
 
 

Zaburzenia rytmu serca w trakcie oraz po napadach padaczkowych 
Na podstawie: van der Lende M, Surges R, Sander JW, Thijs RD. Cardiac arrhythmias during or after 
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 Zaburzenia rytmu serca związane z napadem padaczkowym są dosyć często spotykane i mogą 
mieć związek z nagłą, niespodziewaną śmiercią w padaczce (ang. Sudden Unexpected Death In 
Epilepsy – SUDEP). U około 80% pacjentów w trakcie oraz po napadzie padaczkowym stwierdza się 
tachykardię zatokową, której objawy to zwykle kołatania serca oraz uczucie szybkiej akcji serca, 
jednakże nie wiąże się ona z innymi istotnymi symptomami, takimi jak np. omdlenia.  

Na łamach J Neurol Neurosurg Psychiatry opublikowano przegląd systematyczny istotnych 
kliniczne zaburzeń rytmu serca związanych z napadami padaczkowymi. Dane uzyskano z baz 
medycznych takich jak PubMed, EMBASE (OVID version), Web of Science i COCHRANE Library; do 
dalszej analizy włączono 178 pełnotekstowych artykułów oraz 65 publikacji będących opisami 
przypadków.  

Nie zidentyfikowano żadnych arytmii występujących przed napadem padaczkowym.  
Asystolię w okresie okołonapadowym opisano u 103 chorych i u 13 pacjentów po epizodzie 

padaczkowym. Śródnapadowa asystolia występowała jedynie u badanych z ogniskowymi napadami 
padaczkowymi, a średnia częstość występowania tego zaburzenia rytmu serca u tych chorych  
wynosiła 0.318%. Większość epizodów asystolii stwierdzono w czasie napadów częściowych 
złożonych i zaczynały się średnio po 30s od początku napadu padaczkowego. Średni czas trwania 
asystolii wynosił 20s (zakres 3-96s). We wszystkich, poza jednym przypadkiem, asystolia 
samoograniczyła się. Natomiast u 1 chorego po 44s zatrzymania krążenia podjęto akcję 
resuscytacyjną. Asystolie występujące po napadach również w większości przypadków stwierdzano u 
chorych z ogniskowymi napadami padaczkowymi i miały dłuższy średni czas trwania, tj. 30s. Siedem 
spośród 13 osób zmarło, prawdopodobnie z powodu SUDEP.  

Stwierdzono ponadto 25 przypadków bradykardii okołonapadowej, która występowała 
jedynie u chorych z ogniskowymi napadami padaczkowymi, głównie  skroniowymi. 

Blok przedsionkowo-komorowy (ang. atrioventricular – AV) w trakcie napadu padaczkowego 
występował w 11 przypadkach i był to blok całkowity w 9 przypadkach oraz blok II stopnia w 2 
pozostałych przypadkach. Wszyscy ci chorzy mieli ogniskowe napady padaczkowe. W okresie 
ponapadowym blok AV stwierdzono u 2 pacjentów.     

W żadnym przypadku nie zaobserwowano częstoskurczu węzłowego czy też zespołów 
preekscytacji, takich jak np. zespół WPW. U 13 pacjentów występowało śród- i ponapadowe 
migotanie przedsionków, a u jednego trzepotanie przedsionków. Dwóch spośród  tych chorych 
zmarło w mechanizmie SUDEP.  

Migotanie komór po napadzie padaczkowym zaobserwowano u 3 pacjentów, przy czym 
żaden z nich nie miał czynników ryzyka złośliwych arytmii komorowych.  
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Podsumowując: w okresie około- i po napadzie padaczkowym obserwowano  różne 
zaburzenia rytmu serca. Najczęściej występowała asystolia, którą łącznie z bradykardią oraz blokiem 
AV stwierdzano głównie u chorych z ogniskowymi napadami padaczkowymi. Arytmie występujące w 
trakcie napadu padaczkowego  samoograniczały się, nie stwierdzono żadnego zgonu z nimi 
związanego. W przeciwieństwie do tego, w okresie ponapadowym obserwowano zarówno asystolię i 
blok AV, jak również migotanie przedsionków czy też migotanie komór i występowały one zwykle u 
pacjentów z uogólnionymi napadami padaczkowymi oraz były związane z SUDEP.  
 
 
KOMENTARZ  Maria Trusz-Gluza 
U młodych pacjentów z padaczką częstość występowania  nagłego zgonu (Sudden Unexpected Death 
In Epilepsy, SUDEP)  jest  ponad 20-krotnie większa niż w populacjach kontrolnych. W ostatnich latach 
podjęto szereg badań zmierzających do ustalenie mechanizmów SUDEP, a także  predyktorów tego 
zdarzenia. Wskazano na możliwą rolę zaburzeń oddechowych, sercowych (głównie różnych arytmii),  
układu autonomicznego lub proarytmicznego działania stosowanych leków. Nie uzyskano  danych 
jednoznacznie rozstrzygających. Omówiona praca pokazuje, że u chorych z padaczką częściej 
stwierdza się różne bradyarytmie (asystolia, bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy) niż istotne 
tachyarytmie (poza tachykardią zatokową).  Związek z SUDEP  udało się wykazać dla zaburzeń rytmu 
występujących nie w trakcie napadu, lecz po nim. Badania molekularne wskazują na możliwość 
występowania patogennych mutacji wspólnych dla kardiomiocytów i komórek ośrodkowego układu 
nerwowego, co mogłoby tłumaczyć część nagłych zgonów u chorych z padaczką, wtórnych do 
zaburzeń rytmu serca. Dlatego też u chorych z padaczką zaleca się wykonanie EKG oraz 
przeprowadzenie szczegółowego wywiadu dotyczącego warunków wystąpienia drgawek, wywiadu 
rodzinnego (nagły zgon sercowy w wieku <40 lat, krewni z SUDEP lub SIDS – sudden infant death 
syndrome). Gdy uzyskuje się informacje wskazujące na możliwość choroby serca uwarunkowanej 
genetycznie, należy wykonać badanie EKG także u członków rodziny, przeprowadzić u badanego 
przedłużone monitorowanie EKG (nawet wszczepić rejestrator arytmii), a także badania genetyczne. 
Pamiętać też należy, że u części pacjentów z różnymi kanałopatiami i napadami drgawek w przebiegu 
arytmii i  omdlenia  błędnie rozpoznaje się padaczkę. 
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