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STRESZCZENIE
Autorzy przedstawiają obowiązujące rekomendacje dotyczące 
leczenia padaczki i zespołów padaczkowych u dzieci, wydane 
przez uznane gremia specjalistów: Międzynarodową Ligę Prze-
ciwpadaczkową (ILAE), Amerykańską Akademię Neurologii 
(AAN), Brytyjski Narodowy Instytut Doskonalenia Klinicznego 
(NICE).Omawiają zasady jakimi kierowały się te instytucje 
wydając swoje rekomendacje. Autorzy zwracają uwagę na fakt, 
że wysokie wymogi, jakie postawiły sobie te instytucje wyda-
jąc rekomendacje, sprawiły że w wielu padaczkach i zespołach 
padaczkowych instytucje te nie były w stanie zarekomendować 
żadnego leku. W tej sytuacji powstałą lukę w rekomendacjach 
u dzieci znakomicie uzupełniają opinie grup europejskich i 
amerykańskich (European and American expert opinion) epi-
leptologów-praktyków, oparte na własnym doświadczeniu kli-
nicznym. 
Słowa kluczowe: padaczka dziecięca, zespoły padaczkowe, 
rekomendacje.

ABSTRACT
In the presented paper are discussed the current treatment 
guidelines in epilepsy and epileptic syndromes in children given 
by prestigious groups of experts such as International Leage 
Against Epilepsy (ILAE), American Academy of Neurology (AAN) 
and British National Institute of Clinical Excellence (NICE). The 
authors explain the mechanisms of guidelines recognition. They 
stress that the high standards set by these institutions led to 
the situation that in many epilepsies and epileptic syndromes 
they were not able to recommend any medication. This lack 
of the recommendations in children is successfully covered by 
guidelines of European and American groups of practitioners-
epileptologists (European and American expert opinion) given 
on the basis of their clinical experience.
Key words: childhood epilepsy, epileptic syndromes, recom-
mendations.

�adac�ka �ależy do �ajc�ęs�s�ych schor�e� �eurolo-
g�c��ych, �włas�c�a w w�eku d��ec�ęcym. �om�mo ��ac�-
�ego pos�ępu, do jak�ego dos�ło w os�a���ch 20 la�ach, 
objaw�ającego s�ę pojaw�e��em s�ę dużej l�c�by �owych 
leków pr�ec�wpadac�kowych, �adal u około 25% d��ec� 
�apady padac�kowe ��e udaje s�ę opa�ować jed�ym 
lekiem i dochodzi do rozwoju padaczki lekoopornej. Jak 
poważ�y jes� �o problem u d��ec� może św�adc�yć fak�, że 
w �es�aw�e��u ws�ys�k�ch �espołów padac�kowych us�e-
regowa�ych w kolej�ośc� od �ajlżejs�ych do �ajc�ężs�ych 
�e os�a���e obejmowały wyłąc���e �r�y �espoły w�eku 
d��ec�ęcego: c�ężką m�oklo��c��ą padac�kę ��emowlą�, 
wc�es�ą ��emowlęcą e�cefalopa��ę padac�kową Oh�ahary 
ora� �espół Le��oxa-Gas�au�a [1].

Właś��e u d��ec� padac�ka ma kolosal�y wpływ �a 
dals�y ro�wój ���elek�ual�y, c�ego ��e obserwuje s�ę u 
osób dorosłych, a co � kole� decyduje o możl�wośc�ach 
samod��el�ego życ�a społec��ego, już jako osoby dorosłej. 
Z �ego w�ględu właśc�we, sku�ec��e lec�e��e padac�k� jes� 
u d��ec� ��e�wykle waż�e. Jak wy��ka � bada� Kwa�a � 

�rod�ego � 2000 r. [2], obejmujących dorosłych � d��ec�, 
p�erws�a mo�o�erap�a opa�owuje �apady jedy��e u 47% 
chorych, druga mo�o�erap�a u kolej�ych 13%, �aś �r�ec�a 
�ylko u jed�ego proce��a bada�ych �ryc.1�. U�r�ymujący 
s�ę wysok� odse�ek chorych � padac�ką lekoopor�ą św�ad-
c�y o �rud�ośc�ach �e sku�ec��ym lec�e��em padac�k� � 
u�asad��a po�r�ebę �s���e��a rekome�dacj� w �ym �akres�e 
pom�mo l�c��ej grupy dos�ęp�ych leków pr�ec�wpadac�-
kowych [3-6]. 

Tema�em ����ejs�ej pracy jes� pr�egląd rekome�dacj� 
lec�e��a �apadów lub �espołów padac�kowych wyda�ych 
w os�a���ch la�ach pr�e� u��a�e grem�a eksperck�e. Do 
�ak�ch rekome�dacj� �ależy �al�c�yć: rekome�dacje M�ę-
d�y�arodowej L�g� �r�ec�wpadac�kowej �ILAE Trea�me�� 
Gu�del��es, 2006� [7], Ameryka�sk�ej Akadem�� Neurolo-
g�� �AAN, 2004� [8-9], �ry�yjsk�ego Narodowego I�s�y�u�u 
Dosko�ale��a Kl���c��ego �Na��o�al I�s���u�e for Cl���cal 
Excelle�ce, 2004� [10], Ameryka�sk�ej Grupy Eksperck�ej 
�2005� [11], Europejsk�ej Grupy Eksperck�ej �2007� [12]. 
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REKOMENDACJE ILAE
Rekome�dacje ILAE opubl�kowa�e w roku 2006 do�yc�ą 
rekome�dacj� leków pr�ec�wpadac�kowych w padac�ce 
�owo ro�po��a�ej lub do�ychc�as ��elec�o�ej. Opracowa�e 
o�e �os�ały �a pods�aw�e pr�eglądu całego p�śm�e���c�wa 
do�yc�ącego bada� leków � la� 1940- 2005. A�al��ą obję�o 
50 ra�dom��owa�ych bada� kl���c��ych � 7 me�aa�al��, 
Ws�ys�k�e bada��a leków � obserwacje kl���c��e pod��elo�o 
�a 4 ka�egor�e dowodów �e w�ględu �a sku�ec��ość leków 
��abela I�. Klasę I s�a�ow�ły podwój��e ślepe, ra�dom��o-
wa�e bada��a kl���c��e �rwające co �ajm��ej 48 �ygod�� 
w k�órych dos�ęp�e są wy��k� oce�y sku�ec��ośc� lec�e��a 
�jako uwol��e��a od �apadów� po pół roku, ora� wskaź��k 
re�e�cj� pacje��ów �retention rate�, określający odse�ek cho-
rych po�os�ających �a leku po roku od poc�ą�ku bada��a. 
Klasa II od��ac�ała s�ę kró�s�ym okresem obserwacj� �24-
47 �ygod���. �ada��a klasy III obejmowały ���e podwój��e 
ślepe, ra�dom��owa�e bada��a, bada��a o�war�e, �aś klasa 
IV – op���e eksperck�e � do��es�e��a ka�u�s�yc��e. 

W �e� sposób sklasyf�kowa�e bada��a kl���c��e posłu-
żyły do wypracowa��a odpow�ed��ch rekome�dacj� – od 
A do F ��abela II�. Najwyżs�a rekome�dacja �A – lek � 
udowod��o�ą sku�ec��ośc�ą w p�erws�ora�owej mo�o�e-
rap��� jes� pr�y��awa�a w sy�uacj� gdy sku�ec��ość � be�-
p�ec�e�s�wo leku po�w�erd�a pr�y�ajm��ej jed�o bada��e 
klasy I lub dwa bada��a klasy II.  Rekome�dacja � �lek 
prawdopodob��e sku�ec��y w p�erws�ora�owej mo�o�e-
rap��� do�yc�y leków, w k�órych pr�ypadku �s���eje pr�y-
najmniej jedno badanie randomizowane lub metaanaliza 
klasy II. Rekome�dacja C �lek prawdopodob��e sku�ec��y 
w p�erws�ora�owej mo�o�erap��� wymaga pos�ada��a dwu 
bada� klasy III lub bada� o�war�ych, �aś rekome�dacja D 
�lek po�e�cjal��e sku�ec��y w p�erws�ora�owej mo�o�e-
rap��� jed�ego �ak�ego bada��a. Rekome�dacje E do�yc�ą 
leków, w k�órych pr�ypadku ��e ma żad�ych bada� ra�do-
m��owa�ych, a �ylko bada��a klasy IV, �aś rekome�dacja 

F w �asad��e św�adc�y o �ym że lek ��e jes� sku�ec��y lub 
�s���eje ry�yko c�ęs�s�ych �apadów po jego �as�osowa��u. 

W swo�ch rekome�dacjach do�yc�ących mo�o�erap�� 
w �owo ro�po��a�ej padac�ce uw�ględ��o�o �ylko ��e-
k�óre padac�k� lub �espoły padac�kowe u d��ec�, �ak�e jak 
padac�kę o og��skowym poc�ą�ku, padac�kę � �apadam� 
�o��c��o-klo��c��ym� o uogól��o�ym poc�ą�ku, �apady 
��eśw�adomośc�, padac�kę Rola�da, młod��e�c�ą padac�kę 
m�oklo��c��ą. 

Rekomendacje ILAE w padaczce dziecięcej o ogni-
skowym początku. W��ę�o pod uwagę 25 ra�dom��owa-
�ych bada� kl���c��ych � jed�ą me�aa�al��ę. W �ej grup�e 
�ylko jed�o bada��e speł��ło kry�er�um klasy I, żad�e kry-
�er�um klasy II � 17 bada� – kry�er�a klasy III. 

W jedy�ym bada��u speł��ającym kry�er�um bada��a 
klasy I porów�ywa�o sku�ec��ość � be�p�ec�e�s�wo lec�e-
��a okskarba�ep��ą � fe�y�o��ą �apadów o og��skowym 
poc�ą�ku u d��ec� [13]. �ods�awą oce�y był wskaź��k re�e�-
cj� pacje��ów �a leku �retention rate� odwro���e proporcjo-
�al�y do l�c�by chorych, k�ór�y �m�e��l� lec�e��e wsku�ek 
objawów ��epożąda�ych lub ��esku�ec��ośc� leku. I��ych 
p�ęć leków pr�ec�wpadac�kowych �karbama�ep��a, kloba-
�am, klo�a�epam, �op�rama� ora� kwas walpro��owy� było 
pr�edm�o�em ra�dom��owa�ych bada� klasy III, �aś fe�o-
barb��al p�ęc�u bada� o�war�ych. Os�a�ec���e rekome�dację 
ILAE klasy A ��ajwyżs�ą� w �owo ro�po��a�ej padac�ce 
o og��skowym poc�ą�ku u d��ec� o�r�ymała wyłąc���e oks-
karba�ep��a, a p�ęć ���ych leków �karbama�ep��a, fe�y�o-
��a, fe�obarb��al, �op�rama�, kwas walpro��owy� o�r�ymało 
rekome�dację klasy C. 

Rekomendacje ILAE w padaczce dziecięcej z napa-
dami toniczno-klonicznymi o uogólnionym początku. 
Ogółem dyspo�owa�o 20 ra�dom��owa�ym� bada��am� 
� żad�ą me�aa�al��ą. N�e było bada� �akwal�f�kowa�ych 
jako bada��a klasy I lub II. W �ej sy�uacj� ILAE ��e dała 
moc�ych rekome�dacj� A lub � żad�emu lekow�. ��ęć 

Ryc. 1. Skuteczność leczenia padaczki w prospektywnych badaniach wg Kwana i Brodiego [2]. Effectiveness of antiepileptic 
treatment in prospective studies of Kwan and Brodie [2].
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leków �karbama�ep��a, fe�obarb��al, fe�y�o��a, �op�rama� � 
kwas walpro��owy� u�yskało rekome�dację klasy C. 

Rekomendacje ILAE w napadach nieświadomości u 
dzieci. W��ę�o pod uwagę s�eść ra�dom��owa�ych bada� 
kl���c��ych � jed�ą me�aa�al��ę. Żad�e � �ych bada� ��e 
speł��ało kry�er�ów dowodu klasy I lub II. Zda��em kom�-
sj� oce��ającej bada��a �e m�ały �by� kró�k� c�as obserwacj� 
sku�ec��ośc� � be�p�ec�e�s�wa. Os�a�ec���e wyda�o reko-
me�dację C dla �r�ech leków: e�osuksym�du, kwasu wal-
pro��owego ora� lamo�ryg��y. 

Rekomendacje ILAE w łagodnej padaczce dziecię-
cej z iglicami w okolicy środkowo-skroniowej (padaczce 
Rolanda). Ogółem dyspo�owa�o do a�al��y �r�ema bada-
��am� ra�dom��owa�ym�, ale �ylko dwa speł��ały kry�er�a 
dowodów klasy III. N�e dyspo�owa�o żad�ym� dowodam� 
klasy I lub II. Rekome�dację klasy C w �owo ro�po��a�ej 
padac�ce rola�dyc��ej u�yskały �ylko kwas walpro��owy 
ora� karbama�ep��a. W rekome�dacjach podkreślo�o 
jed�ak, że �s���eją dowody klasy IV św�adc�ące o �ym, że 

��e ws�yscy chor�y � �ym �ypem padac�k� wymagają far-
makoterapii. 

Rekomendacje ILAE w młodzieńczej padaczce mio-
klonicznej. �ra�o pod uwagę dwa ra�dom��owa�e bada-
��a, k�óre jed�ak ��e u��a�o jako dowody klasy I, II, lub 
III �e w�ględu �a brak oce�y sku�ec��ośc� lec�e��a jako 
pods�awowej �m�e��ej. W �ej sy�uacj� ro�ważo�o jedy��e 
dowody klasy IV, k�óre św�adc�yły o możl�wej sku�ec��o-
śc� karbama�ep��y, lewe�yrace�amu, lamo�ryg��y, �op�ra-
ma�u, kwasu walpro��owego ora� �o��sam�du. Os�a�ec���e 
jed�ak u��a�o, że są �o dowody �by� słabe, by wydać reko-
me�dację. Żade� � leków ��e u�yskał rekome�dacj�. 

Rekome�dacje ILAE w �apadach � �espołach padac�-
kowych u d��ec� pr�eds�aw�o�o �abel� III. 

REKOMENDACJE AMERYKAńSKIEJ AKADEMII NEUROLOGII (AAN)
Zos�ały o�e �awar�e w dwóch publ�kacjach w Neurology � 
2004 roku [8,9]. Au�oram� rekome�dacj� jes� 24 �eurologów, 
�eurologów d��ec�ęcych, ep�lep�ologów, farmakologów, 

Tab. I. Kategorie „dowodów” skuteczności leku (wg ILAE)[7]. Categories of “evidence” of drug effectiveness (according to 
ILAE) [7].

Cztery kategorie “dowodów” skuteczności leku (wg ILAE)
Four categories of evidence of drug effectiveness (according to ILAE)

Dowód klasy I 

Class I evidence

podwójnie ślepe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie, trwające co najmniej 48 tygodni, z 
oceną skuteczności co najmniej po 24 tygodniach, wyniki oceniane z mocą statystyczną > 80%
double-blind, randomized, placebo controlled, lasting at least 48 weeks, with effectiveness assessment 
at least after 24 weeks, assessment with statistical power > 80% 

Dowód klasy II

Class II evidence

podwójnie ślepe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie, trwające co najmniej 48 tygodni, z 
oceną skuteczności nie przekraczającą  24 tygodni, wyniki oceniane z mocą statystyczną < 80%
double blind, randomized, placebo controlled, lasting at least 48 weeks, with effectiveness assessment 
after not more than 24 weeks, assessment with statistical power < 80%

Dowód klasy III
Class III evidence 

inne podwójnie ślepe, randomizowane, kontrolowane badania i otwarte badania kliniczne
another double blind, randomized, placebo controlled and open clinical trial

Dowód klasy IV
Class IV evidence

opisy kazuistyczne, opinie ekspertów
casuistic reports, expert opinions

Tab. II. Poziomy rekomendacji według ILAE [7].Poziomy rekomendacji według ILAE [7]. Levels of recommendation according to ILAE [7].

Kryteria przyznania rekomendacji według ILAE.*
Criteria of recommendation levels recognition according to ILAE *

Poziom A
Level A

Jedno badanie klasy I lub co najmniej 2 badania klasy II
One trial of class I or at least 2 trials of class II

Poziom B
Level B

Jedno badanie klasy II lub co najmniej 3 badania klasy III
One trial of class II and at least 3 trials of class III

Poziom C
Level C

Dwa badania klasy III
Two trials of class III

Poziom D
Level D

Badanie klasy III lub IV lub opinia ekspercka
One study of class III or IV or expert opinion

Poziom E
Level E

Brak randomizowanych badań klinicznych
Lack of randomized clinical trials

Poziom F
Level F

Udowodniona nieskuteczność lub zwiększenie częstości napadów na leku
Confirmed uneffectiveness or higher frequency of seizures while on the drug.  

*pozytywna rekomendacja dotyczy tylko poziomów A,B,C.
*positive recommendation is given only when levels A,B,C
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k�ór�y a�al��owal� sku�ec��ość � be�p�ec�e�s�wo s�osowa-
��a s�edm�u �owych w owym c�as�e leków pr�ec�wpadac�-
kowych: gabape��y�y, lamo�ryg��y, �op�rama�u, ��agab��y, 
okskarba�ep��y, lewe�yrace�amu � �o��sam�du �a pods�aw�e 
a�al��y ra�dom��owa�ych bada� kl���c��ych opubl�kowa-
�ych w la�ach 1987-2003. Au�or�y s�wor�yl� włas�ą skalę 
waż�ośc� bada� kl���c��ych �as�eregowując je do c��erech 
ka�egor��: klasy I, II, III lub IV. Tak opracowa�y sys�em 
umożl�w�ł ob�ek�yw�ą oce�ę bada� � wyda��e rekome�da-
cj�, rów��eż us�eregowa�ych według ��ac�e��a do c��erech 
grup: A ��ajważ��ejs�a�, �, C, � U.

W p�erws�ej publ�kacj� au�or�y od��eśl� s�ę do ��ac�e��a 
wym�e��o�ych leków w lec�e��u mo�o�erap�ą �owo ro�-
po��a�ej padac�k� o �apadach c�ęśc�owych ora� �apadach 
��eśw�adomośc� [8]. Rekome�dację AAN do s�osowa��a 
w �apadach c�ęśc�owych u�yskały: gabape��y�a, lamo�ry-
g��a � �op�rama�. W �apadach ��eśw�adomośc� po�y�yw�ą 
rekome�dację o�r�ymała jedy��e lamo�ryg��a ��abela IV�. 
Druga publ�kacja �ych au�orów pośw�ęco�a była �as�osowa-
��u �ych samych leków w lekoopor�ej padac�ce dorosłych 
� d��ec� [9]. Ws�ys�k�e �owe lek� u�yskały rekome�dację 
do s�osowa��a w lec�e��u opor�ych �apadów c�ęśc�owych 
w �erap�� doda�ej u dorosłych. Jed�ak �da��em au�orów 
�ylko �r�y lek� mogły być s�osowa�e w lec�e��u opor�ych 
�apadów c�ęśc�owych w mo�o�erap��: lamo�ryg��a, �op�ra-
ma�, ora� okskarba�ep��a. 

U d��ec� w lekoopor�ych �apadach c�ęśc�owych reko-
me�dację o�r�ymały: gabape��y�a, lamo�ryg��a, �op�rama� 
ora� okskarba�ep��a. Au�or�y ��e byl� w s�a��e �areko-
me�dować żad�ego leku do s�osowa��a w mo�o�erap�� w 
�apadach c�ęśc�owych lekoopor�ych u d��ec� �e w�ględu 
�a brak ra�dom��owa�ych bada� w populacj� d��ec�ęcej.

W �apadach w�ór��e uogól��o�ych u d��ec� rekome�-
dację u�yskały �op�rama� � lamo�ryg��a, �aś w �apadach 
p�erwo���e uogól��o�ych – jedy��e �op�rama�. Zes�aw�e��e 
rekome�dacj� AAN w od��es�e��u do d��ec� uję�o w �abel� 
V.

REKOMENDACJE BRYTYJSKIEGO NARODOWEGO INSTYTUTU 
DOSKONALENIA KLINICZNEGO (NATIONAL INSTITUTE fOR CLINICAL 
ExCELLENCE, NICE)
Rekome�dacje NICE �os�ały opracowa�e w 2004 � u�upeł-
��o�e w 2006 r. �ą dos�ęp�e jedy��e w wersj� elek�ro��c��ej 
�www.��ce.org.uk/TA079gu�da�ce� [10]. Rów��eż �os�ały 
opracowa�e �a pods�aw�e ra�dom��owa�ych bada� kl���c�-
�ych ora� s�a�ow�sk grup eksper�ów. Róż��ą s�ę od reko-
me�dacj� ILAE ora� AAN swo�m op�sowym charak�erem. 
Omaw�ają ws�elk�e lek� pr�ec�wpadac�kowe dos�ęp�e w 
�ym c�as�e w W�elk�ej �ry�a���. �odają ogól�e �asady lec�e-
��a �owo ro�po��a�ej padac�k� ora� padac�k� lekoopor�ej, 
�a�wyc�aj jed�ak ��e podają rekome�dacj� co do wyboru 
określo�ych leków w pos�c�egól�ych �ypach �espołów 
padac�kowych u d��ec�. W �ym �akres�e wyją�ek może s�a-
�ow�ć lec�e��e �espołu Wes�a, w k�órym NICE rekome�-
duje ro�poc�ęc�e �erap�� od poda��a w�gaba�ry�y. ��orąc 
pod uwagę rok opracowa��a rekome�dacj� �2004�, jes� �o 
p�erws�e �ak �decydowa��e wyrażo�e s�a�ow�sko grem�um 
ep�lep�ologów, rekome�dujące w�gaba�ry�ę w �espole 
Wes�a, s�a�ow�sko, k�óre póź��ej �os�ało po�w�erd�o�e w 
rekome�dacjach ���ych grup eksperck�ch. 

Rekome�dacje NICE jako jedy�e podają pr�ykładowe 
kos��y lec�e��a pos�c�egól�ym� lekam�. 

Tab. III. Rekomendacje ILAE do rozpoczęcia leczenia w nowo rozpoznanej padaczce u dzieci [7]. ILAE recommendations for first 
line treatment in newly diagnosed epilepsy in childhood [7].

Typ napadu lub zespołu padaczkowego
Seizure or epileptic syndrome type 

Badania klasy I
Class I studies

Badania klasy II
Class II studies

Badania klasy III
Class III studies

Poziom rekomendacji 
Level of recommendation

Napady o ogniskowym początku
Focal onset seizures

1 0 17 A: OXC
B: -
C: CBZ, PB, PHT, TPM, VPA

Napady uogólnione toniczno-kloniczne
Generalized tonic-clonic seizures

0 0 14 A: -
B: -
C: CBZ, PB, PHT, TPM, VPA

Napady nieświadomości
Absence seizures

0 0 6 A: -
B: -
C: ESM, LTG, VPA

Łagodna padaczka z iglicami w okolicy środ-
kowo-skroniowej
Benin epilepsy with centrotemporal spikes

0 0 2 A: -
B: -
C: CBZ, VPA

Młodzieńcza padaczka miokloniczna
Juvenile myoclonic epilepsy

0 0 0 A: -
B: -
C: -

OXC – okskarbazepina; CBZ – karbamazepina; PB – fenobarbital; PHT – fenytoina; TPM – topiramat; VPA – kwas walproinowy: 
ESM – etosuksymid; LTG – lamotrygina;
OXC – oxcarbazepine, CBZ – carbamazepine, PB – phenobarbital, PHT – phenytoin, TPM – topiramate, VPA – valproic acid, 
ESM- ethosuximide, LTG – lamotrigine
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Tab. IV. Rekomendacje Amerykańskiej Akademii Neurologii dla siedmiu nowych leków przeciwpadaczkowych w nowo rozpo-
znanej padaczce [8]. Recommendations of American Academy of Neurology for 7 new antiepileptic drugs in newly diagnosed 
epilepsy [8].

Nowy lek

New drug

Nowo rozpoznana padaczka o napadach częścio-
wych lub mieszanych w monoterapii
Newly diagnosed epilepsy of par�ial or �i�edr�ial or �i�ed 
onse� in �ono�herapy

Nowo rozpoznane napady nieświado-
mości
Newly diagnosed absence seizures

Gabapentyna
Gabapentin

Tak
Yes

Nie
No

Lamotrygina
Lamotrigine

Tak
Yes

Tak
Yes

Topiramat
Topiramate

Tak
Yes

Nie
No

Tiagabina
Tiagabine

Nie
No

Nie
No

Okskarbazepina
Oxcarbazepine

Tak
Yes

Nie
No

Lewetyracetam
Levetiracetam

Nie
No 

Nie
No

Zonisamid
Zonisamide

Nie
No

Nie
No

Tab. V. Rekomendacje Amerykańskiej Akademii Neurologii – zalecenia w padaczce lekoopornej u dzieci [9]. Recommendations 
of American Academy of Neurology in drug-resistant epilepsy in children [9]

Nowy lek
New drug

Napady pierwotnie uogólnione
Pri�ary generalized seizures 

Napady wtórnie uogólnione
Secondary generalized seizures

Napady częściowe
Par�ial seizures

Gabapentyna
Gabapentin

Nie
No

Nie
No

Tak
Yes

Lamotrygina
Lamotrigine

Nie
No

Tak
Yes

Tak
Yes

Topiramat
Topiramate

Tak (tylko uogólnione toniczno-kloniczne)
Yes (only in generalized tonic-clonic)

Tak
Yes

Tak
Yes

Tiagabina
Tiagabine

Nie
No

Nie
No

Nie
No

Okskarbazepina
Oxcarbazepine

Nie
No

Nie
No

Tak
Yes

Lewetyracetam
Levetiracetam

Nie
No

Nie
No

Nie
No

Zonisamid
Zonisamide

Nie
No

Nie
No

Nie
No

STANOWISKA GRUp EKSpERCKICH: AMERYKAńSKIEJ GRUpY EKSpERCKIEJ 
(�00�) I EUROpEJSKIEJ GRUpY EKSpERCKIEJ (�00�)
W os�a���ch la�ach pojaw�ły s�ę w p�śm�e���c�w�e s�a-
�ow�ska grup eksperck�ch. �ą o�e swo�s�ą odpow�ed��ą 
środow�ska �eurologów � �eurologów d��ec�ęcych �a reko-
me�dacje ILAE, k�óre wobec braku ra�dom��owa�ych, 
ko��rolowa�ych, podwój��e �aślep�o�ych, odpow�ed��o 
długo �rwających bada� kl���c��ych leków ��e były w s�a��e 
rekome�dować żad�ego leku. Wobec braku �ak�ch reko-
me�dacj� w roku 2005 Whelees � wsp. opubl�kowal� ar�y-
kuł od�w�erc�edlający sposób lec�e��a róż�ych �espołów 

padac�kowych u d��ec� w U�A [11]. Au�or�y �apros�l� do 
ud��ału 41 ep�lep�ologów � �eurologów d��ec�ęcych. Zada�o 
�m 33 py�a��a do�yc�ące ko�kre��ych sy�uacj� kl���c��ych � 
popros�o�o o pr�eds�aw�e��e swojego wyboru lec�e��a w 
us�eregowa��u od �ajbard��ej preferowa�ego do �decydo-
wa��e odr�uco�ego. Ogółem uw�ględ��o�o 635 możl�wośc� 
lec�e��a. U�yska�o odpow�ed�� od 39 eksper�ów. Eksperc� 
wypow�adal� s�ę ��e �ylko co do ko�kre��ego leku, ale �akże 
co do kolej�ośc� � me�ody lec�e��a �mo�o- lub lec�e��e 
dwoma lub �r�ema lekam�, wyboru d�e�y ke�oge��ej, lec�e-
��a operacyj�ego padac�k�, s�ymula�ora �erwu błęd�ego�. 
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Odpow�ed�� �os�ały �as�ęp��e podda�e a�al���e s�a�ys�yc�-
�ej � u�yska�o ob�ek�yw�y wy��k wyrażający prak�yc��e 
podejśc�e do lec�e��a padac�k� u d��ec�. 

W roku 2007 Whelees pow�ór�ył �e same py�a��a, �ada-
jąc je �ym ra�em eksper�om padac�k� d��ec�ęcej w Europ�e 
[12]. W a�k�ec�e os�a�ec���e w��ęło ud��ał 42 eksper�ów. 

Ze w�ględu �a dużą �lość ��formacj� � obu a�k�e� �ch 
wy��k� �os�a�ą pr�eds�aw�o�e �b�orc�o w �abel� VI. 

pODSUMOWANIE
�om�mo pos�ępu, jak� doko�ał s�ę w ep�lep�olog�� � wprowa-
d�e��a w�elu �owych, be�p�ec���ejs�ych leków o s�erok�m 
spek�rum d��ała��a ��abela VI�, �adal u�r�ymuje s�ę wysok� 
odse�ek chorych � padac�ką ��epoddającą s�ę lec�e��u [14]. 
U�asad��a �o po�r�ebę wypracowa��a rekome�dacj� uła-
�w�ających młodym lekar�om podejmowa��e odpow�ed��ch 
wyborów �erapeu�yc��ych. 

Tab. VI. Skuteczność leków przeciwpadaczkowych w stosunku do typów napadów [wg 14]. Effectiveness of antiepileptic drug 
in respect to seizure type [according to 14]

Lek przeciwpadaczkowy
An�iepilep�ic drug

Rodzaj napadów 
Seizure �ype

Uwagi
Co��en�s

Karbamazepina
Carbamazepine

Częściowe i wtórnie uogólnione
Partial and secondary generalized 

Może nasilić napady nieświadomości i mioklo-
niczne
May aggravate absence and myoclonic seizures 

Etosuksymid
Ethosuximide

Nieświadomości miokloniczne, atoniczne
Absence myoclonic, atonic

Może nasilić napady uogólnione toniczno-kloniczne
May worsen generalized tonic-clonic seizures

Fenobarbital
Phenobarbital

Częściowe i wtórnie uogólnione
Partial and secondary generalized

Fenytoina
Phenytoin

Częściowe i wtórnie uogólnione
Partial and secondary generalized

Może nasilić napady nieświadomości i mioklo-
niczne
May aggravate absence and myoclonic seizures 

Prymidon
Primidone

Częściowe i wtórnie uogólnione
Partial and secondary generalized

Kwas walproinowy
Valproic acid

Szerokie spektrum
Broad spectrum

Skuteczny w zespole Lennoxa-Gastauta
Effective in Lennox-Gastaut syndrome

Felbamat
Felbamate

Szerokie spektrum
Broad spectrum

Skuteczny w zespole Lennoxa-Gastauta
Effective in Lennox-Gastaut syndrome

Gabapentyna
Gabapentin

Częściowe i wtórnie uogólnione
Partial and secondary generalized

Może nasilić napady nieświadomości i mioklo-
niczne
May aggravate absence and myoclonic seizures

Lamotrygina
Lamotrigine

Szerokie spektrum
Broad spectrum

Skuteczny w zespole Lennoxa-Gastauta
Effective in Lennox-Gastaut syndrome

Lewetyracetam
Levetiracetam

Szerokie spektrum
Broad spectrum

Okskarbazepina
Oxcarbazepine

Częściowe i wtórnie uogólnione
Partial and secondary generalized

Tiagabina
Tiagabine

Częściowe i wtórnie uogólnione
Partial and secondary generalized

Może nasilić napady nieświadomości i miokloniczne
May aggravate absence and myoclonic seizures

Topiramat

Topiramate

Szerokie spektrum

Broad spectrum

Skuteczny w zespole Lennoxa-Gastauta
Może wywołać stupor z napadami nieświadomości
Effective in Lennox-Gastaut syndrome
May cause absence stupor

Wigabatryna

Vigabatrin

Częściowe i wtórnie uogólnione

Partial and secondary generalized

Skuteczny w napadach zgięciowych
Może nasilić napady nieświadomości i miokloniczne
Effective in infantile spasms
May aggravate absence and myoclonic seizures

Zonisamid
Zonisamide

Szerokie spektrum
Broad spectrum

Pregabalina
Pregabalin

Częściowe i wtórnie uogólnione
Partial and secondary generalized
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Amb���e próby ILAE opracowa��a rekome�dacj�, 
opar�e ��emal wyłąc���e �a speł��ających wysok�e wymog� 
ra�dom��owa�ych bada��ach kl���c��ych, doprowad��ły w 
efekcie do braku takich rekomendacji. Bardzo pomocne w 
�ej sy�uacj� oka�ały s�ę s�a�ow�ska grup eksperck�ch, wyra-
żające prak�yc��e podejśc�e do lec�e��a padac�k�. Op�era-
jąc s�ę pośred��o �a publ�kowa�ych bada��ach kl���c��ych, 
ale uw�ględ��ając �akże dośw�adc�e��e kl���c��e pos�c�e-
gól�ych eksper�ów, mogą o�e s�a�ow�ć ��akom��e źródło 
wska�ówek dla lekar�y prak�yków. 

Należy podkreśl�ć, że o �le rekome�dacje ILAE c�y 
NICE, opar�e �a ra�dom��owa�ych bada��ach kl���c��ych, 
pow���y m�eć charak�er global�y, o �yle s�a�ow�ska grup 
eksperck�ch w U�A � Europ�e róż��ą s�ę w w�elu m�ejscach, 
co uwaru�kowa�e jes� w�eloma c�y���kam� �a�ury kul�u-
rowej, eko�om�c��ej, e�yc��ej, dos�ęp�ośc�ą do �owych 
�ech�olog��. 

Należy rów��eż podkreśl�ć, że �arów�o rekome�da-
cje ILAE, AAN c�y NICE, jak rów��eż op���e grup eks-

perck�ch ��e reagują dos�a�ec���e s�ybko �a �m�e��ający 
s�ę ry�ek leków pr�ec�wpadac�kowych. Ra�dom��owa�e 
bada��a kl���c��e rob�o�e są �ajc�ęśc�ej �a po�r�eby reje-
s�racj� leku � ��e �aws�e ko��y�uowa�e celem �p. ob��że��a 
w�eku podawa��a leku. Rów��eż w od��es�e��u do op���� 
eksperck�ch po�r�eba ��era� w�elu la�, aby lek �dobył u��a-
��e lekar�y � ws�edł do �ch arse�ału. Tym �apew�e �ależy 
�łumac�yć ledw�e �a��ac�o�ą obec�ość w rekome�dacjach 
�owych leków, o s�erok�m spek�rum d��ała��a. W �abel� 
VII pr�eds�aw�o�o popr�ed��o omów�o�e rekome�dacje w 
pos�c�egól�ych �espołach padac�kowych u d��ec�.

�odsumowując, �ależy s�w�erd��ć, że ��e kwes��o�ując 
po�r�eby �s���e��a ge�eral�ych �asad pos�ępowa��a �era-
peu�yc��ego w padac�ce u d��ec�, m.��. lec�e��a �god��e 
� obow�ą�ującym� rejes�racjam�, �rud�o opr�eć s�ę wraże-
��u że w ko�kre��ych pr�ypadkach lec�e��e �aws�e będ��e 
mus�ało uw�ględ��ać s�c�egól�e uwaru�kowa��a cho-
rego. 

Tab. VII. Porównanie rekomendacji w leczeniu padaczki i zespołów padaczkowych u dzieci . Comparison of recommendations of 
epilepsy and epileptic syndromes treatment in children

Padaczka/ 
Zespół padaczkowy
Epilepsy /
Epilep�ic syndro�es

NICE
(2004)

AAN
(2004)

ILAE
(2006)

Opinia 
ekspercka USA 
(2005)
E�per� opinion
US (2005)

Opinia 
ekspercka
Europa (2007)
E�per� opinion
Europe (2007)

Napady o częściowym 
początku
Partial onset seizures

CBZ
VPA
LTG
OXC
TPM

OXC
CBZ
LTG

A: OXC
B: brak/ lack
C: CBZ, PB, PHT, TPM, VPA

OXC
CBZ

OXC
CBZ

Dziecięca padaczka z napa-
dami nieświadomości
Childhood absence epilepsy

VPA
ESM
LTG

VPA
LTG

A: brak/lack
B: brak/lack
C: ESM, LTG, VPA

ESM VPA
LTG

Młodzieńcza padaczka mio-
kloniczna
Juvenile myoclonic epilepsy

VPA
LTG

VPA
LTG

A: brak/lack
B: brak/lack
C: brak/lack

VPA
LTG

VPA
LTG

Zespół Lennoxa-Gastauta
Lennox-Gastaut syndrome

LTG
VPA
TPM

Brak/lack Nie analizowano
Not assessed

VPA
TPM
LTG

VPA

Napady zgięciowe
Infantile spasms

VGB
Kortykosteroidy/
corticosteroids

Brak/lack Nie analizowano
Not assessed

VGB
ACTH

VGB
ACTH
Prednizon/pred-
nisone

Padaczka rolandyczna
Rolandic epilepsy

CBZ
OXC
LTG
VPA

Brak/lack A: brak/lack
B: brak/lack
C: CBZ, VPA

OXC
CBZ

VPA

OXC – okskarbazepina; CBZ – karbamazepina; PB – fenobarbital; PHT – fenytoina; TPM – topiramat; VPA – kwas walproinowy: ESM – eto-
suksymid; LTG –lamotrygina; VGB- wigabatryna
OXC – oxcarbazepine, CBZ – carbamazepine, PB – phenobarbital, PHT – phenytoin, TPM – topiramate, VPA – valproic acid, ESM – ethosuxi-
mide, LTG – lamotrigine, VGB – vigabatrin
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