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Walproinian jest obecnie jednym z
najczêciej stosowanych leków przeciwpadaczkowych o szerokim spektrum dzia³ania i stosunkowo dobrej
tolerancji. Wyniki dwóch ostatnio przeprowadzonych badañ (SANAD, VIPe)
wskazuj¹, ¿e powinien on nadal pozostaæ lekiem pierwszego rzutu u wiêkszoci pacjentów z napadami pierwotnie uogólnionymi, jak te¿, ze wzglêdu
na wysok¹ skutecznoæ, nale¿y rozwa¿yæ stosowanie go jako leku pierwszego rzutu u pacjentów z napadami o
ogniskowym pocz¹tku.

Valproate is one of the most extensively used antiepileptic drugs with a
broad spectrum of efficacy and a relatively good tolerance. Results of two
recently performed clinical trials
(SANAD, VIP-e) indicate that valproate
should remain first-line treatment in
most patients with generalized seizures, and for its high efficacy
valproate should be also considered
as first-line therapy in patients with
focal onset seizures.

Padaczka jest jedn¹ z najczêstszych
powa¿nych chorób neurologicznych. Zachorowalnoæ wynosi 30-50 na 100 000 na rok,
chorobowoæ 6-8 na 1000, oko³o 3% populacji ogólnej bêdzie chorowa³o na padaczkê
w jakim okresie ¿ycia [11,12]. Padaczka nie
jest jednolit¹ jednostk¹ chorobow¹, lecz grup¹ heterogennych schorzeñ, spowodowanych przez wiele przyczyn  od zaburzeñ
genetycznych po nabyte uszkodzenia mózgu. Równie¿ przebieg padaczki jest zmienny. Leczenie niefarmakologiczne (zabiegi
operacyjne, stymulacja nerwu b³êdnego, dieta ketogenna) mo¿e byæ stosowane tylko w
wybranych grupach pacjentów [26]. W rzadkich przypadkach unikanie czynników prowokuj¹cych napady padaczkowe mo¿e byæ
wystarczaj¹c¹ terapi¹ [16]. Terapia lekami
przeciwpadaczkowymi pozostaje nadal z³otym standardem w leczeniu padaczki. Celem leczenia przeciwpadaczkowego jest
osi¹gniêcie ca³kowitej remisji napadów bez
wystêpowania objawów niepo¿¹danych oraz
poprawa jakoci ¿ycia. W³aciwa terapia
lekami przeciwpadaczkowymi powoduje
ust¹pienie napadów u prawie 70% pacjentów, u pozosta³ych 30% napady padaczkowe pozostaj¹ lekooporne [14]. U wiêkszoci pacjentów remisjê napadów padaczkowych udaje siê uzyskaæ po zastosowaniu
monoterapii [4]. Monoterapia jest obecnie
najlepsz¹ opcj¹ farmakoterapii padaczki i
jest obowi¹zkowa przy rozpoczynaniu leczenia [2]. Czynniki warunkuj¹ce wybór leków
przeciwpadaczkowych to przede wszystkim
ich skutecznoæ, nastêpnie tolerancja, profil farmakokinetyczny i ³atwoæ stosowania.
Nale¿y wprowadziæ lek przeciwpadaczkowy
odpowiedni dla typu napadów czy rodzaju
zespo³u padaczkowego, obarczony niewielkim ryzykiem wyst¹pienia objawów ubocznych, stosuj¹c odpowiedni¹ dawkê, powoli

zwiêkszan¹, a¿ do uzyskania efektu klinicznego [15]. Wiêkszoæ pacjentów stosunkowo szybko osi¹ga remisjê napadów padaczkowych po wprowadzeniu niewielkich dawek
leków przeciwpadaczkowych [1].
Do pocz¹tku lat 90-tych dostêpnych by³o
szeæ leków przeciwpadaczkowych: karbamazepina, etosuksymid, fenobarbital, fenytoina, primidon oraz kwas walproinowy. W
ci¹gu ostatnich kilkunastu lat zarejestrowano wiele nowych cz¹steczek (wigabatrynê,
gabapentynê, lamotryginê, topiramat, tiagabinê, okskarbazepinê, levetiracetam, zonisamid, pregabalinê, lacosamid). Od wprowadzenia do terapii padaczki bromków
przed oko³o 150 laty klinicyci wybierali lek
przeciwpadaczkowy dla pacjenta z nowo
zdiagnozowan¹ padaczk¹ opieraj¹c siê
przede wszystkim na typie napadów padaczkowych czy rodzaju zespo³u padaczkowego. Jednak przez wiêkszoæ tego okresu
brak by³o naukowej oceny skutecznoci,
bezpieczeñstwa i tolerancji leków przeciwpadaczkowych. Niektóre starsze leki przeciwpadaczkowe, nadal powszechnie stosowane, jak fenobarbital i fenytoina, zosta³y
zarejestrowane i wprowadzone na rynek bez
przeprowadzenia jakichkolwiek randomizowanych badañ klinicznych, oceniaj¹cych ich
skutecznoæ w terapii padaczki. Wprowadzenie karbamazepiny w latach 60-tych i
kwasu walproinowego w latach 70-tych by³o
pocz¹tkiem bardziej sformalizowanej oceny skutecznoci i tolerancji leków przeciwpadaczkowych. Wszystkie nowe leki przeciwpadaczkowe by³y pocz¹tkowo ocenianie
w badaniach randomizowanych, podwójnie
lepych z kontrol¹ placebo jako terapia dodana do stosowanego ju¿ leczenia przeciwpadaczkowego u pacjentów z lekoopornymi napadami o ogniskowym pocz¹tku bez
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lub z wtórnym uogólnieniem i w tym wskazaniu zosta³y póniej zarejestrowane. Badania maj¹ce na celu rejestracjê leku s¹ jednak przeprowadzane w warunkach innych
ni¿ codzienna praktyka lekarska. S¹ to badania krótkie (okres podawania leku to z
regu³y kilkanacie tygodni), obejmuj¹ niewielu (150-300) pacjentów, obowi¹zuj¹ w
nich sztywne kryteria w³¹czenia i wy³¹czenia, istnieje niewielka mo¿liwoæ zmiany
dawki ocenianego leku w przypadku wyst¹pienia objawów niepo¿¹danych, nie mo¿na
modyfikowaæ dawki pozosta³ych stosowanych leków przeciwpadaczkowych. Te ograniczenia utrudniaj¹ m.in. ocenê d³ugoterminowej skutecznoci leków przeciwpadaczkowych oraz ryzyka wyst¹pienia objawów
niepo¿¹danych, zwi¹zanych z przewlek³ym
podawaniem leku.
U oko³o 1/3 pacjentów z padaczk¹ wystêpuj¹ napady pierwotnie uogólnione (napady niewiadomoci, napady miokloniczne oraz napady toniczno-kloniczne). Napady te wystêpuj¹ u pacjentów z idiopatycznymi padaczkami uogólnionymi, charakteryzuj¹cymi siê genetycznym pod³o¿em,
wczesnym pocz¹tkiem (okres dzieciñstwa
i m³odoci) i podobnym obrazem elektroencefalograficznym (uogólnione wy³adowania zespo³ów iglica  fala wolna lub wieloiglica-fala wolna, prawid³owa czynnoæ podstawowa). Do najczêstszych zespo³ów padaczek pierwotnie uogólnionych nale¿¹
dzieciêca padaczka niewiadomoci, m³odzieñcza padaczka niewiadomoci, m³odzieñcza padaczka miokloniczna, padaczka z napadami uogólnionymi toniczno-klonicznymi okresu budzenia.
Przeprowadzono niewiele badañ oceniaj¹cych skutecznoæ leków przeciwpadaczkowych u pacjentów z napadami pierwotnie uogólnionymi. Wród leków klasycznych za skuteczne w terapii napadów pierwotnie uogólnionych uwa¿a siê walproinian
i etosuksymid, natomiast z grupy nowych
leków przeciwpadaczkowych jedynie lamotrygina (napady niewiadomoci i napady
toniczno-kloniczne) i topiramat (napady toniczno-kloniczne), a ostatnio lewetiracetam
(lekooporne napady miokloniczne i napady
toniczno-kloniczne) s¹ zalecane w leczeniu
napadów pierwotnie uogólnionych [8,9,
10,21]. Przeprowadzono jednak niewiele
badañ z randomizacj¹ i grup¹ kontroln¹
przemawiaj¹cych za takim postêpowaniem.
Metaanalizy badañ randomizowanych z grup¹ kontroln¹ u pacjentów z pierwotnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi nie
wykaza³y ró¿nicy w skutecznoci pomiêdzy
walproinianiem, karbamazepin¹ a fenytoin¹
[17,27]. Równie¿ metaanaliza badañ dotycz¹cych napadów niewiadomoci nie wykaza³a ró¿nicy pomiêdzy skutecznoci¹
walproinianianu, lamotryginy i etosuksymidu [21]. Poniewa¿ wiêkszoæ pacjentów z
padaczk¹ osi¹ga remisjê po wprowadzeniu
pierwszego, w³aciwie dobranego leku przeciwpadaczkowego i wymaga z regu³y wieloletniego leczenia, konieczne jest porównanie leków standardowych i nowych, aby
ustaliæ, które z nich s¹ lekami pierwszego
rzutu w odpowiednich grupach pacjentów.
W tym celu profesor Marson i wsp. [18].
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przeprowadzili wieloorodkowe badanie z
randomizacj¹ w grupach równoleg³ych, bez
lepej próby, porównuj¹ce standardowe i
nowe leki przeciwpadaczkowe (badanie
Standard and New Antiepileptic Drugs 
SANAD), w którym oceniano kontrolê napadów padaczkowych, tolerancjê, jakoæ
¿ycia i ekonomiczne aspekty terapii. Badanie SANAD by³o przeprowadzone na zlecenie National Heath Service Health Technology Assesment Programme w Wielkiej Brytanii. Zalet¹ tego badania by³ wieloletni okres
obserwacji, du¿a grupa obserwowanych
pacjentów (zrandomizowano 2400 pacjentów) oraz zbli¿enie do rzeczywistych warunków klinicznych (dawkowanie i modyfikacja
dawki by³o zgodne z codzienna praktyk¹
lekarza prowadz¹cego, chorzy rozpoczynaj¹cy leczenie jednym lekiem przeciwpadaczkowym mogli zmieniæ go na inny, itp.). Badanie to sk³ada³o siê z dwóch czêci. W
badaniu SANAD A oceniano skutecznoæ i
tolerancjê karbamazepiny, gabapentyny, lamotryginy, okskarbazepiny i topiramatu u
pacjentów z napadami ogniskowymi. Badanie SANAD B dotyczy³o chorych z napadami uogólnionymi i niesklasyfikowanymi, porównywano walproinian, lamotryginê i topiramat u pacjentów, u których walproinian
uznano za optymalny lek pierwszego wyboru w porównaniu z karbamazepin¹. Do tej
grupy w³¹czono 716 pacjentów powy¿ej 4
roku ¿ycia, których losowo w stosunku liczbowym 1:1:1, przydzielono do grup otrzymuj¹cych walproinian, lamotryginê lub topiramat od 12 stycznia 1999 roku do 31 sierpnia 2004 roku, a dalsz¹ obserwacjê prowadzono do stycznia 2006 roku. Do badania
byli rekrutowani pacjenci, u których w ci¹gu
ostatniego roku wyst¹pi³y co najmniej dwa
niesprowokowane napady padaczkowe a
lekarz uzna³, ¿e walproinian bêdzie lepszym
lekiem standardowym ni¿ karbamazepina.
Lekarze byli proszeni o ustalenie rodzaju
napadów padaczkowych i zespo³ów padaczkowych zgodnie z klasyfikacj¹ Miêdzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej [6,7]. U 63%
chorych w trakcie randomizacji rozpoznano
padaczkê idiopatyczn¹ z napadami uogólnionymi. Napadów padaczkowych u 27%
pacjentów nie uda³o siê sklasyfikowaæ. Lek
by³ przydzielany losowo, lekarze stosowali
natomiast preparat i dawkê leku zgodn¹ z
ich codzienn¹ praktyk¹ kliniczn¹. Decyzjê o
dawce pocz¹tkowej, szybkoci jej zwiêkszania lub zmniejszania podejmowa³ lekarz
wspomagaj¹c siê wytycznymi. Skutecznoæ
leczenia oceniano na podstawie dwóch
zmiennych: (1) czasu od randomizacji do
stwierdzenia niepowodzenia terapeutycznego (przerwanie stosowania przydzielonego
leku z powodu niedostatecznej kontroli napadów i/lub nietolerowanych objawów niepo¿¹danych lub koniecznoci podania innych leków przeciwpadaczkowych; i (2) czasu od randomizacji do momentu up³yniêcia
roku bez napadów padaczkowych. Dodatkowymi punktami koñcowymi by³y: czas od
randomizacji do pierwszego napadu padaczkowego; czas do osi¹gniêcia dwuletniej remisji oraz czêstoæ wystêpowania klinicznie
istotnych zdarzeñ niepo¿¹danych. Bior¹c
pod uwagê czas do stwierdzenia niepowodzenia terapeutycznego walproinian osi¹gn¹³ istotn¹ statystycznie przewagê nad toPrzegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 11

piramatem, nie stwierdzono istotnie statystycznych ró¿nic pomiêdzy walproinianem i
lamotrygin¹. W grupie chorych z idiopatyczn¹ padaczk¹ z napadami uogólnionymi walproinian okaza³ siê bardziej skuteczny ni¿
lamotrygina i topiramat. W odniesieniu do
czasu uzyskania 12-miesiêcznej remisji,
walproinian okaza³ siê znamiennie bardziej
skuteczny ni¿ lamotrygina we wszystkich
grupach oraz w podgrupie chorych z idiopatyczn¹ padaczk¹ z napadami uogólnionymi. Nie stwierdzono istotnie statystycznej
ró¿nicy pomiêdzy walproinianiem a topiramatem, zarówno w analizie wszystkich podgrup, jak i w podgrupie z idiopatyczn¹ padaczk¹ z napadami uogólnionymi. W podsumowaniu badania SANAD B autorzy
uznali, ¿e walproinian powinien pozostaæ
lekiem pierwszego wyboru u wiêkszoci
chorych na idiopatyczn¹ padaczkê z napadami uogólnionymi lub z napadami trudnymi do sklasyfikowania, natomiast na ogó³
nale¿y unikaæ lamotryginy z powodu jej gorszej skutecznoci oraz topiramatu z powodu jego gorszej tolerancji. Niemniej jednak,
z uwagi na potencjalne dzia³anie niepo¿¹dane walproinianiu w ci¹¿y, nale¿y rozwa¿yæ stosunek korzyci z kontroli napadów u
kobiet w wieku rozrodczym leczonych walproinianem do ewentualnych objawów niepo¿¹danych.
W grupie pacjentów z nowo zdiagnozowanymi napadami ogniskowymi zaleca siê
(AAN, 2004; NICE, 2004; SIGN, 2003) stosowanie karbamazepiny i walproinianiu jako
leków pierwszego rzutu. Jedynie Miêdzynarodowa Liga Przeciwpadaczkowa (ILAE,
2006) uznaje walproinian za lek drugiego
rzutu, po karbamazepinie i fenytoinie, w
przypadku nowo rozpoznanych napadów
ogniskowych. Jednak w praktyce klinicznej
karbamazepina jest czêciej stosowana w
monoterapii pierwotnej napadów o ogniskowym pocz¹tku [25]. Wyniki z wielu z przeprowadzonych do tej pory randomizowanych, kontrolowanych badañ wskazuj¹, na
porównywaln¹ do karbamazepiny, skutecznoæ walproinianu w leczeniu napadów ogniskowych [3,5,22,28], zarówno u pacjentów
doros³ych jak i u dzieci. Ze wzglêdu na pewne problemy w interpretacji powy¿szych
danych przeprowadzono ostatnio badanie
obserwacyjne, oceniaj¹ce skutecznoæ monoterapii pierwotnej walproinianem w padaczce ogniskowej [13]. By³o to badanie
wieloorodkowe, wielonarodowe, otwarte,
prospektywne, oceniaj¹ce skutecznoæ i
bezpieczeñstwo walproinianu jako leku
pierwszego rzutu w wie¿o lub niedawno
rozpoznanej zdiagnozowanej padaczce z
napadami ogniskowymi. Do badania w³¹czono bardzo du¿¹ grupê pacjentów: 1192 doros³ych i 792 dzieci powy¿ej 6 roku ¿ycia,
którzy byli obserwowani przez 6 miesiêcy.
Stosowano walproinian sodu w postaci preparatu o przed³u¿onym uwalnianiu (Depakine chrono, SanofiAventis), wybór wielkoci
dawki oraz szybkoæ jej zwiêkszania lub
zmniejszania pozostawa³ w gestii lekarza
prowadz¹cego. rednia dzienna dawka
walproinianu wynosi³a 683 mg u dzieci i 987
mg u doros³ych. Walproinian okaza³ siê lekiem skutecznym w leczeniu napadów ogniskowych, u 77% pacjentów po 6 miesi¹cach
M. Bosak

wystêpowa³a remisja napadów. By³ on nieco bardziej skuteczny u dzieci (83,7% pacjentów z remisj¹) ni¿ u doros³ych (72,7%).
A¿ u 90% chorych po 6 miesi¹cach mo¿liwa by³a kontynuacja leczenia. Nie stwierdzono istotnych statystycznie ró¿nic w skutecznoci leczenia pomiêdzy ró¿nymi typami napadów padaczkowych, jednak tendencja do wy¿szego procentu remisji wystêpowa³a w przypadku napadów prostych oraz
wtórnie uogólnionych napadów tonicznoklonicznych w porównaniu do napadów czêciowych z³o¿onych, jak te¿ u pacjentów z
pozaskroniow¹ lokalizacj¹ ogniska i padaczk¹ idiopatyczn¹. Równie¿ bezpieczeñstwo
leczenia by³o wysokie; objawy niepo¿¹dane wyst¹pi³y u 10,2% pacjentów i prowadzi³y do modyfikacji leczenia jedynie w 1,7%
przypadków. Do najczêstszych objawów
niepo¿¹danych nale¿a³y: wzrost masy cia³a, zaburzenia ¿o³¹dkowo-jelitowe, wypadanie w³osów oraz zmiany skórne. Dane uzyskane na podstawie tego badania wskazuj¹ na skutecznoæ oraz dobr¹ tolerancjê walproinianu w leczeniu napadów o ogniskowym pocz¹tku u doros³ych i dzieci.
Walproinian jest obecnie jednym z najczêciej stosowanych leków przeciwpadaczkowych o szerokim spektrum dzia³ania
i stosunkowo dobrej tolerancji. Wyniki
dwóch ostatnio przeprowadzonych, wy¿ej
omówionych badañ wskazuj¹, ¿e powinien
on nadal, pomimo wprowadzenia wielu nowych cz¹steczek do terapii padaczki, pozostaæ lekiem pierwszego rzutu u wiêkszoci pacjentów z napadami pierwotnie uogólnionymi, jak te¿, ze wzglêdu na wysok¹ skutecznoæ, nale¿y rozwa¿yæ stosowanie go
jako leku pierwszego rzutu u pacjentów z
napadami o ogniskowym pocz¹tku. Oczywicie u ka¿dego pacjenta nale¿y równie¿
rozwa¿yæ pewne indywidualne okolicznoci,
jak np. planowanie rodziny czy potencjalne
interakcje z innymi lekami, przemawiaj¹ce
za wyborem leku alternatywnego.
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