
I. STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

Badanie zagadnienia padaczki stanowi istotną część diagnostyki chorób układu 

nerwowego. Z uwagi na szeroki zakres symptomatologii, jak również złożony proces 

diagnostyczny, często wymaga wnikliwych, szczegółowych i kosztownych badań.  

W populacji dziecięcej dużą część zaburzeń napadowych stanowią zaburzenia 

napadowe niepadaczkowe imitujące napad padaczki.  

W diagnostyce padaczki podstawę stanowi powiązanie manifestacji klinicznej objawów 

wraz z informacjami uzyskanymi w badaniu EEG i neuroobrazowaniu.  

W omawianej pracy analizowano częstość współwystępowania objawów klinicznych  

z nieprawidłowym wynikiem badania elektroencefalograficznego o charakterze napadowym. 

Następnie poszukiwano korelacji świadczących o możliwych zależnościach występowania 

objawów z nieprawidłowościami wykazanymi w badaniu rezonansem magnetycznym.  

Badanie retrospektywne przeprowadzono na grupie 66 pacjentów pediatrycznych, 

zakwalifikowanych na podstawie wywiadu oraz dokumentacji zakończonych hospitalizacji.  

Najczęstszymi objawami po wystąpieniu których pacjent trafiał do szpitala było 

omdlenie stanowiące 48,5% zgłaszanych objawów, drgawki uogólnione –  

31,8%, ból głowy – 28,8%.  

U 97% pacjentów w badaniu EEG zarejestrowano fale ostre,  

a współwystępowanie fali ostrej z falą wolną zarejestrowano u 49% badanych.  

Najczęstszą lokalizacją nieprawidłowych fal w badaniu EEG była okolica skroniowa.  

Stosowane metody aktywacji zapisu badania EEG pod postacią hiperwentylacji odniosły 

pozytywny wynik u 9% badanych. Fotostymulacja nie wykazała wzmocnienia u żadnego  

z pacjentów.  

Przeprowadzone badanie Rezonansem Magnetycznym u 39% dzieci  

nie wykazało zmian strukturalnych w obrębie mózgowia. Natomiast u 30% pacjentów obecne 

zmiany w MRI pokrywały się z lokalizacją ogniska padaczkowego wskazanego w badaniu EEG, 

u 12% posiadających nieprawidłowy obraz badania MR zmiany w EEG były uogólnione.  

Najczęściej wykrywaną nieprawidłowością były malformacje naczyniowe –  

21% badanych, a także zmiany ogniskowe zlokalizowane w istocie białej – 17%.  

Wyniki analiz istotne były dla współwystępowania fali ostrej z następującej  

po niej falą wolną w przypadku omdleń (34%) i wymiotów (28%) a także współwystępowanie 

zmian uogólnionych w badaniu EEG z omdleniami (73%) i zawrotami głowy (20%). Bóle głowy 

istotnie wiązały się ze zmianami w okolicy czołowej.  



Kolejną zależnością wykazaną w badaniu było współwystępowanie drgawek 

uogólnionych ze zmianą ogniskową zlokalizowaną w obrębie istoty białej –  

64% badanych. Korelacje dodatnie obecne były również w przypadku występowania 

nieprawidłowego zapisu rejestrowanego znad okolicy czołowej a obecnością zbiorników 

płynowych, jak i zmianami znad okolicy ciemieniowej a malformacjami naczyniowymi. Torbiele 

pajęczynówki oraz hipoplastyczne naczynia mózgowe korelowały z nieprawidłowym zapisem 

okolicy potylicznej.  

Uzyskane w przeprowadzonym badaniu wyniki potwierdzają potrzebę dalszego 

poszukiwania szczegółowych zależności pomiędzy objawami a nieprawidłowościami 

w uzyskanych badaniach, jak i przeprowadzenia kolejnych analiz w szczególności 

prospektywnych celem ustalenia możliwie dokładnych metod postępowania z dziećmi 

prezentującymi objawy napadowe.  

Dostępnych jest wiele badań prowadzonych w temacie padaczki, jednak prowadzone są 

one na różnych pod wieloma względami grupach pacjentów oraz z zastosowaniem 

odmiennych metod badawczych co nie pozwala na odniesienie i rzetelne porównanie 

uzyskanych wyników.  

Duża część analiz uzyskanych w obecnej pracy potwierdza doniesienia naukowe,  

co w oparciu o obecną wiedzę pozwala na ukierunkowanie badania pacjenta do poszukiwania 

konkretnych nieprawidłowości, w konsekwencji skracając drogę do postawienia rozpoznania  

i wdrożenia skutecznego leczenia.  



 

II. STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 

Research on epilepsy is an important part of the diagnosis of nervous system diseases. 

Due to the wide range of symptomatology, as well as the complex diagnostic process, it often 

requires in-depth, detailed and costly examinations.  

In the pediatric population, a large proportion of seizure disorders are  

non-epileptic seizure disorders that mimic seizures.  

In epilepsy diagnostics, the relationship between the clinical manifestation  

of symptoms and the information obtained in EEG and neuroimaging is the basis.  

In this study, the frequency of the coexistence of clinical symptoms with abnormal 

electroencephalographic examination results of a paroxysmal character was analyzed. Then, 

correlations were searched for possible relationships between the occurrence of symptoms 

and abnormalities demonstrated by magnetic resonance imaging.  

A retrospective study was carried out on a group of 66 pediatric patients, classified on the 

basis of an interview and documentation of completed hospitalizations. The most common 

symptoms after the onset of which the patient was admitted to the hospital were syncope – 48.5% 

of the reported symptoms, generalized seizures – 31.8%, headache – 28.8%.  

In 97% of patients, sharp waves were recorded in the EEG test,  

and the coexistence of a sharp wave with a slow wave was recorded in 49% of the respondents. 

The temporal area was the most common location of abnormal waves in EEG. The methods of 

EEG recording activation in the form of hyperventilation were positive in 9% of respondents. 

Photostimulation showed no enhancement in any of the patients.  

The MRI study performed in 39% of children showed no structural changes  

in the brain. However, in 30% of patients, the current MRI changes coincided with the location 

of the epileptic focus indicated in the EEG examination, in 12% of patients with an abnormal MR 

image, the changes in EEG were generalized. The most frequently detected abnormalities were 

vascular malformations – 21% of respondents, as well as focal lesions located in white matter – 

17%.  

The results of the analyzes were significant for the coexistence of the acute wave with 

the subsequent slow wave in the case of syncope (34%) and vomiting (28%) as well as for the 

coexistence of generalized changes in EEG with syncope (73%) and dizziness (20%). Headaches 

were significantly associated with changes in the frontal area.  



Another relationship shown in the study was the coexistence of generalized seizures 

with a focal lesion located in the white matter – 64% of the respondents. Positive correlations 

were also present in the case of abnormal recordings from above the frontal area and the 

presence of fluid reservoirs, as well as lesions from above the parietal area and vascular 

malformations. Arachnoid cysts and hypoplastic cerebral vessels correlated with abnormal 

recording of the occipital region.  

The results obtained in the study confirm the need for further searching for detailed 

relationships between symptoms and abnormalities in the obtained tests,  

as well as carrying out further analyzes, in particular prospective ones, in order to establish 

possibly accurate methods of dealing with children presenting seizure symptoms.  

There is a large number of studies conducted in the field of epilepsy, but they are 

carried out on different in many respects groups of patients and with the use of different 

research methods, which does not allow for the reference and reliable comparison of the 

obtained results.  

A large part of the analyzes obtained in the current study confirms scientific reports, 

which, based on the current knowledge, allows to direct the examination  

of the patient to the search for specific abnormalities, consequently shortening the path to 

diagnosis and implementation of effective treatment.  

 

 

 

 


