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ABSTRACT

W ostatnim czasie u podłoża coraz większej grupy
schorzeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN) rozpoznaje się zaburzenia funkcji kanałów jonowych. Po
stwierdzeniu, że fenotyp danej choroby związany jest z
określoną kanałopatią często kolejne badania prowadzą do
odkrycia, że ten sam defekt molekularny leży u podłoża
jeszcze innych zespołów chorobowych [1]. Przykładem
może być dysfunkcja kanału sodowego, będąca podłożem
m.in. zespołów padaczkowych i padaczek uogólnionych z
drgawkami gorączkowymi plus (ang. generalized epilepsy
with febrile seizures plus; GEFS+, MIM 604233) [2,3].
Nazwa powyższa została wprowadzona w roku 1997
przez Scheffer i Berkovica dla opisania heterogennej pod
względem klinicznym grupy padaczek występujących u
wielu członków bardzo licznej wielopokoleniowej rodziny

[4]. W obrębie opisanej rodziny występowały przypadki
prostych i złożonych drgawek gorączkowych (ang. febrile
seizures; FS), drgawek gorączkowych plus (ang. febrile
seizures plus; FS+) i/lub padaczki z napadami uogólnionymi toniczno-klonicznymi (ang. generalized epilepsy
with tonic-clonic seizures; GE TCS).
Zgodnie z definicją Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej (MLPP), drgawki gorączkowe to zaburzenia
występujące u dzieci w przebiegu choroby gorączkowej
bez infekcji OUN i rozpoznawane po wykluczeniu innych
przyczyn [5]. Mogą one ujawnić się już w drugim miesiącu
życia dziecka i z reguły ustępują do końca piątego roku
życia. Drgawki gorączkowe plus stanowią podtyp drgawek
gorączkowych. Określenie „plus” oznacza, że drgawki
gorączkowe utrzymują się jeszcze powyżej 6 rż, a ponadto

Mutacje w genie kodującym podjednostkę alfa1 kanału sodowego (SCN1A) powiązane są z różnymi typami padaczek.
Dotychczas zostało zidentyfikowanych ponad 500 nowych
mutacji. Kliniczne spektrum zaburzeń zależnych od mutacji w
genie SCN1A obejmuje względnie łagodne padaczki uogólnione
z drgawkami gorączkowymi plus do ciężkich zespołów padaczkowych, takich jak ciężka miokloniczna padaczka niemowląt i
lekooporna padaczka dziecięca z napadami toniczno-klonicznymi. Mutacja w SCN1A została znaleziona także u pojedynczych chorych z innymi zespołami padaczkowymi (np. zespół
Westa, zespół Lennoxa-Gastaut, zapalenie mózgu Rasmussena,
zespół Panayiotopolousa) oraz w rzadkich przypadkach rodzinnej
migreny połowiczoporaźnej i rodzinnego autyzmu. Identyfikacja
defektu molekularnego, zwłaszcza w przypadku lekoopornych
padaczek, umożliwia potwierdzenie rozpoznania na gruncie klinicznym, ustalenie rokowania, uniknięcie prowadzenia niepotrzebnej diagnostyki oraz wybór odpowiedniego leczenia.
Słowa kluczowe: padaczka, drgawki gorączkowe, SCN1A,
GEFS+, ciężka miokloniczna padaczka niemowląt, kanałopatie,
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Mutations in the gene coding for the α1 subunit of the neuronal
sodium channel (SCN1A) have been associated with various
types of epilepsy. So far more than 500 new mutations have
been identified. Clinical spectrum of SCN1A mutations ranges
from quite benign generalized epilepsy with febrile seizures
plus (GEFS+) to severe epilepsy syndromes such as severe
myoclonic epilepsy of infancy and intractable childhood epilepsy with generalized tonic-clonic seizures. SCN1A mutations
have been also found in single patients with other epilepsy
syndromes (e.g West syndrome, Lennox-Gastaut syndrome,
Rasmussen encephalitis and Panayiotopoulos syndrome) and in
rare cases of Familial Hemiplegic Migraine and Familial Autism
as well. Identification of the molecular defect, especially in the
case of refractory epilepsies, confirms clinical diagnosis, provides information on prognosis and allows to avoid unnecessary investigations and to select appropriate management.
Key words: epilepsy, febrile seizures, SCN1A,GEFS+, Severe
myoclonic epilepsy in infancy, channalopathy
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że mogą z nimi współistnieć napady padaczkowe nieprowokowane gorączką [4]. Początek występowania FS+ z
reguły to pierwszy rok życia. Jak wynika z badań Singha i
wsp. (1999), średni wiek ich wystąpienia wynosił 1,4 lata
(pomiędzy 6 tygodniem a 4 rokiem życia) [6]. Ustępują
one z reguły do wieku młodzieńczego, mogą jednak utrzymywać się jeszcze u chorych dorosłych. W niektórych
przypadkach FS plus mogą przebiegać ciężko, z tendencją
do występowania stanów padaczkowych.
Badania nad podłożem molekularnym zespołu GEFS+
wyraźnie wskazują na jego heterogenność. Do chwili obecnej opisano pięć podtypów (GEFS+1-5), uwarunkowanych
mutacjami w konkretnych genach i dziedziczonych w
sposób autosomalny dominujący o niepełnej penetracji na
poziomie 70–80%. Są to geny SCN1B, SCN1A, GABRG2,
SCN2A i GABRD, kodujące podjednostki α i β napięciowozależnych kanałów sodowych (SCN1A,SCN2A i SCN1B)
oraz podjednostki γ2 i δ receptora GABAA (GABRG2 i
GABRD) [7–10]. Ostatnio powiązano występowanie tego
zespołu z kolejnym locus chromosomowym 8p23-p21
(GEFS+6) [11]. Przypadki powodowane mutacjami we
wszystkich wymienionych genach dotyczą jednak tylko
około 20% zdiagnozowanych klinicznie rodzin z GEFS+
[12–14]. Udział poszczególnych genów w patogenezie
zespołu nie jest poznany. Zdecydowana większość opisanych dotychczas przypadków GEFS+ spowodowana
jest mutacjami w genie SCN1A (około 10%), a następnie
SCN1B (4%) oraz GABRG2 (poniżej 1%) [1,12,13,15].
Gen SCN1A (MIM 182389) koduje podjednostkę α1 zależnego od napięcia kanału sodowego Nav1.1, ulegającego
ekspresji głównie w układzie nerwowym, który odpowiedzialny jest za powstawanie i propagację potencjału
czynnościowego. Mutacje w genie SCN1A po raz pierwszy
zidentyfikowano właśnie u rodzin z zespołem GEFS+ [4],
a następnie u chorych z ciężką miokloniczną padaczką niemowląt (ang. severe myoclonic epilepsy of infancy SMEI;
MIM 607208) [16].
Warto podkreślić, że określenie padaczki uogólnionej z
drgawkami gorączkowymi plus (GEFS+) to termin, który
odnosi się raczej do rodziny probanda niż do konkretnego chorego [17]. Grupa fenotypów, u których podłoża
leżą mutacje genu SCN1A, obejmuje zaburzenia traktowane obecnie jako rozszerzone spektrum zespołu GEFS+
[18]. Mieszczą się w nim łagodne w przebiegu drgawki
gorączkowe proste jak i padaczka uogólniona z drgawkami
goraczkowymi plus (GEFS+), ale także zespoły padaczkowe o niepomyślnym rokowaniu, tzw. encefalopatie
padaczkowe, takie jak ciężka miokloniczna padaczka niemowląt oraz lekooporna padaczka dziecięca z napadami
uogólnionymi toniczno-klonicznymi. Mutacje w tym genie
stwierdzano ponadto u pojedynczych chorych z padaczką
z napadami miokloniczno-astatycznymi (zespół Doose),
zespołem Lennoxa-Gastauta, zespołem Westa, zespołem Rasmussena, z łagodną padaczką potyliczną (zespół
Panayiotopolousa), padaczką rodzinną skroniową z drgawkami gorączkowymi, a także u chorych z rozpoznaniem
encefalopatii poszczepiennych [17,19–22]. Ponadto mutacja w genie SCN1A leży u podłoża rodzinnej migreny połowiczoporaźnej typu 3 (ang. familial hemiplegic migraine
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FHM typ3) [23], oraz autyzmu rodzinnego (ang. familial
autism) [24].
W rodzinnych przypadkach GEFS+ choroba dziedziczy
się w sposób autosomalny dominujący z niepełną penetracją. W obrębie rodziny najczęściej występują drgawki
gorączkowe oraz padaczki o łagodniejszym przebiegu,
m.in. z uwagi na fakt, że członkowie rodziny obciążeni
ciężkimi zespołami padaczkowymi są z reguły bezpotomni
[16]. U większości członków rodzin z GEFS+ występują
drgawki gorączkowe lub drgawki gorączkowe plus w
okresie wczesnego dzieciństwa, po których w późniejszym
okresie mogą ujawnić się napady toniczne, kloniczne,
miokloniczne lub napady nieświadomości, z reguły łatwo
poddające się leczeniu farmakologicznemu i ulegające
remisji w wieku młodzieńczym lub wcześniej. Jak wynika
z obserwacji, w rodzinach z GEFS+ drgawki gorączkowe
i drgawki gorączkowe plus ujawniają się po szczepieniach
ochronnych częściej niż w rodzinach, w których nie występują GEFS+ [17].
Jak widzimy, dla padaczek uogólnionych zaliczanych
do spektrum GEFS+ i związanych z SCN1A charakterystyczne są zarówno napady kloniczne, toniczne, tonicznokloniczne, miokloniczne, jak i napady nieświadomości.
Można zatem stwierdzić, że padaczki te fenotypowo nie
różnią się w szczególny sposób od idiopatycznych padaczek uogólnionych o innej etiologii.
Ciężka miokloniczna padaczka niemowląt (SMEI)
nazywana też zespołem Dravet, zaliczana jest do lekoopornych encefalopatii padaczkowych. Po raz pierwszy
zespół ten opisany został przez Charlottę Dravet w 1978
roku [25]. Występuje on z częstością 1:40 000 populacji
dzieci do 7 rż, a wśród padaczek wieku dziecięcego stanowi
około 1%. Charakteryzuje się występowaniem w pierwszym roku życia (średni wiek ujawnienia się choroby to 5,5
mż) napadów padaczkowych klonicznych i/lub tonicznoklonicznych uogólnionych i/lub połowiczych, prowokowanych u ponad 55% dzieci zwyżką ciepłoty ciała [26]. Te
wczesne napady mają często charakter przedłużonych drgawek gorączkowych z tendencją do występowania w formie
stanów padaczkowych. Mogą być prowokowane niewielką
hypertermią spowodowaną np. wysiłkiem fizycznym czy
gorącą kapielą. Rozwój psychoruchowy dzieci przed wystąpieniem napadów padaczkowych jest prawidłowy. Wyniki
badań EEG, a także neuroobrazowych i metabolicznych
wypadają wówczas prawidłowo. Pomiędzy 1 a 4 rokiem
życia ujawniają się kolejne napady – możliwe są wszystkie
ich typy, ale najczęściej występują napady miokloniczne,
atypowe nieświadomości, atoniczne. Obserwuje się zwolnienie rozwoju psychoruchowego, a następnie jego regres,
ataksję, zachowania agresywne oraz samouszkodzenia. U
części chorych w tej fazie choroby w zapisie EEG stwierdza się fotowrażliwość i obecność uogólnionych zespołów
iglica/wieloiglice–fala wolna.
Hattori i wsp. (2008) analizując profil kliniczny chorych z zespołem Dravet stwierdzili, że uzasadnione podejrzenie tego zespołu u niemowlęcia występuje w przypadku
obecności następujących objawów: początku zachorowania przed 8 mż, dużej liczby napadów (co najmniej pięciu),
tendencji do przedłużonych napadów (powyżej 10 min),
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występowania napadów polimorficznych, zwłaszcza połowiczych, ogniskowych i mioklonicznych, a także napadów
prowokowanych gorącymi kąpielami [27].
W zespole tym zdarzają się też przypadki o mniej
charakterystycznym obrazie fenotypowym, na przykład
bez obecności takich objawów, jak napady miokloniczne,
napady nieświadomości, fotowrażliwość (SMEI borderline; SMEB) [28].
Lekooporna padaczka z uogólnionymi napadami
toniczno-klonicznymi (ang. intractable childhood epilepsy with generalized tonic-clonic seizures; ICE-GTC)
cechuje się występowaniem napadów nieświadomości i
uogólnionych toniczno-klonicznych z początkiem w wieku
niemowlęcym lub wczesnodziecięcym [29,30]. U kilkunastu procent chorych występują również napady o zlokalizowanym początku [31]. ICE-GTC, podobnie jak SMEB,
jest traktowana jako podtyp SMEI [29]. W porównaniu ze
SMEI w zespole tym zaburzenia funkcji poznawczych sa
mniej wyrażone, a częstość występowania uogólnionych
napadów toniczno-klonicznych jest mniejsza [32].
Padaczka niemowlęca z napadami ogniskowymi
i zmiennymi ogniskami w EEG (ang. infantile partial
seizures with variable foci) charakteryzuje się występowaniem od wieku niemowlęcego napadów o zlokalizowanym początku [17]. Powstają one z licznych, niezależnych
ognisk padaczkorodnych. U części chorych pierwszymi
objawami mogą być drgawki gorączkowe. Padaczka ta
z reguły jest lekooporna i wiąże się z nieprawidłowym
rozwojem psychoruchowym. Podanie leków przeciwpadaczkowych (LPP) blokujących kanały sodowe, takich jak
karbamazepina, lamotrigina, phenytoina, może wyzwalać
mioklonie.
Padaczka z napadami miokloniczno-astatycznymi
(ang. myoclonic-astatic epilepsy; MAE). Napady polimorficzne: miokloniczne, atoniczne, napady nieświadomości
ujawniają się u dzieci z prawidłowym rozwojem psychoruchowym i umysłowym pomiędzy 7 mż a 8 rż [17]. W grupie
chorych opisanych przez Singha i wsp. (1999) średni wiek
zachorowania wynosił 1,5 roku (od 6 tygodni do 4,5 lat)
[6]. Przebieg MAE jest różny, począwszy od przypadków
spontanicznej remisji aż do padaczki lekoopornej z towarzyszącym upośledzeniem rozwoju umysłowego. Ebach i
wsp. (2005) badając grupę 20 chorych z MAE stwierdzili
występowanie mutacji w genie SCN1A u trojga spośród
nich [33].
Rodzinna padaczka skroniowa z drgawkami
gorączkowymi. Colosimo i wsp. (2007) przedstawili czteropokoleniową rodzinę, w której 14 członków miało do
6 roku życia drgawki gorączkowe [20]. Badania molekularne wykonane u 13 żyjących krewnych wykazały obecność mutacji w genie SCN1A. U trojga z nich ujawniła się
padaczka z napadami z płata skroniowego.
Tzw. encefalopatie padaczkowe poszczepienne. Autorzy australijscy badaniem objęli 14 chorych w wieku 2 do
45 lat, u których w pierwszym roku życia wystąpiły napady
padaczkowe w ciągu 48 godzin po szczepieniu ochronnym
[19]. Rozpoznano wówczas encefalopatię padaczkową
poszczepienną. Chorych tych poddano ponownej analizie
klinicznej pod kątem rodzaju zespołu padaczkowego. U 12
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z nich zespół sklasyfikowano jako SMEI, u dwojga jako
zespół Lennoxa-Gastauta. W badaniu molekularnym u 11
spośród 14 chorych stwierdzono obecność mutacji w genie
SCN1A (byli to chorzy z fenotypem SMEI).
Przedstawiony przegląd padaczek i zespołów padaczkowych zależnych od mutacji w genie SCN1A, określanych obecnie jako zaburzenia drgawkowe związane
ze SCN1A, ang. SCN1A-related seizure disorders [17],
wykazuje że ich diagnostyka prowadzona wyłącznie na
gruncie symptomatologii jest trudna, a często wręcz niemożliwa. Wynika to z wielu przyczyn, m.in różnorodności
i zmienności obrazu fenotypowego choroby w obrębie tej
samej rodziny (począwszy od występowania przypadków
łagodnych, np. drgawek gorączkowych prostych, aż do
przypadków o ciężkim przebiegu, np. SMEI) oraz niedostatecznie jeszcze opracowanych kryteriów diagnostycznych (obraz kliniczny, przebieg, zmiany w obrazie EEG).
Kolejną przyczyną może być zjawisko tzw. heterogenności genetycznej padaczek, oznaczające, że u podłoża tych
samych fenotypów zespołów padaczkowych może leżeć
różny defekt molekularny. Nasuwa to potrzebę poszerzenia diagnostyki wybranych postaci padaczek o badania
molekularne. Warto więc podsumować dane z wywiadu
rodzinnego, osobniczego oraz dotyczące symptomatologii, mogące sugerować obecność zaburzeń zależnych od
mutacji w genie SCN1A i zasadność wykonania badania
molekularnego [4,19,27,31,34]:
● Występowanie padaczki u kilku członków rodziny,
zwłaszcza gdy cechuje je duża różnorodność międzyosobnicza. Istotną rzeczą jest tu uwzględnienie w analizie
całego rodowodu, ponieważ bardziej typowe dla mutacji
SCN1A cechy mogą występować tylko u niektórych członków rodziny. Warto tu dodać, że w niektórych przypadkach
wywiad rodzinny może być trudny do oceny ze względu na
często nieujawnianie się padaczki u nosicieli mutacji lub
na zgon członka rodziny przed ujawnieniem się objawów
choroby.
● Ujawnienie się drgawek gorączkowych przed końcem
pierwszego roku życia i po 6 roku życia.
● Drgawki gorączkowe utrzymujące się nadal po 6
roku życia.
● Drgawki gorączkowe mające postać stanów padaczkowych.
● Przypadki encefalopatii padaczkowych, takich jak
ciężka miokloniczna padaczka niemowląt, lekooporna
dziecięca padaczka z uogólnionymi napadami tonicznoklonicznymi (ICE-GTC), padaczka niemowlęca z napadami ogniskowymi i zmiennymi ogniskami w EEG oraz
encefalopatie poszczepienne.
● Przypadki padaczki z napadami miokloniczno-astatycznymi, zespołu Lennoxa-Gastauta, zespołu Westa,
padaczki skroniowej, zespołu Rassmusena, zespołu Panayiotopoulosa u dzieci z wywiadem osobniczym oraz rodzinnym obciążonym występowaniem FS, FS plus, rodzinnej
hemiplegicznej migreny, rodzinnego autyzmu.

KORELACJE KLINICZNO-MOLEKULARNE

Dotychczas zidentyfikowano ponad 500 różnych mutacji
genu SCN1A, leżących u podłoża różnych zespołów napa43
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dowych [35]. Są to zarówno mutacje punktowe (zmiany
sensu, przesunięcia ramki odczytu, powstawania kodonu
stop), rearanżacje w obrębie samego genu (delecje/duplikacje eksonów), jak i mikrodelecje obejmujące fragment genu/
gen i przyległych regionów chromosomowych. Dominującym typem mutacji są zmiany punktowe dotyczące obszarów eksonowych genu (około 80%), z czego zdecydowania
większość (> 45%) to mutacje zaburzające prawidłową syntezę białka poprzez wprowadzenie sygnału przedwczesnej
terminacji translacji. Zaburzenia genomowe stanowią około
5% przypadków. Jak wspomniano, zespołami dla których
najczęściej jako podłoże molekularne opisuje się mutacje
w genie SCN1A, to GEFS+ (około 6%) oraz zespół Dravet/
SMEI i inne zespoły z tej grupy, w tym SMEB i ICE-GTC
(86%). W przypadku zespołu GEFS+ u pacjentów stwierdza
się występowanie tylko mutacji typu zmiany sensu, natomiast w przypadku SMEI są to zarówno mutacje zmiany
sensu, jak i pełne spektrum zmian prowadzących do utraty
funkcji jednego allela genu, a w konsekwencji zjawiska
funkcjonalnego niedoboru dawki genu – haploinsuficjencji.
Badania przeprowadzone przez Depienne i wsp. (2008) dla
dużej grupy pacjentów z zespołem Dravet (333 probandów) i
wcześniejsze doniesienia [36–39] wskazują, że u wszystkich
chorych odpowiadających kryteriom klinicznym zespołu
Dravet, u których nie wykazano obecności mutacji punktowych, powinno poszukiwać się delecji w genie SCN1A i
mikrorearanżacji w obrębie locus 2q24. Częstość aberracji
w tym regionie szacuje się u osób ze SMEI nawet na około
10% [40]. Fenotyp pacjentów SMEI z mikrorearanżacjami
i mutacjami punktowymi prowadzącymi do utraty funkcji
białka jest nie do odróżnienia, natomiast w przypadkach
związanych z mutacjami missense cechuje się wcześniejszym wiekiem wystąpienia drgawek gorączkowych [38]. U
chorych z ICE-GTC i SMEI o nietypowym obrazie (SMEB)
znamiennie częściej stwierdzano występowanie mutacji
zmiany sensu niż mutacje prowadzące do przedwczesnej
terminacji syntezy białka (nonsens i przesuniecie ramki
odczytu) [28,32]. Dane te wskazują na to, że z tym typem
mutacji mogą łączyć się padaczki o łagodniejszym przebiegu,
zaś mutacje typu truncation częściej wiążą się z padaczkami
lekoopornymi [41]. Natomiast fakt, że identyczne mutacje
typu zmiany sensu były stwierdzane u krewnych chorych
ze SMEI lub ICE-GTC, z padaczkami idiopatycznymi lub
tylko z drgawkami gorączkowymi, a nawet bez objawów
klinicznych, sugeruje udział w rozwoju określonego fenotypu padaczki dodatkowych czynników [42]. Podobnie
postulowany mechanizm utraty funkcji białka SCN1A nie
tłumaczy w pełni różnic klinicznych pomiędzy zespołami
SMEI i GEFS+ [42]. W obu przypadkach należy brać pod
uwagę wpływ czynników modyfikatorowych zarówno
genetycznych, jak i środowiskowych [10,42 ].
W chwili obecnej gen SCN1A jest jedynym genem
z kilkunastu zidentyfikowanych jako geny sprawcze w
padaczce, którego analiza została włączona do rutynowych
badań diagnostycznych. Chorobowość (prevalence) zaburzeń drgawkowych zależnych od mutacji w tym genie jest
ciągle nieznana. Częstość występowania mutacji w genie
SCN1A szacuje się dla poszczególnych jednostek chorobowych następująco: dla GEFS+ na 5–10%, SMEI 33–90% i
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ICE-GTC 70% [17]. Uwagę zwraca rozbieżność w częstości wykrywania mutacji dla zespołu SMEI (pomiędzy 33 a
90%). Jak podkreśla się w literaturze, jest to wynik różnic
pomiędzy ośrodkami w doświadczeniach w rozpoznawaniu
zespołów padaczkowych. Trzeba jeszcze raz podkreślić, że
obraz fenotypowy schorzeń zależnych od mutacji w genie
SCN1A nie jest na tyle swoisty, żeby możliwe było pewne
rozpoznanie określonego zespołu padaczkowego, dlatego
istotna jest możliwość wykonania weryfikującego badania
molekularnego. Potwierdzenie w ten sposób rozpoznania
klinicznego, zwłaszcza w przypadku lekoopornych encefalopatii, umożliwia zaprzestanie niepotrzebnych, często
kosztownych (m.in. badania neuroobrazowe, diagnostyka
metaboliczna), obciążających dziecko, a powtarzanych
wielokrotnie i stale poszerzanych badań diagnostycznych.
Badania genetyczne obejmujące analizę genu SCN1A zalecane są obecnie u wszystkich dzieci z rozpoznaniem lub
podejrzeniem zespołu Dravet. Stwierdzenie obecności
mutacji umożliwia ponadto podjęcie odpowiednio wcześnie postępowania terapeutycznego, dającego nadzieję na
złagodzenie przebiegu choroby, szczególnie jeżeli chodzi
o potencjalne przeciwdziałanie wystąpienia upośledzenia umysłowego [44]. Wykrycie defektu molekularnego
ma znaczenie prognostyczne oraz jest istotne z punktu
widzenia poradnictwa genetycznego i możliwości określenia nosicielstwa mutacji u innych członków rodziny.
Analiza nosicielstwa mutacji u rodziców w przypadku
tak ciężkiego schorzenia, jak SMEI, może mieć ogromne
znaczenie z punktu widzenia planowania życia rodziny i
planów prokreacyjnych. Z obecnych danych wynika, że o
ile odsetek chorych z mutacją genu SCN1A w grupie chorych z GEFS+ jest stosunkowo niski (około 10%), to dla
ponad 90% probantów u jednego z rodziców stwierdza
się obecność takiego samego defektu molekularnego przy
różnej jego ekspresji fenotypowej. W przypadku SMEI
sytuacja jest odwrotna – większość mutacji (około 95%)
ma charakter de novo. Jeżeli choroba występuje u rodzeństwa, zazwyczaj jest to wynik mozaikowości u jednego z
rodziców [45,46], która również tłumaczy występowanie
u rodziców probandów łagodniejszej postaci choroby FS
lub GEFS+ bądź też dotyczy sytuacji, gdy rodzice-nosiciele mutacji nie mają żadnych objawów chorobowych
[26,46,47]. Jeżeli u obojga rodziców probanda nie zostanie
potwierdzona mutacja w DNA wyizolowanym z leukocytów, to ryzyko, że któreś z nich ma taką mutację, jest małe,
ale większe niż w populacji ogólnej ze względu na możliwość istnienia mozajkowości germinalnej [46].
Mutacje w genie SCN1A prowadzą do dysfunkcji
interneuronów hamujących GABA-ergicznych [48]. U
chorych zaleca się stosowanie leków działających na
receptor GABA, takich jak clobazam, diazepam, topiramat, walproiniany, stiripentol. Przeciwskazane natomiast
są LPP blokujące kanały sodowe, takie jak karbamazepina,
lamotrigina, oxcarbazepina ze względu na możliwość
indukowania przez nie napadów padaczkowych, a w konsekwencji pogorszenia stanu chorego.
Pomimo że SMEI i jej podtypy SMEB i ICE-GTC
należą do lekoopornych encefalopatii padaczkowych, to
jak wynika z badań i obserwacji, leczenie w tych zespołach
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jest skuteczniejsze, jeśli jest rozpoczęte wcześniej [26,44],
a większą skuteczność wykazują LPP nowej generacji
[49].
Reasumując, należy stwierdzić, że potwierdzenie obecności mutacji w genie SCN1A uzasadnia włączenie bardzo
intensywnego leczenia już po ujawnieniu się pierwszych
drgawek gorączkowych o wczesnym początku i szcze-

gólnym obrazie klinicznym, takim jak ich tendencja do
przedłużania się oraz połowiczy charakter [26]. Ponieważ
deprywacja snu i hypertermia mogą prowokować napady,
ważne jest prowadzenie profilaktyki napadów przy pomocy
odpowiedniego trybu życia, zwłaszcza unikanie sytuacji
prowadzących do podwyższenia ciepłoty ciała (infekcji,
nadmiernego wysiłku fizycznego, gorących kąpieli).
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