w grupie badanej niż w grupie kontrolnej. W pozostałych przypadkach nie 

odnotowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupą badaną, a kontrolną w zakresie 

stężenia badanych parametrów. Ponadto stwierdzono wyższe stężenie NF-L: 



 w chorych z padaczką o etiologii strukturalnej, w porównaniu do osób z padaczką              

o etiologii nieznanej (p=0,001), 

 u chorych z napadami o początku ogniskowym, w porównaniu do chorych                           

z pozostałymi typami napadów (p=0,0179),  

 u chorychm u których stwierdzono częstsze występowanie napadów padaczki (kilka na 

dzień/tydzień vs kilka na miesiąc/rok) (p=<0,0001).  

Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic w zakresie stężeń badanych markerów 

pomiędzy chorymi, u których choroba trwała dłużej lub krócej niż 9 lat (względem mediany). 

Zaobserwowano istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy częstością napadów a NF-

L (rho=0,568, p<0,0001) a także dodatnią korelację pomiędzy liczba napadów w ciągu 

ostatnich 3 miesięcy a NF-L (rho=0,535, p<0,0001). Ponadto zaobserwowano przeciętną, 

dodatnią korelację pomiędzy czasem trwania choroby a liczbą napadów w ciągu ostatnich 3 

miesięcy (rho=0,325, p=0,0175).   

NF-L cechował się: 

 93,33% czułością oraz 60,53% specyficznością w wykrywaniu chorych z padaczką 

strukturalną (p<0,0001), 

 68,75% czułością oraz 90,48% specyficznością w wykrywaniu chorych z napadami 

padaczkowymi, u których mogą one wystąpić z większą częstością (kilka w ciągu 

dnia/tygodnia) (p<0,0001), 

 71,43% czułością oraz 81,82% specyficznością w wykrywaniu chorych z napadami 

padaczkowymi o początku ogniskowym (p=0,0200). 

W podsumowaniu należy podkreślić, że wyniki  prezentowane w niniejszej pracy doktorskiej 

dostarczają pierwszych przesłanek ku celowości oznaczenia NF-L u pacjentów po napadach 

padaczkowych. Badania te pozwalają przypuszczać, że istnieje zależność pomiędzy 

występowaniem drgawek a uszkodzeniem cytoszkieletu komórek nerwowych prowadzącego 

do neurodegeneracji. Z pewnością niezbędne są dalsze badania na większej grupie pacjentów, 

które być może pozwoliłyby powiązać występowanie różnych typów nieprawidłowości 

strukturalnych tkanki mózgowej, wyzwalających czynność napadową, z procesem 

neurodegeneracji w przebiegu padaczki. 

 

 


