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STRESZCZENIE 

 

WSTĘP: 

Stan padaczkowy jest stanem nagłym w neurologii, zagrażającym życiu. Częstość jego 

występowania na świecie, w ciągu roku waha się od 10 do 61 przypadków wśród 100 000 

ogólnej populacji oraz od 17 do 23 przypadków wśród 100 000 dzieci (Treiman, 2008). Stan 

padaczkowy od wielu lat budził zainteresowanie naukowców, którzy prowadzili żywe 

dyskusje, nad uzgodnieniem jednolitego kryterium czasu trwania czynności napadowej, która 

by go definiowała. W końcu Lowenstein i wsp. (1999) zaproponowali nową, operacyjną 

definicję uogólnionego drgawkowego stanu padaczkowego dla osób dorosłych i dzieci 

powyżej 5 roku życia, zgodnie z którą określili go jako trwający 5 minut lub dłużej ciągły 

napad drgawkowy lub nawracające napady, pomiędzy którymi pacjent nie odzyskuje 

przytomności. Ze względu na fakt, iż wyżej przedstawiona definicja nie rozwiązywała kwestii 

innych typów SE niż uogólniony drgawkowy stan padaczkowy, w 2015r. Międzynarodowa 

Liga Przeciwpadaczkowa (ILAE) zaproponowała nową definicję, uwzględniającą wszystkie 

typy SE, opierającą się na dwóch punktach czasowych o wyraźnych implikacjach klinicznych 

(Trinka i wsp., 2015).  

W przypadku napadów gromadnych, ilość prac naukowych im poświęconych jest 

zdecydowanie mniej liczna, w porównaniu do tych skupiających się na tematyce stanu 

padaczkowego, co sugeruje, że są one słabo poznanym tematem w neurologii. Należy także 

zwrócić uwagę na fakt, że dostępna literatura medyczna skupia się głównie na występowaniu 

tych napadów u pacjenta chorującego na padaczkę, natomiast bardzo niewiele mówi o 

osobach, u których zdarzają się one bez wywiadu chorobowego. Do tej pory nie została 



 

uzgodniona ich uniwersalna i powszechnie akceptowana definicja, chociaż w opracowaniach 

naukowych i badaniach klinicznych najczęściej stosowana jest definicja zaproponowana przez 

Sheryla Hauta - napady klastrowe rozpoznaje się, gdy wystąpi trzy lub więcej napadów w 

czasie nieprzekraczającym 24 godzin (Haut i wsp., 2002), z powrotem do wyjściowego stanu 

przytomności pomiędzy nimi (ang. return to baseline) (Haut, 2006).  

Zarówno stan padaczkowy, jak i napady gromadne wiążą się ze zmiennym 

przebiegiem klinicznym i znaczną śmiertelnością, dlatego też określenie i wyizolowanie 

najważniejszych czynników: z wywiadu, oceny klinicznej lub neurologicznej pacjenta, badań 

laboratoryjnych, zastosowanego leczenia, o potencjalnym znaczeniu rokowniczym, wydaje 

się mieć niezwykle istotne znaczenie dla lepszego i szybszego planowania postępowania 

medycznego oraz podejmowania decyzji terapeutycznych. Jest mało prawdopodobne, aby 

tylko jeden, izolowany czynnik prognostyczny mógł w sposób precyzyjny i niezależny 

korelować z przebiegiem klinicznym stanu padaczkowego lub napadów gromadnych. Dlatego 

też podejmowane są liczne próby opracowania skal rokowniczych, opierających się na kilku 

najważniejszych parametrach istotnie wpływających na ostateczne rokowanie. Przykład 

takiego narzędzia prognostycznego dla stanów padaczkowych stanowi skala STESS (Status 

Epilepticus Severity Score) (Rossetti, Logroscino i wsp., 2006; Rossetti i wsp., 2008).  

 

CEL PRACY:  

Celem niniejszej pracy było wskazanie czynników prognostycznych zgonu, istotnych 

nie tylko dla osób w stanie padaczkowym, ale przede wszystkim dla pacjentów z napadami 

gromadnymi, we wstępnej ich ocenie obejmującej okres zachorowania oraz pierwsze 24 

godziny od wystąpienia.  

Dodatkowy element badania stanowiła analiza walidacyjna skali STESS (Status 

Epilepticus Severity Score), jako narzędzia rokowniczego w grupie chorych będących w 

stanie padaczkowym oraz próba zastosowania tej skali w populacji osób z napadami 

gromadnymi.  

 

MATERIAŁ I METODY: 

Po spełnieniu określonych kryteriów 294 pacjentów (200 z napadami gromadnymi i 

94 w stanie padaczkowym) zostało włączonych do analizy. Badanie składało się z części 

retrospektywnej, obejmującej szczegółową analizę dokumentacji medycznej zgromadzonej w 

okresie od stycznia 2006r. do września 2011r. oraz z części prospektywnej, obejmującej 



 

bezpośrednią obserwację pacjentów przebywających w Klinice Neurologii z powodu stanu 

padaczkowego lub napadów gromadnych w okresie od października 2011r. do grudnia 2015r. 

 W ten sposób zgromadzono dane dotyczące wszystkich czynników (demograficznych, 

epidemiologicznych, klinicznych i laboratoryjnych oraz zastosowanego leczenia) o 

potencjalnej wartości predykcyjnej, obecnych w momencie wystąpienia stanu padaczkowego 

lub napadów gromadnych. Analizę rozpoczęto od porównania wyżej wymienionych dwóch 

grup pomiędzy sobą. W następnym punkcie opracowania statystycznego przeprowadzono 

prostą analizę jednoczynnikową zależności pomiędzy wyżej wymienionymi czynnikami, a 

oceną stanu pacjenta po 30 dniach od zachorowania. Posłużono się dychotomicznym 

podziałem w zależności od rokowania: złe rokowanie (ZGON) - GOS: 1 pkt i korzystne 

rokowanie (PRZEŻYCIE) - GOS: 2 - 5 pkt. W kolejnym etapie przeprowadzono analizę 

wieloczynnikową, w oparciu o modele regresji logistycznej. Jako punkt końcowy badania 

dokonano walidacji skali prognostycznej STESS dla badanej populacji pacjentów będących w 

stanie padaczkowym, dokonano również próby walidacji tej skali dla osób z napadami 

gromadnymi zarówno z wywiadem, jak i bez wywiadu padaczkowego. 

 

WYNIKI: 

Porównując ze sobą populację w stanie padaczkowym i z napadami gromadnymi, 

stwierdzono statystycznie znamienną różnicę w zakresie: średniej wieku, płci, historii 

napadów padaczkowych (padaczki) w wywiadzie, czasu trwania choroby, przebycia stanu 

padaczkowego, obecności potencjalnie śmiertelnej etiologii (ang. potentially fatal etiology - 

PFE), podstawowych parametrów życiowych (skurczowego i rozkurczowego ciśnienia 

tętniczego, akcji serca), stopnia zaburzeń przytomności (stanu przytomności, stuporu i 

śpiączki), natomiast pomiędzy analizowanymi parametrami laboratoryjnymi stwierdzono 

istotne statystycznie różnice w zakresie poziomu mocznika i GGT. Uwzględniając rodzaj 

zastosowanego leczenia, w przerwaniu stanu padaczkowego oraz napadów gromadnych 

istotne różnice dotyczyły leczenia I i III rzutu.  

Śmiertelność w grupie pacjentów w stanie padaczkowym wynosiła 29,8%, natomiast 

w napadach gromadnych była mniejsza i wynosiła 10,5%.  

W analizie jednoczynnikowej, wśród pacjentów w stanie padaczkowym stwierdzono 

wyraźną zależność pomiędzy ostatecznym rokowaniem a: wiekiem pacjenta; czasem trwania 

choroby; brakiem historii napadów padaczkowych (padaczki) w wywiadzie; brakiem 

napadów klastrowych w wywiadzie; brakiem obecności padaczki lekoopornej; obecnością 



 

potencjalnie śmiertelnej etiologii (ang. potentially fatal etiology - PFE); obecnością ostrej 

objawowej etiologii (ang. acute symptomatic etiology) wg ILAE; typem napadów (napady 

uogólnione drgawkowe - GC); stopniem zaburzeń przytomności ocenianym na wstępie - 

przed podaniem leczenia (sennością/splątaniem, stuporem i śpiączką); skurczowym 

ciśnieniem tętniczym (SBP); wartością CRP; poziomem glukozy; mocznika i kreatyniny; 

czasem jaki upłynął od początku wystąpienia stanu padaczkowego, do momentu podania 

pierwszego leku przeciwdrgawkowego, wynoszącym ≥30minut.  

Spośród wyżej wymienionych czynników, po przeprowadzeniu analizy 

wieloczynnikowej opartej na modelu regresji logistycznej, wyłoniono te, które w sposób 

niezależny wykazują związek z ostatecznym złym rokowaniem: wiek; obecność potencjalnie 

śmiertelnej etiologii (ang. potentially fatal etiology - PFE); stopień zaburzeń przytomności 

(stupor i śpiączka); czas jaki upłynął od początku wystąpienia stanu padaczkowego, do 

momentu podania pierwszego leku przeciwdrgawkowego, wynoszący ≥30minut; brak historii 

napadów padaczkowych (padaczki) w wywiadzie.  

W analizie jednoczynnikowej, w grupie osób z napadami gromadnymi zaobserwowano 

związek pomiędzy końcowym rokowaniem a: wiekiem pacjenta; czasem trwania choroby; 

przejściem z napadów gromadnych w stan padaczkowy; brakiem historii napadów 

padaczkowych (padaczki) w wywiadzie; brakiem napadów klastrowych w wywiadzie; 

brakiem obecności padaczki lekoopornej; obecnością potencjalnie śmiertelnej etiologii (ang. 

potentially fatal etiology - PFE); obecnością ostrej objawowej etiologii (ang. acute 

symptomatic etiology) i etiologii idiopatycznej/kryptogennej (ang. idiopathic/cryptogenic 

etiology) wg ILAE; typem napadów (napady uogólnione drgawkowe - GC); stopniem 

zaburzeń przytomności ocenianym między napadami, przed podaniem leczenia 

(przytomnością, sennością/splątaniem i stuporem); wartością CRP; poziomem glukozy; 

mocznika i kreatyniny.  

W analizie wieloczynnikowej wyselekcjonowano czynniki o najsilniejszym i 

niezależnym związku ze złym rokowaniem, do których należą: wiek; brak historii napadów 

padaczkowych (padaczki) w wywiadzie; stopień zaburzeń przytomności (stupor); typ 

napadów (napady uogólnione drgawkowe - GC); obecność potencjalnie śmiertelnej etiologii 

(ang. potentially fatal etiology - PFE).  

W ostatnim etapie pracy dokonano walidacji skali STESS w grupie pacjentów 

będących w stanie padaczkowym. W celu sprawdzenia jej przydatności diagnostycznej do 

oddzielania przeżyć od zgonów, wyznaczono krzywą ROC (ang. receiver operating 



 

characteristic), pole pod wykresem krzywej ROC, oznaczone jako AUC (ang. area under a 

receiver - operating characteristic curve)= 0,787. Optymalny punkt odcięcia skali określono 

na podstawie indeksu Youdena dla wartości ≥4, co jest zgodne z wynikami innych badaczy 

(Sutter, Kaplan i wsp., 2013). Na podstawie uzyskanego wyniku zauważono, że dla punktu 

odcięcia ≥4 dodatnia wartość predykcyjna (PPV) jest niższa niż ujemna wartość predykcyjna 

(NPV), co jest jeszcze wyraźniejsze przy niższych punktach odcięcia skali (NPV rośnie, 

natomiast PPV spada). Powyższa obserwacja jest zgodna z wnioskiem twórców skali STESS, 

czyli Rossettim i wsp. (2008), którzy w swojej pracy zasugerowali, że skala STESS jest 

bardziej niezawodnym narzędziem do przewidywania przeżycia niż zgonu w stanie 

padaczkowym. Natomiast w punkcie 5 tej skali, w badanej grupie, dodatnia wartość 

predykcyjna (PPV) przewyższyła ujemną wartość predykcyjną (NPV), dodatkowo w tym 

punkcie dokładność (ACC) osiągnęła najwyższą wartość. Jest to niezwykle ciekawa 

obserwacja (wymagająca potwierdzenia w kolejnych badaniach), gdyż sugerowałaby, że 

walidowana skala STESS zachowuje się w sposób bardziej przewidywalny niż pierwotnych 

twórców, ponieważ jest ona w stanie oprócz małego ryzyka popełnienia błędu w 

przewidywania przeżycia, również z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć zgon.  

Analizując czynniki prognostyczne dla napadów gromadnych zauważono, że 

parametry stanowiące integralne składowe skali STESS, mają duże znaczenie rokownicze 

również w tej grupie pacjentów, dlatego podjęto próbę zwalidowania tej skali dla napadów 

klastrowych. Pole pod wykresem krzywej ROC osiągnęło wartość 0,901. Rozpatrując bardzo 

dokładnie punkty odcięcia skali STESS, z uwzględnieniem dodatniej (PPV) i ujemnej 

wartości predykcyjnej (NPV) oraz dokładności (ACC), wyróżniono trzy przedziały skali. W 

badanej grupie, dla punktu odcięcia <2, ujemna wartość predykcyjna (NPV) przewyższyła 

dodatnią wartość predykcyjną (PPV). Obserwacja ta jest analogiczna do populacji pacjentów 

w stanie padaczkowym (przy punkcie odcięcia <4) i sugeruje, że skala STESS jest bardziej 

niezawodnym narzędziem do przewidywania przeżycia niż zgonu, szczególnie przy niskiej 

punktacji. Przekładając tą obserwację na praktykę kliniczną można założyć, że pacjenci ci 

najprawdopodobniej nie będą wymagali stosowania już na wstępie agresywnego leczenia 

przerywającego napady. Natomiast w odniesieniu do drugiej grupy osób, którzy uzyskali 2 i 3 

punkty, rokowanie jest mniej pewne, jednak w ich przypadku skala nadal ma wysoką ujemną 

wartość predykcyjną (NPV) dla zgonu. W przypadku trzeciej grupy z punktacją ≥4, skala 

nabiera wysokiej dodatniej wartości predykcyjnej (PPV) dla zgonu, a w punkcie 5 - PPV 

przewyższa NPV, co może wskazywać na konieczność prowadzenia od samego początku 

intensywnego nadzoru oraz postępowania terapeutycznego w tej grupie. Jednocześnie 



 

powyższa obserwacja może wskazywać na fakt, że skala STESS u osób z napadami 

gromadnymi, nie tylko jest użyteczna w przewidywaniu przeżycia, ale również z wysokim 

prawdopodobieństwem jest w stanie przewidzieć zgon (przy wysokiej punktacji).  

 

WNIOSKI: 

  Do czynników prognostycznych w badanej populacji osób będących w stanie 

padaczkowym, które mają najsilniejsze i niezależne znaczenie rokownicze w stosunku do 

zgonu (w 30-dniowej obserwacji), należą:  

- wiek,  

- potencjalnie śmiertelna etiologia (ang. potentially fatal etiology - PFE), 

- stopień zaburzeń przytomności - stupor i śpiączka,  

- czas jaki upłynął od początku wystąpienia stanu padaczkowego, do momentu 

podania pierwszego leku przeciwdrgawkowego, wynoszący ≥30 minut,  

- brak historii napadów padaczkowych (padaczki) w wywiadzie.  

 

  Do czynników ocenianych na wstępie, w badanej populacji pacjentów z napadami 

gromadnymi, które mają najsilniejsze i niezależne znaczenie rokownicze w stosunku do 

zgonu (w 30-dniowej obserwacji), należą:  

- wiek,  

- brak historii napadów padaczkowych (padaczki) w wywiadzie  

- stopień zaburzeń przytomności - stupor,  

- typ napadów - napady uogólnione drgawkowe (GC), 

- potencjalnie śmiertelna etiologia (ang. potentially fatal etiology - PFE). 

 

  Przeprowadzono pierwszą analizę walidacyjną skali STESS (Status Epilepticus Severity 

Score) w polskiej grupie osób w stanie padaczkowym, wyznaczając punkt odcięcia skali 

dla wartości ≥4, co jest zgodne z wynikami uzyskanymi przez innych badaczy i 

potwierdza użytecznośc tej skali również wśród polskiej populacji pacjentów.  

 

  Po raz pierwszy dokonano walidacji skali STESS w populacji pacjentów z napadami 

gromadnymi. Przeprowadzone badanie dowodzi użyteczności skali jako narzędzia 

rokowniczego i daje możliwość jej stosowania także w tej grupie pacjentów, jednak fakt 

ten wymaga potwierdzenia w dalszych wieloośrodkowych i prospektywnych badaniach.  



 

 

 Skala STESS powinna być stosowana w szerokiej praktyce klinicznej nie tylko 

przez neurologów, ale także przez lekarzy pełniących dyżury w Szpitalnych 

Oddziałach Ratunkowych, gdyż stanowi bardzo proste narzędzie prognostyczne 

zarówno dla osób będących w stanie padaczkowym, jak i z napadami 

gromadnymi, już we wstępnym etapie. Skala ta pozwala zaplanować stopień 

monitorowania pacjenta, a przede wszystkim może przyczynić się do bardziej 

efektywnego planowania postępowania terapeutycznego - ułatwia wybór metody 

i stopień agresywności leczenia.  


