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P

adaczka jest prototypowym przewlekłym zaburzeniem neurologicznym z epizodami napadowymi (CDEA).1 Podobnie jak w przypadku innych CDEA w padaczce epizody napadowe
są najważniejszą manifestacją choroby. W mózgach tych pacjentów stwierdza się zmiany
struktury lub funkcji, które predysponują do wystąpienia napadów. W pewnych okolicznościach
u pacjentów z padaczką dochodzi do przejścia stanu międzynapadowego w stan napadowy. Zasadniczo uważa się, że przejście to jest przypadkowe i nieprzewidywalne. Większość metod leczenia padaczki ma na celu stabilizowanie stanu międzynapadowego w nadziei zapobieżenia
wystąpieniu stanu napadowego zazwyczaj poprzez codzienne przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych.
U 40% chorych napady mimo optymalnej farmakoterapii są oporne na leczenie.2 Chociaż
największą uciążliwością padaczki są napady, choroba wpływa także na okresy wolne od nich.
Część cierpienia w okresach międzynapadowych wynika z nieprzewidywalności napadów.3
Jakość życia zależna od zdrowia pacjentów, którzy doświadczają tylko jednego napadu miesięcznie, może być obniżana przez obawę przed wystąpieniem napadu.4 Ponad 80% osób z padaczką
obawia się napadów. Wielu chorych uznaje nieprzewidywalność napadów za najbardziej uciążliwy pojedynczy aspekt padaczki.3 Nieprzewidywalność napadów prawdopodobnie obniża poczucie wewnętrznego umiejscowienia kontroli u pacjentów z padaczką.5 Doświadczenie kliniczne
uczy, że przeświadczenie pacjentów o przewidywalności napadów samo w sobie zmniejsza obciążenie związane z ich nieprzewidywalnością i podnosi jakość życia.
Próby przewidywania napadów związane są z potencjalną możliwością zapobiegania im. Dotychczas najczęściej próbowano przewidywać napady na podstawie zmian w zapisie EEG, często
z elektrod wewnątrzczaszkowych.6,7 Takie podejście umożliwia bezpośrednią interwencję w okresie przednapadowym z wykorzystaniem stymulacji mózgu lub środków farmakologicznych, by
zapobiec rozwijającemu się napadowi.8 Co prawda dotychczasowe badania nie przełożyły się jeszcze na praktykę epileptologiczną, jednak przynajmniej jedno badanie kliniczne jest w toku.9 Ostatnio pojawiają się nowe kliniczne i behawioralne strategie przewidywania napadów
z uwzględnieniem lokalizacji ogniska.
Początek dały im dwie proste obserwacje kliniczne. Po pierwsze, część pacjentów deklaruje, że
jest w stanie przewidzieć zbliżający się napad. Po drugie, objawy zapowiadające bywają różne, podobnie jak trafność przewidywań na ich podstawie. Niektórzy opierają się na objawach poprze-
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dzających, zmianach nastroju, zachowania lub innych zwiastunach rozwijającego się napadu (zaburzenia koncentracji,
niepokój, apatia, nudności, ból głowy i zaburzenia snu).10-13
Inni identyﬁkują swoiste czynniki prowokujące lub zdarzenia
zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia napadu
w określonym czasie. Potencjalne czynniki prowokujące to:
zdarzenia życiowe będące źródłem stresu, pominięcie dawki
leku, zmiany cyklu snu i czuwania oraz inne.14-17 Pacjenci opisują także nieokreślone, trudne do zdeﬁniowania uczucie zbliżającego się napadu, które pozwala im przewidzieć atak. Siła
przyczynowych powiązań pomiędzy domniemanymi czynnikami wyzwalającymi i objawami zwiastunowymi a wystąpieniem napadu nie może być oceniana jedynie na podstawie
subiektywnych relacji pacjentów. Metody oceny tych powiązań zostaną omówione poniżej.
Identyﬁkacja wiarygodnych czynników wywołujących i objawów zwiastunowych miałaby istotne znaczenie kliniczne. Na
przykład pacjenci mogliby nauczyć się wdrażania środków zapobiegawczych w okresie zwiększonej podatności na wystąpienie
napadu. Poznanie czynników prowadzących do przejścia ze stanu międzynapadowego do stanu napadowego mogłoby stać się
oknem, przez które mielibyśmy szansę spoglądać na mechanizmy rozwoju padaczki. W końcu skuteczne przewidywanie napadów mogłoby doprowadzić do nowego paradygmatu
w leczeniu padaczki. Byłoby to leczenie prewencyjne stosowane w okresach wzmożonego ryzyka wystąpienia napadów. By
to podejście do leczenia mogło się rozwijać, konieczne jest
poszerzenie naszej wiedzy na temat fazy wstępnej napadu, identyﬁkacja wiarygodnych czynników go wywołujących, edukacja
pacjentów, by stawali się bardziej świadomi nadchodzącego napadu, i rozwój metod interwencji, które pozwoliłyby zmniejszać
ryzyko napadu w klinicznie użytecznym oknie czasowym.
W tym artykule omówione zostaną podstawy przewidywania napadów padaczkowych, cykl padaczkowy i nieprzypadkowy rozkład napadów w czasie. Przeanalizowane zostaną
cztery kategorie zmiennych – czynników predykcyjnych: EEG,
objawy zwiastunowe, czynniki prowokujące i przewidywania
własne pacjentów. Poruszone zostaną także aspekty metodologiczne badania przewidywania napadów ze szczególnym
uwzględnieniem zalet dzienniczków elektronicznych. Omówione zostaną wyniki badań dotyczące przydatności poszczególnych czynników predykcyjnych napadów, jak również
próby stworzenia modeli przewidywania na podstawie licznych zmiennych w klinicznie użytecznym oknie czasowym.

Przewidywanie napadów padaczkowych
Dostępne dane sugerują, że u części pacjentów napady padaczkowe można przewidzieć i że pacjenci różnią się umiejętnościami ich przewidywania. W tej części artykułu zarysujemy
model cyklu padaczkowego, który stanowi zrąb teoretyczny
dla przewidywania napadów padaczkowych. Przegląd danych
pozwala twierdzić, że rozkład czasowy napadów jest nieprzypadkowy. Jest to kolejna przesłanka potwierdzająca celowość
badań nad przewidywaniem napadów.
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CYKL PADACZKOWY A PRZEWIDYWANIE NAPADÓW

Cykl padaczkowy obejmuje fazy: międzynapadową, przednapadową, napadową i ponapadową (ryc. 1). Faza przednapadowa stanowi okres przejściowy pomiędzy zwykłym stanem
międzynapadowym a klinicznym napadem. Wykrywanie stanu przednapadowego stanowi obszar nadziei w przewidywaniu napadów. W tym właśnie okresie należałoby stosować
leczenie zapobiegające przejściu w fazę napadową. Po przejściu fazy przednapadowej w fazę napadową leczenie prewencyjne jest bezcelowe. Celowość przewidywania napadów
oparta jest na założeniu, że faza przednapadowa różni się od
międzynapadowej cechami, które można zidentyﬁkować
i zmierzyć. Te różnice można wykrywać klinicznie, neuroﬁzjologicznie i czynnościowo.
Obiektywne i subiektywne dane potwierdzają istnienie fazy przednapadowej i możliwość jej identyﬁkowania. Niektóre zmiany można wykryć na kilka godzin przed klinicznym
napadem, takie jak np. jakościowe zmiany w EEG i zmiany
pobudliwości korowej mierzone za pomocą przezczaszkowej
stymulacji magnetycznej.20,21 Donoszono także o mierzalnych
zmianach czynności poznawczych i afektu w fazie przednapadowej.22,23 Wielu badaczy skupiło się na cechach fazy
przednapadowej relacjonowanych przez pacjenta,24 w tym na
objawach zwiastunowych i u niektórych pacjentów uczuciu
nadchodzącego napadu.18 Prawdopodobnie najskuteczniejszą metodą przewidywania napadów byłby algorytm obejmujący różne obiektywne i subiektywne zmienne – czynniki
predykcyjne. Dotychczasowe wysiłki badaczy trzeba traktować jako wstępne, gdyż metody przewidywania napadów
i postępowania zapobiegawczego w fazie przednapadowej są
zawodne. Niemniej jednak, analiza dostępnych badań niesie
nadzieję na kontynuację i powodzenie w tym obszarze.
NIEPRZYPADKOWE ROZMIESZCZENIE CZASOWE NAPADÓW
PADACZKOWYCH

W celu oceny rozkładu napadów w czasie wykorzystano
model Markowa oraz badano odchylenia od rozkładu Poissona. Dostępne dane wskazują, że rozkład napadów w czasie
nie jest przypadkowy.25-31
By ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia napadu w danym dniu za pomocą modelu Markowa, należy znać prawdopodobieństwo wystąpienia napadu w dniach bądź dniu
poprzedzającym. Za pomocą tego modelu wykazano, że napady nie mają rozkładu przypadkowego. Wykorzystując te
metody, można wyliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia
napadów w kolejnych dniach.30 Tauboll i wsp.25 obliczali
prawdopodobieństwo przejścia pomiędzy napadem a brakiem napadu i wykazali odpowiednie zależności u połowy badanych. Obserwowano także odwrotną zależność, czyli niższe
prawdopodobieństwo napadu po dniu dużej aktywności napadowej.27
Alternatywną metodą jest ocena hipotezy, że rozkład napadów w czasie jest przypadkowy, i poszukiwanie odchyleń
od rozkładu Poissona. Model Poissona opisuje stochastyczny
system, w którym zdarzenia nie nakładają się w czasie, interwały czasowe pomiędzy zdarzeniami są niezależnymi zmien-
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RYCINA 1. Zmiany faz w padaczce i potencjalne metody interwencji.

nymi przypadkowymi, a rozkład zdarzeń w dowolnym przedziale czasowym jest przypadkowy i odpowiada rozkładowi
Poissona. W modelu Poissona na prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń w danym momencie nie mają wpływu poprzednie zdarzenia. Rozkład napadów padaczkowych jest
różny od rozkładu Poissona. Odchylenia od rozkładu Poissona mogą stanowić grupowanie się zdarzeń, okresowość zdarzeń lub jakikolwiek inny typ regularności. Grupowanie się
napadów omówiono w innych doniesieniach.32 Kilkukrotnie
wykazano także, że klastry napadów stanowią istotne odchylenie od rozkładu Poissona.25,27,29,30 Przykłady kliniczne okresowego występowania napadów były wnikliwie opisywane,
regularność napadów jest często obserwowana wśród pacjentów, którzy doświadczają napadów codziennie.
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Potencjalne czynniki predykcyjne
napadów padaczkowych
Wiedząc, że rozkład napadów padaczkowych w czasie nie jest
przypadkowy, można sądzić, że istnieją czynniki pozwalające
przewidywać ich wystąpienie. W tej części omówione zostaną
pokrótce metody przewidywania związane z analizą EEG i trzy
typy wskaźników behawioralnych: objawy zwiastunowe, czynniki wyzwalające i subiektywne przewidywania pacjentów.
PRZEWIDYWANIA OPARTE NA BADANIU
ELEKTROENCEFALOGRAFICZNYM

Elektroﬁzjologia stanu przednapadowego jest badana
od lat 70. ubiegłego wieku, jednak wprowadzenie kompute-
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rowychmetodlinioweji nieliniowejanalizyEEGistotnieprzyczyniłosiędo rozwojutejmetody.8 Neuroﬁzjologicznetechnikiprzewidywanianapadówopierająsięzwyklenapróbach
zidentyﬁkowaniacharakterystycznychzmianw EEG,które
poprzedzająnapado dni,godzinylubsekundy.Najczęściej
w tychbadaniachwykorzystywanyjestzapisz elektrodwewnątrzczaszkowych.33 Ostatecznymcelemtegokierunkubadańjestopracowanieurządzenia,którezapisujesygnałEEG,
przetwarzagoi w raziepotrzebyinterweniuje,byprzerwać
procesprowadzącydo napadu.Obecniejednourządzenie
wykorzystująceneurostymulatorjestw trakcierandomizowanych,podwójniezaślepionychbadańklinicznych.9 Tebadaniabyłyostatnioszczegółowoomawiane8,34i wykraczająpoza
ramytegoartykułu.
OBJAWY ZWIASTUNOWE I OKRES PRODROMALNY

Klinicznepodejściedo przewidywanianapadówpadaczkowychmusiuwzględniaćobecnośćsubiektywnychwrażeń
poprzedzającychnapad.Teobjawyzwiastunowewystępują
w okresiezwanymprodromalnym.Choćobecnośćokresu
prodromalnegojestmniejpowszechnaw padaczceniżw innychCDEA,np.w migrenie,w wieludoniesieniachudokumentowanoswoisteobjawyrelacjonowaneprzezpacjentów
w okresiedo 24 godzinprzednapademklinicznym.10-13,24To
ważne,byodróżnićokresprodromalny,któryodpowiadafazieprzednapadowej,i aurę,któraodpowiadapoczątkowinapadu.W rozpoznaniufazyprzednapadoweji wewdrożeniu
leczeniaw okresienajwiększegoryzykapomocnejestokreśleniecechpoprzedzającychnapadi czasutrwaniaokresu
prodromalnego.
Objawyzwiastunowew fazieprzednapadowejmogąobejmowaćzmianyczynnościowe,np.zaburzeniazachowanialub
spowolnienieczynnościpoznawczych.22,35 Wykazano,żeczęstośćwyładowańpadaczkowychrośniejużsiedemgodzin
przednapadem.19 W innychbadaniachwykazano,żenapadowaaktywnośćpadaczkowamożepowodowaćzaburzenia
poznawczeprzybrakujawnychklinicznienapadów.36,37 Dalszewysiłkimającenaceluwyjaśnienienaturyfazyprzednapadowejpowinnyskupićsięnabadaniuczynnościw tejfazie.
Jakdotądtakimbadaniompoświęcononiewieleuwagi.
ROLA CZYNNIKÓW PROWOKUJĄCYCH NAPAD

Czynnikiwyzwalające(prowokujące)zwiększająprawdopodobieństwonapaduw krótkimzdeﬁniowanymczasiepo
ichzadziałaniuu pacjentówz padaczką.Rozpoznanieczynnikówprowokującychjestkluczowe,ponieważpacjencizwyklesąbardzozainteresowanipoznaniemczynników,które
mogąwywołaću nichnapady,a którychunikaniemożeistotniezmniejszyćczęstośćnapadówi zwiększyćwiaręw siebie.38
Określenieczynnikówwyzwalającychmożetakżedoprowadzićdo poznaniamechanizmówneurobiologicznych,które
prowadządo przejściaz fazyprzednapadowejdo napadowej.
Z drugiejstronybłędnerozpoznanieczynnikówprowokującychmożeprowadzićdo niepotrzebnych,częstouciążliwych
zmianstylużycia.Dlategozarównow praktyceklinicznej,jak
i napotrzebybadańnaukowychkoniecznesąsolidnemeto-
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dyidentyﬁkowaniaczynnikówwyzwalającychnapady.Możliwe, że na przewidywania własne pacjentów wpływa także
obecnośćrozpoznanychprzezpacjentaczynnikówwyzwalających,niemniejjednakkażdyklinicznyalgorytmmającyna
celuprzewidywanienapadówpowinienbraćpoduwagędaneo czynnikachprowokujących.
PRZEWIDYWANIA WŁASNE PACJENTÓW

Pacjenciz CDEAczęstodeklarują,żesąw stanieprzewidziećzbliżającysięnapad.Dotychczasudokumentowanoskuteczność przewidywań własnych jedynie u pacjentów
z migreną.39 Tegotypubadanianiebyłydotychczasprowadzonenaszerokąskalęu pacjentówz padaczką.Skuteczności przewidywania własnego napadu wśród pacjentów
z padaczkąpoświęconojednobadanie.18 Wykorzystanoprospektywnydzienniczeknapadów.Pacjencicodziennieodpowiadali na pytanie: „Czy sądzisz, że w ciągu najbliższych
24 godzindoświadczysznapadu?”.Możliwościodpowiedzi
byłynastępujące:wielceprawdopodobne (1),raczejtak (2),
raczejnie (3),bardzomałoprawdopodobne (4).W tymbadaniuwykazano,coszczegółowozostanieomówionew dalszej
częściopracowania,żeczęśćpacjentówjestw stanieskutecznieprzewidziećdo 40%swoichnapadów.

Zagadnienia metodologiczne związane
z badaniem możliwości przewidywania
napadów
Celemjestpowiązaniepotencjalnychczynnikówpredykcyjnychnapadówz faktycznymwystępowaniemnapadów,a także ocena zależności pomiędzy nimi. Podczas starań, by
osiągnąćtenpozornieprostycel,autorzynapotkaliliczne
problemymetodologiczne.W faziewstępnejzgromadzilidaneo potencjalnychczynnikachryzykawystąpienianapadu
i w grupiepacjentówz conajmniejjednymnapademdziennie.Następniebadalizależnośćnarażenianaczynnikii występowanianapadóww przypadkujednosteki całejpopulacji.
W takimmodelubadawczymkażdypacjentdostarczadanych
o narażeniachz następowymnapademi o narażeniachbez
napadu.Możliwejesttworzenieosobnychmodelidlajednosteki specyﬁcznychpopulacji,a takżetakichmodeli,w którychbranesąpoduwagęzarównojednostki,jaki populacja.
DOBÓR PACJENTÓW DO BADAŃ NAD PRZEWIDYWANIEM
NAPADÓW

Przewidywanienapadówniejestmożliwewśródpacjentów
z jednymnapademw ciąguroku.Prawdopodobieństwowystąpienianapadudanegodniajestnatylemałe,żeniejest
możliwezgromadzenieodpowiedniejilościdanychw rozsądnym czasie, by stworzyć solidny model statystyczny. Także
w przypadkupacjentówz napadamiwystępującymicodziennielubprawiecodziennieprzewidywanienapadóww takim
modelujestbezcelowe,ponieważprawdopodobieństwozdarzeniadanegodniajestbliskie1.Pacjenciześredniączęstością
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napadówod 1do 20w miesiącustanowiąnajbardziejodpowiedniągrupędo badaniaskutecznościprzewidywanianapadów.W tejgrupiepacjentówzdarzeniasąwystarczającoczęste,
byzgromadzićodpowiedniąilośćdanychw realnymczasie,
a wystarczającorzadkie,byuchwycićzmienność.
RÓŻNICA W PRZEWIDYWANIU U DANEGO PACJENTA
I W POPULACJI

Ważnejestodróżnieniemodeliindywidualnychi populacyjnych.Modelindywidualnybudowanyjestnapodstawie
danychuzyskiwanychtylkood danejosobyi odpowiadana
pytaniedotycząceczynnikówpredykcyjnychswoistychdladanejosoby.Zaletątegopodejściajestto,żeidentyﬁkowanesą
wyłącznieczynnikiistotnedladanegopacjenta.Jegoograniczeniemjestkoniecznośćobserwacjiwielunapadów(conajmniej10),byuzyskaćwiarygodnedane.W konsekwencjiby
ustalićoptymalnymodelprzewidywanianapadówu danego
pacjenta,koniecznyjestczęstorokobserwacji.
Modelepopulacyjnedostarczajądanycho czynnikachpozwalającychprzewidywaćnapadyw populacjibadanej.Siłą
tegomodelujestmożliwośćzgromadzeniadużejilościinformacji(dużaliczbanapadów)w krótkimczasie.Ograniczeniem jest możliwość pominięcia czynnika predykcyjnego,
który jest bardzo istotny dla danego pacjenta i tylko dla
niego.
W jednejz ostatnichpublikacjipodjętodyskusjęnatemat
optymalnegomodelowania,40 którełączyw sobiezaletypodejściaindywidualnegoi populacyjnego.41 W tymbadaniuna
podstawiedanychpopulacyjnychuzyskanychz dzienniczków
opracowanoindywidualnemodelesłużącedo przewidywanianapadów.
FORMY DZIENNICZKÓW I METODY POZYSKIWANIA INFORMACJI

W wielubadaniachtradycyjnepapierowedzienniczkizostałyzastąpioneprzezurządzeniaelektroniczne.42 Tradycyjna
papierowaformadzienniczkapozwalanaczęstepozyskiwaniedanychi pozwalapacjentomrelacjonowaćdomniemane
czynnikiryzyka,nimdojdziedo napadu.Dzienniczkielektronicznemająistotnąprzewagęnadpapierowymi.Pozwalają
bowiemnaocenędynamikiobjawóww ciągudniaz precyzyjnymumiejscowieniemczasowym.Pozatymsprawiają,żeprospektywnycharakterdanychniebudziwątpliwości.Odkiedy
urządzenia pozwalające na wprowadzanie danych są małe
i przenośne,możliwejestwielokrotnepozyskiwaniedanych
w ciągudnia.Internetjestpotencjalnieprzydatnymnarzędziemdo prowadzeniadzienniczków.
W naukach behawioralnych badania z wykorzystaniem
dzienniczkówstająsięcorazbardziejintensywne,bypozyskiwaćdaneo emocjachi stanieﬁzycznymw czasierzeczywistym lub prawie w czasie rzeczywistym.43 Na podstawie
dostępnegopiśmiennictwamożnastwierdzić,żeo ileludzie
pamiętają konkretne zachowania i stresujące wydarzenia
przezkilkadnido tygodnia,44,45 otyleuczuciaz nimizwiązane46 i wysiłki czynione, by z nimi sobie poradzić,47,48 już
kilkadnipowydarzeniusąznaczniezniekształconew porównaniuz relacjamibezpośrednimi.Tęzależnośćujawnionojuż
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wcześniejw badaniuafektupodczasmonitorowaniapadaczki.23 W celuocenyrelacjistanuemocjonalnegodo napadu
wykorzystanotammetodępozyskiwaniainformacjiopartąna
przeżyciach(ESM),zwanątakżeekologicznąocenąchwilową
(ecologicalmomentaryassessment).MetodologiaESMjest
przydatnado pozyskiwaniadanycho emocjachw czasierzeczywistymlubzbliżonymdo rzeczywistego.49 Solidnymodel
klinicznysłużącydo przewidywanianapadówbędzieprawdopodobniewymagałpołączeniametodregularnegopozyskiwaniadanychw przybliżonychprzedziałachczasowychlub
z góryustalonychpunktachczasowychi metodąESM.
POZYSKIWANIE DANYCH W FAZIE PRZEDNAPADOWEJ

Przedziałyczasowe,w którychpozyskiwanesąinformacje,
musząbyćdostosowanedo czasutrwaniafazyprzednapadowej.Jeślifazaprzednapadowajeststosunkowokrótka,duże
przedziałyczasowemogąspowodowaćpominięcieważnych
z punktuwidzeniaprzewidywaniacechstanuprzednapadowego.Przydużejczęstotliwościpozyskiwaniainformacjibadany okres może odpowiadać jedynie latencji pomiędzy
czynnikiemprowokującyma napadem.Naprzykładdeprywacjasnuprzedostatniejnocymożewpływaćnaryzykonapaduw dniudzisiejszym.
Określenieczasutrwaniastanuprzednapadowegojesttakżeistotnedlapotencjalnychinterwencjileczniczych.Wąskie
czasoweoknoterapeutycznemożeuniemożliwićinterwencję.Z drugiejstronyjeślizdeﬁniujemyfazęprzednapadowąjako 24 godziny poprzedzające napad, to może to być zbyt
długo na interwencje behawioralne lub farmakologiczne.
Obecniedostępnedanenatentematsąbardzoograniczone.
Wedługostatnichdoniesień13 okresprodromalnytrwaod
30 minut do kilku godzin. Inne badania sugerują, że faza
przednapadowamożetrwaćdo 24godzin.24

Wyniki badań wykorzystujących
dzienniczki
OBJAWY ZWIASTUNOWE I OKRES PRODROMALNY

Objawyzwiastująceopisywanou 6-47%pacjentówz padaczką.10-13,24 Wiele z opisywanych w padaczce objawów
zwiastunowychmacharakterneuropsychiatryczny.Częstosą
tozmianyzachowania,czynnościpoznawczychi nastroju,13
takiejakzaburzeniakoncentracjilubniepokój.Inneczęsto
opisywaneobjawytoapatia,nudności,bóległowyi zaburzeniasnu.Najczęściejopisywaneobjawyzwiastunowew badaniachprzekrojowychzestawionow tabeli 1.
Spośród opisywanych objawów prodromalnych zmiany
nastroju były najszerzej badane. W dwóch badaniach prospektywnychwzrostczęstościnapadówobserwowanopodeklarowanympoprzedniegodniaobniżeniunastroju50 oraz
nasileniustresui niepokoju.51 W tychbadaniachdanepozyskiwano tylko raz dziennie, dlatego rzeczywisty interwał
czasowypomiędzyzaburzeniaminastrojua wystąpieniemnapaduniejestznany.
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TABELA 1. OBJAWY ZWIASTUNOWE NAPADU RELACJONOWANE W BADANIACH
Scaramelli i wsp. 200913

Schulze-Bonhage i wsp. 200612

Rajna i wsp. 199711

Hughes i wsp. 199310

Częste

Zaburzenia zachowania
Zaburzenia poznawcze
Niepokój/zmiany nastroju
Zmęczenie/apatia
Zaburzenia snu
Zaburzenia mowy
Objawy żołądkowo-jelitowe
Ból głowy

Niepokój ruchowy
Ból głowy
Apatia
Nudności
Zaburzenia koncentracji
Zawroty głowy
Zmęczenie

Trudne do określenia śmieszne uczucie
Zaburzenia w nadbrzuszu
Bóle głowy
–
–
–
–

Drażliwość
Niepokój i zaburzenia nastroju
Zaburzenia poznawcze
Ból głowy
Śmieszne uczucie
Zaburzenia mowy
Poliuria
Euforia

Rzadkie

Zmiany apetytu/pragnienia

–

–

–

W badaniu obejmującym pacjentów hospitalizowanych
z powodupadaczki52 porównywanoretrospektywnąocenęstanuemocjonalnegoz danymiuzyskanymiw czasierzeczywistymzapomocąESM.Danedotyczącefazymiędzynapadowej,
przednapadoweji ponapadowejuzyskanow niewielkiejgrupiepacjentów.W okresieprodromalnymlubfazieprzednapadowejobserwowanostatystycznieistotneobniżenienastroju
i aktywności.Wartozauważyć,żepacjenciretrospektywnierelacjonowalibardziejpozytywneemocjepodczasmonitorowanianiżw czasierzeczywistymw ESM.Tymsposobemwykazano
większąwiarygodnośćocenychwilowej.
Przynajmniejw jednymbadaniuwykazanozmianyzachowaniaw fazieprzednapadowej.Bruzdoi wsp.użylimetodologiiuprzedniostosowanejw schizofrenii.22 W niewielkiej
grupiepacjentówzbadalizachowaniew sytuacjachstymulacji emocjonalnej w różnych fazach cyklu padaczkowego.
U dwóchpacjentówz ogniskiemw prawympłacieskroniowymprecyzjaczasowasymulowanychruchówzmieniałasię
wrazz nadchodzącymnapadem.Możnasądzić,żeodkrycia
teumożliwiąprzewidywanianapadównapodstawiezadań
behawioralnych.Wynikitesąw zgodziez częstoobserwowanymiw fazieprodromalnejzaburzeniamizachowania.13

CZYNNIKI WYZWALAJĄCE/PROWOKUJĄCE

W populacjiogólnejpacjentówz padaczkądo 90%z nich
identyﬁkujeconajmniejjedenczynnikprowokującynapady.14-17,52,53 Pacjencizesłabokontrolowanąpadaczkączęściej
deklarują czynniki prowokujące niż ci z rzadkimi napadami,15,17 podobniejakpacjenciz dużympoziomemlękui niskim poczuciem kontroli nad własnym zdrowiem.17 Stres
emocjonalnyi zdarzeniażyciowebędąceźródłemstresu,deprywacjasnu,depresja,niepokój,miesiączkai spożyciealkoholusąnajczęściejwymienianymiczynnikamiprowokującymi
napady.14-17,52-55
Większośćbadańmającychnaceluidentyﬁkacjęczynnikówprowokującychopartajestnaoceniewłasnejpacjentów.
Pacjenciczęstomogąrelacjonowaćczynnikiwyzwalającenapady,którenieznajdująpotwierdzeniaw badaniachprospektywnych,jaknaprzykładpiciekawy(tab. 2,ryc. 2).Najczęściej
wymienianeczynnikiprowokującenapadytostresemocjonalnyi deprywacjasnu.Powiązanietychczynnikówz wystąpieniem napadów zostało potwierdzone w badaniach
prospektywnych.
O ciekawąhipotezępokusilisięostatnioRajnai wsp.Twierdzą,żeprawdziwienieprowokowanenapadynależądo rzadko-

TABELA 2. NAJCZĘŚCIEJ RELACJONOWANE CZYNNIKI PROWOKUJĄCE NAPADY W RÓŻNYCH POPULACJACH (n=1677)
Stany Zjednoczone
1. Stres emocjonalny
2. Deprywacja snu
3. Zmęczenie
4. Alkohol
5. Gorączka
6. Migające światła
7. Nieregularne przyjmowanie leków
8. Miesiączka
9. Wysiłek ﬁzyczny
10. Zdrowie
11. Inne

106 (18,2%)
32 (5,5%)
51 (8,8%)
21 (3,6%)
37 (6,4%)
10 (1,7%)
27 (4,6%)
4 (1,3%)
4 (0,7%)
10 (1,7%)
26 (4,5%)

Dania
73 (24,3%)
54 (17,9%)
35 (11,6%)
28 (9,3%)
22 (7,3%)
28 (9,3%)
21 (7,0%)
5 (3,2%)
1 (0,3%)
7 (2,3%)
10 (3,3%)

Norwegia

Suma

171 (21,5%)
108 (13,6%)
74 (9,3%)
46 (5,8%)
27 (3,4%)
35 (4,4%)
14 (1,8%)
20 (4,8%)
47 (5,9%)
10 (1,3%)
38 (4,8%)

350 (20,9%)
194 (11,6%)
160 (9,5%)
95 (5,7%)
86 (5,1%)
73 (4,4%)
62 (3,7%)
29 (3,3%)
52 (3,1%)
27 (1,6%)
74 (4,4%)

Na podstawie: Nakken KO, Solaas MH, Kjeldsen MJ, et al. Which seizure-precipitating factors do patients with epilepsy most frequently report? Epilepsy
Behav 2005, 6 (1): 85-9.
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Odsetek pacjentów

50
40
30
20
10

Czytanie lub pisanie

Jedzenie

Dźwięki

Rozmowa

Kawa

Alkohol

Głodzenie

Pora roku

Oglądanie telewizji lub granie
w gry komputerowe

Nagłe przebudzenie

Napięcie intelektualne

Gorączka lub choroba

Migające światła

Miesiączka

Zmęczenie

Deprywacja snu

Stres

0

RYCINA 2. Czynniki prowokujące relacjonowane przez pacjentów. (Przedruk z: Sperling MR, Schilling CA, Glosser D, et al. Self-perception of seizure
precipitants and their relation to anxiety level, depression, and health locus of control in epilepsy. Seizure 2008, 17 (4): 302-7, za pozwoleniem).

ści.Badaczesugerują,żewystępowanienapadóww padaczce
jestkonsekwencjązarównopodatności,którajeststała,jaki sytuacyjnychczynnikówprowokujących,któresązmienne.Jeśli
dominujestałapodatność,napadymogąbyćprowokowane
przezsubtelneczynniki,któreniesąłatwedo wychwycenia.
Pacjenciwówczasuważają,żesątonapadyspontaniczne.Jeśli
stałapodatnośćniejestsilna,koniecznyjestbardziejzdecydowanyczynnikwyzwalający.Jeślizarównosubtelne,jaki zdecydowane czynniki prowokujące u danego pacjenta zostaną
zidentyﬁkowane,tozgodniez tąhipoteząbędziemożnaprzewidywaćnapady.
PRZEWIDYWANIA WŁASNE PACJENTÓW W FAZIE
PRZEDNAPADOWEJ

Celemjednegobadaniabyłaocenazdolnościpacjentów
do przewidywanianapadów.18 Wykorzystanoprospektywny
modelbadawczyz wykorzystaniemtradycyjnychdzienniczków.Pacjencicodziennieodpowiadalinapytanie:„Czysądzisz, że w ciągu następnych 24 godzin doświadczysz
napadu?”.Możliwościodpowiedzibyłynastępujące:wielce
prawdopodobne (1),raczejtak (2),raczejnie (3),bardzomałoprawdopodobne (4).W trakciebadaniau 71pacjentów
odnotowano1488dniz napadami,475z nichbyłopoprzedzoneprzewidywaniem„wielceprawdopodobne”albo„raczejtak”,codałoczułośćprzewidywań31,9%.Z kolei11 388
dni spośród 13 691 bez napadów było poprzedzone
przewidywaniem„raczejnie”albobardzomałoprawdopo-
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dobne(swoistość83,2%).Podostosowaniuzwiązanymze
zróżnicowaniem badanych uzyskano całkowitą swoistość
87%i czułość21%.Ilorazszansw teścieCochrana-Mentela-Heanszela(OR)dlatrafnegoprzewidywaniawyniósł2,25
(95%przedziałufności[PU]1,91-265).Oznaczato,żeprawdopodobieństwowystąpienianapaduw okresie24godzin
po pozytywnym przewidywaniu było ponad dwukrotnie
większe.
Zdolnośćdo przewidywanianapadówwykazanow całej
grupie,jednakprzewidywania12pacjentówbyłyszczególnie
trafne.Nazwanoichprzepowiadaczami.Ilorazszansw grupieprzepowiadaczywyniósł3,14(95%PU2,53-3,89).Oznacza
to,żeprawdopodobieństwowystąpienianapaduw okresie
24 godzinpopozytywnymprzewidywaniubyłoponadtrzykrotniewiększe.W tejpodgrupieśredniaswoistośćprzepowiedni wyniosła 88%, a czułość 57%. Po dostosowaniu
związanymzezróżnicowaniembadanychuzyskanoswoistość
90% i czułość 37%. Trafność ocen wśród przepowiadaczy
przedstawiononarycinie 3.W kolejnymbadaniuwykazano,
żestresi niepokójczęstonakładająsięz przeczuciemnadchodzącegonapadu(patrzdalej).
Głównym ograniczeniem tego wstępnego badania było
wykorzystaniepapierowejformydzienniczków,coumożliwia
wsteczneichwypełnianie.Obecnietrwabadaniewykorzystującedzienniczkielektroniczne.Wstępneanalizypotwierdzają odkrycia poczynione w badaniu z papierową formą
dzienniczków(Hauti wsp.2009,daneniepublikowane).
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Napad

Trafność przewidywań
(%)

100

Bez napadu

80
60
40
20
0

Bardzo
prawdopodobne

Raczej tak

Raczej nie

Bardzo mało
prawdopodobne

RYCINA 3. Trafność przewidywań w grupie „przepowiadaczy”. Trafność przewidywań pozytywnych i negatywnych w podgrupie pacjentów (n=12),
których przewidywania sprawdzały się najczęściej. Korelacje spersonalizowane.

Konstruowanie modelu
przewidującego

dzienniczków,uzmysłowiło,żekonstruowaniemodeliprzewidującychmożebyćekscytujące.

Kolejnymkrokiemw przewidywaniunapadówjeststworzeniemodelu,którywykorzystujeliczneczynnikipredykcyjne.
W badaniuwykorzystującymdzienniczkipapierowe,omówionympowyżej,51 czynnikiprowokującezostaływprowadzone
do modeluprzewidującego.Subiektywnypoziomstresu,niepokóji liczbagodzinsnuw ciągunocypoprzedzającejnapad
zostały uznane za istotne w tym modelu. Gdy włączono
do modelutakżeprzewidywaniewłasnepacjentów,zmienne,
które pozostały w modelu, obejmowały przewidywanie
własnepacjenta(OR 0,90,95%PU 1,8-7,2)i godzinysnupoprzedzającejnapadnocy(OR 0,90,95%PU 0,82-0,99).Subiektywne poczucie stresu i niepokoju straciły istotność.
Wyciągniętowniosek,żeosobyprzeczuwającezbliżającysię
napadrelacjonowaływyższypoziomstresui niepokoju.
Opierającsięnatychdanych,analizowanokilkahipotetycznychscenariuszydla40-letniejkobiety(tab. 3).Choćto
badaniebyłowstępnei opierałosięnaformiepapierowej

Leczenie prewencyjne
Leczeniepadaczkitradycyjniedzielisięnadoraźnei proﬁlaktyczne.Leczeniedoraźnemaograniczonezastosowaniei zasadniczo
jeststosowanew przypadkuprzedłużającychsięnapadów,napadówgromadnychi stanupadaczkowego.Leczenieproﬁlaktyczne
jeststandardemw padaczce.Poleganaprzewlekłejfarmakoterapii,
którazmniejszaryzykowystąpienianapadu.Kolejnymlogicznym
krokiemw CDEA,do którychnależypadaczka,jestleczenieprewencyjne.W założeniuleczeniepowinnowyprzedzaćzbliżającysię
napad.Leczenieprewencyjnejestformąpośredniąpomiędzypostępowaniemdoraźnyma proﬁlaktyką.Potencjalnekorzyściz prewencji są duże. Leczenie podawane jest tylko wówczas, kiedy
prawdopodobieństwojegoprzydatnościjestnajwiększe.Zmniejszatonarażeniepacjentanaleki obniżakosztleczenia.Skuteczne
postępowanieprewencyjneznaczniezmniejszyłobyzdrowotne
i ekonomiczneobciążeniazwiązanez chorobamiepizodycznymi.

TABELA 3. KONSTRUOWANIE MODELU PRZEWIDUJĄCEGO: HIPOTETYCZNE SCENARIUSZE. PRZEWIDYWANIA WŁASNE
PACJENTÓW ZASTĄPIŁY W MODELU STRES I NIEPOKÓJ. PRAWDOPODOBNIE GDY PACJENCI PRZECZUWALI NADCHODZĄCY
NAPAD, RELACJONOWALI WYŻSZY POZIOM STRESU I NIEPOKOJU
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Stres

Niepokój

Liczba godzin snu

Mały
Umiarkowany
Duży

Mały
Umiarkowana
Duży

Duża
Umiarkowana
Mała

Ryzyko napadu %
4,1
5,9
8,5

Stres

Niepokój

Liczba godzin snu

Przewidywania własne

Jakikolwiek
Jakikolwiek
Jakikolwiek

Jakikolwiek
Jakikolwiek
Jakikolwiek

Duża
Umiarkowana
Mała

Niskie
Umiarkowane
Wysokie

Ryzyko napadu %
2,9
6,7
13,1
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POTENCJALNE FARMAKOLOGICZNE SPOSOBY PREWENCJI

Podstawądoraźnegopostępowaniaw padaczcesąbenzodiazepiny.Danychpotwierdzającychichskutecznośćw przerywaniunapadówgromadnych,przedłużającychsięnapadów
i stanówpadaczkowychjestażnadto.57,58 Benzodiazepiny
mogłybymiećistotneznaczenietakżew leczeniuprewencyjnym.Pacjentmógłbynaprzykładprzyjmowaćdługodziałającąbenzodiazepinę,gdyprawdopodobieństwonapadujest
podwyższone.Innąmożliwościąjestzwiększaniedawkileku
stosowanegoproﬁlaktycznie,jednaktoniesiezesobąistotne
ryzykotoksyczności.Pozaleczeniemprewencyjnymu pacjentówz drgawkamigorączkowymii acetazolamidemw padaczceokołomenstruacyjnejdotychczasniepublikowanobadań
dotyczącychleczeniaprewencyjnegow padaczce.Prawdopodobnietosięzmieni,gdypojawiąsięmożliwościprzewidywanianapadów.
POZAFARMAKOLOGICZNE METODY PREWENCJI

Dopozafarmakologicznychmetodprewencjinależą:środkiostrożności,którezmniejszająryzykowystąpienianapadu
orazłagodząjegopotencjalnekonsekwencje,unikanieczynnikówwyzwalającychi innemetodybehawioralne.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W przypadkuzidentyﬁkowaniazwiększonegoprawdopodobieństwa napadów pacjent ma szanse wdrożyć środki
ostrożnościzwiększającejegobezpieczeństwow dniachwysokiegoryzyka.Możetobyćunikaniepodróżowaniaśrodkamitransportupublicznego,powiadomienierodziny,byco
jakiś czas kontaktowała się z pacjentem. Znajomość dni
zwiększonegoryzykapozwoliłabyzoptymalizowaćteśrodki
ostrożności,takbyniewprowadzaćniepotrzebnegoniepokojui niezmniejszaćjakościżycia.
UNIKANIE CZYNNIKÓW PROWOKUJĄCYCH

Unikanie czynników prowokujących jest praktykowane
przezwielupacjentów.15,24,52 Pacjencimogąunikaćswoistych
dlanichczynnikówlubtychopisywanychw piśmiennictwie.38
Unikanieczynnikówprowokującychmajednakpewneograniczenia.Pacjenciobawiająsięzidentyﬁkowaniaczynników
prowokującychmogącychzwiększyćichwpływnaskądinąd
nieprzewidywalnąchorobę.Wieleopisywanychczynników
prowokującychniezostałopotwierdzonychw badaniachprospektywnych.Dlawieluczynnikówprowokującychistnieje
dużazmiennośćosobnicza,nawetw przypadkudanejosoby
podatnośćnadanyczynnikwywołującymożeznacznieróżnić
sięw zależnościod ogólnejpodatnościnanapadw chwilijegozadziałania.Takwięcunikanieczynnikówprowokujących
w sposóbnieindywidualnymożeprowadzićdo nadmiernych
ograniczeństylużycia.W końcujednychczynnikówprowokującychmożnauniknąć(np.deprywacjisnu),a innychnie(np.
stresującychsytuacjiżyciowych).
INNE BEHAWIORALNE TECHNIKI PREWENCYJNE

Zabehawioralnesposobyprewencjimożnauznaćwszystkierelacjonowaneprzezpacjentówsposobyzapobieganiana-
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padom.Metodomsamokontrolinapadówpoświęconokilka
badań.11,15,52,61,62 Omówionotakżesposobysamodzielnego
przerywanianapaduczęściowego.Metodyteczęstoopracowywanesąprzezpacjentówi obejmująrelakslubkoncentrację.
Do opisywanych technik relaksacyjnych należą: głębokie
oddychanie, stopniowe rozluźnianie mięśni, biofeedback
i joga.38,62,63 Z drugiejstronyniektórzypacjencideklarują,że
skupienie,wykonywanieobliczeńw myślachlubkoncentracja
nazadaniachmogąskutecznieprzerywaćzbliżającysięnapad.
Opisywanotakżeswoistąmetodęprzerywanianapadówpoprzezaktywacjęprzylegającychokolickorowych.Naprzykład
pacjent,któregonapadyrozpoczynająsięod parestezji,odkrył,
żezaciśnięciepięścizapobiegau niegouogólnieniunapadu.38
Choćtematjestciekawy,dotychczasnieprzeprowadzonobadaniaweryﬁkującegomożliwośćprewencjinapadówzapomocątechnikbehawioralnychwymyślonychprzezpacjentów.

Podsumowanie
W pracyomówionocyklpadaczkowy.Wyróżnionofazęmiędzynapadową,przednapadową,napadowąi ponapadową.
Dostępnedanesugerują,żefazęprzednapadowąmożnazidentyﬁkowaćnapodstawiebadańneuroﬁzjologicznych,objawówzwiastunowych,obecnościczynnikówprowokujących
i ocenywłasnejpacjentów.Zapomocąbadańwykorzystującychdzienniczkiwykazano,żerozkładnapadóww czasienie
jestprzypadkowyi żeczęśćpacjentówjestw stanieprzewidywaćzbliżającesięnapady.Danezebranenapodstawiebadań z wykorzystaniem formy papierowej dzienniczków
i wstępneanalizybadaniaz wykorzystaniemelektronicznych
dzienniczków suger ują, że przewidywanie napadów jest
możliwe.
Choćwieledanychprzemawiazaprzewidywaniemnapadów i leczeniem prewencyjnym, pozostało kilka niewiadomych. Po pierwsze, jaka część pacjentów z padaczką jest
w stanieprzewidywaćnapady?Podrugie,naileichprzewidywaniasątrafne?I w końcu,jakametodapostępowaniaprewencyjnegojestnajlepszau pacjentów,którychprzewidywaniasą
wystarczającowiarygodne?
Odpowiedźnatepytaniamożedoprowadzićdo zmniejszeniaobciążeńzwiązanychz padaczkąpoprzezmożliwość
przewidywanianapadówi stworzeniepodstawdo leczenia
prewencyjnego.Pracatamożepogłębićzrozumieniepadaczki,dostarczająckontekstówklinicznychdo badaniaprocesów
odpowiedzialnych za przejście z fazy międzynapadowej
do przednapadoweji napadowej.Koniecznesąkolejnebadaniaprospektywne.Zadanieniejestłatwe,jednakjakjasnowynikaz omówionychpowyżejdoniesień,nadziejenapoprawę
jakościżyciapacjentówz padaczkąsąduże.

Podziękowania
Autorzy składają serdeczne podziękowania za współpracę
dr.CharlesowiB.Hallowii dr.HowardowiTennenowi.
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This article from Neurologic Clinics of North America (Volume 27, Number 4, November
2009: 925-940, Sheryl R. Haut, MD, Richard B. Lipton, MD) is published by arrangement
with Elsevier Inc., New York, New York, USA.
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N

owyrokjestzawszeczasempostanowień,alei nowychnadziei.WybrałamdzisiajdlaPaństwaartykuł
jakowyraznieodłącznejnadziei,jakatowarzyszylekarzomi pacjentomz padaczką.A mianowicienadziejana
poznanieistotytejchoroby,a cosięz tymłączy,możliwość
przewidzeniawystąpienianapadui znalezieniaczynników
goprowokujących.
Autorzyprezentująniezwykleważnespojrzenienapadaczkęnietylkopoprzezpryzmatnapadówpadaczkowych,
aletakżefunkcjonowaniachoregow okresiemiędzynapadowym.JeślibyzadaliPaństwoswoimpacjentomz padaczką
pytanie,cowłaściwiejestdlanichnajtrudniejszew akceptacjichoroby,tow zdecydowanejwiększościwskazalibynieprzewidywalnośćnapadów.
Większośćchorych,jeśliniewszyscy,czyichrodzinystarająsięodnaleźćczynnikiostrzegawczelubsytuacje,które
dawałybymożliwośćprzewidzeniawystąpienianapadu.Starająsięzrozumieć,dlaczegoi kiedymożewystąpićnapad
padaczkowy.AutorzypracyprzedstawiająPaństwuprzegląd
próbbadańtegoniezwyklezłożonegoprocesu.
Trudność polega na dużej heterogenności pacjentów
z padaczkąi wszelkieuogólnieniamogąprzynieśćwięcej
stratniżkorzyści.Niemniejjednakczynnikiostrzegające
przednapadami,czyjeprowokującepowinnybyćznanelekarzowii jegopacjentom.W tymkontekściebardzoważne
wydajesięrozróżnienienapaduprostegood zwiastununapadupadaczkowego.Napadyprostezwykletraktowanesą
przezpacjentówwłaśniejakozwiastunlubaurawłaściwego
napadu, podczas gdy jest to napad padaczkowy, który
możesięzakończyćnatymetapielubprzejśćw inneformy
napadupadaczkowego.Niewłaściwetraktowanietegoincydentumożeprowadzićdo oczywistychpomyłekw terapii.Z koleiczęstozwiastunytrwająceróżniedługo(godziny
lub nawet dni) nie mają charakteru padaczkowego
i sąw istocietymfenomenem,któryzasługujenabardziej
wnikliwąanalizę.Zwiastunysąistotnew ocenierytmuwystępowanianapadów.Określenia,któreczęstosięsłyszy
od pacjentówlubichbliskich,takiejak:„Wiemjużod rana,
żebędęmiećnapad”lub„ Jakzaczynasiętakzachowywać,
towiem,żemożebyćnapad”,mogąmiećbardzoistotny
wpływnafunkcjonowanie,w pewnymsensienaprzygotowaniesiędo napadu.Każdabiologicznacykliczność(fazy
księżyca,zmianycyklumenstruacyjnego,zmianypogody
itp.)wywierapotencjalnywpływnawystępowanienapa-
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dów.Problememjestuchwycenietejkorelacjii dostosowaniejejdo pacjenta.Niestety,naobecnymetapienieumiemytegozrobić.
OddawnaprowadzonesąbadaniaprzyużyciuEEGw celuwykryciacharakterystycznegozapisulubsygnałubiologicznego,którymógłbyzapowiedziećnapad.Zasadniczą
kwestięstanowizależnośćczasuwystąpieniaewentualnego
sygnałui napadu.Przedstawionew pracybadaniasąkolejnymi,jakżepotrzebnymipróbamiodpowiedzinapytanie,
czyi w jakisposóbmożnaprzewidziećnapadypadaczkowe.
Zdeﬁniowanietego,coautorzynazywająfaząprzednapadową,w odróżnieniuod znaczniedłuższejmiędzynapadowej, jest ważne, ale zawsze pozostaje kwestia czasu jej
trwania.Większośćpomysłówbadawczychwynikaz obserwacji pacjentów. Na przykład pacjenci sami zauważają,
żeponapadachgromadnychz regułynastępujedłuższy
okreswolnyod napadów.Topacjencidążądoleczeniazapobiegającego,któresprowadzasiędo pytania:„Czymogę
wziąćcoś,żebynapadnienastąpił,np.w czasiekolokwium
habilitacyjnegoczyślubu”.Zawszewyzierachęćprzewidzenianapadui zapobieżeniamualbozminimalizowaniajego
skutków.
Jednakjesttotakzłożonezjawiskoz punktuwidzenia
neuroﬁzjologa,żejaksłuszniepisząautorzy,niemożeopieraćsiętylkonaodczuciachpacjenta.Należyzaangażować
zaawansowanetechnikianalizymatematycznejw celustworzeniakataloguczynnikówostrzegawczych,wyzwalających
i subiektywnieprzewidujących.Niezwykletrudnoznaleźć
czynnikiostrzegawcze,jeślileżąonew sferzeneuropsychologicznej,niezwykletrudnojestważyćposzczególneczynniki, niezwykle trudno jest odróżnić, czy zaburzenie
zachowaniamowy,koncentracjijestszerokopojętymzwiastunem,czybyćmożeniedrgawkowynstanempadaczkowym.
Napadymusząbyćtraktowanejakowypadkowawielu
czynników,a bezwątpieniaistniejepotrzebaznalezienia
kluczado tegozamka.Pozapytaniamibezodpowiedzi,którestawiająsobieautorzyi którestawiająnasipacjenci,należyz całąmocąpodkreślić,żewnikliwaanaliza,obserwacja
pacjentajestniezbędnadoprawidłowegopostępowaniaterapeutycznego.W Polscewielulekarzyzalecapacjentom
notowanienapadówi czasamiopisywanieczynnikówistotnychz punktuwidzeniaryzykanapadów.Proponowane
corazczęściejstosowaniedzienniczkówelektronicznych
jest dostępne również dla polskich pacjentów, np. na
stroniewww.tacyjakja.pl,naktórąserdeczniezapraszam.
Portalpowstałwłaśniew celumonitorowaniachoróbprzewlekłych, co wpisuje się w Guided Self-Management
ProgramforPatients.CelemportaluTacyJakJa.pljestpropagowaniesamokontroliprzebieguchorobyprzewlekłejwedług wskazówek lekarza właśnie poprzez prowadzenie
dzienniczkówobjawówi leczeniaonline.
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