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Autorka dokonuje przeglądu najnowszego piśmiennictwa dotyczącego leczenia wybranych dzie-
cięcych zespołów padaczkowych. Kolejno omawia leczenie zespołów okresu noworodkowego, 
niemowlęcego, dzieciństwa i okresu dojrzewania. Ponadto uwzględnia w rozważaniach toksycz-
ność narządową specyficzną dla wieku, działania niepożądane leków przeciwpadaczkowych na
zdolności poznawcze i proces uczenia oraz współistniejące choroby neuropsychiatryczne i neuro-
poznawcze u dzieci z padaczką. Na koniec krótko opisuje działanie leków przeciwpadaczkowych 
na metabolizm dziecka.

The author revises the most recent literature regarding the selected children’s epileptic syndromes. 
She presents treatment of epileptic syndromes in newborns, infants, young children and adoles-
cents successively. Furthermore she takes into account a consideration of age-specific toxicities,
adverse effects of antiepileptic drugs on cognitive function and learning, as well as co-morbid 
neuropsychiatric and neurocognitive disorders in children with epilepsy. Finally she gives a short 
description of an impact of antiepileptic medications on children’s metabolism.
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Padaczka dziecięca jest stanem obfitującym za-
równo w krótkotrwałe, jak i długotrwałe następstwa. 
Wybór leku dla zapoczątkowania terapii u niemowląt, 
dzieci i młodzieży powinien być dokonany po nie-
budzącej wątpliwości diagnozie. Z badań Benbadisa 
i współautorów wynika, że większość pacjentów z 
uogólnioną padaczką idiopatyczną otrzymywała leki 
niewłaściwe [1]. Ustalenie zespołu padaczkowego na 
podstawie obrazu klinicznego napadów, wieku począt-
ku choroby napadowej, zapisu EEG i neuroobrazowa-
nia stanowi więc istotny element rozpoczęcia terapii i 
wyboru leku [2].

Podstawą optymalizacji leczenia jest: indywidualne 
podejście do czynników ryzyka związanych z lecze-
niem; zwrócenie uwagi na współwystępujące z padacz-
ką choroby.

Ważnym aspektem rozpoczęcie leczenia jest do-
kładne monitorowanie następstw neurobehawioral-
nych. Dostępność leków nowej generacji rozszerzyła 
dla większości zespołów wybór leku o porównywalnej 
skuteczności, a lepszej tolerancji. 

Przy dokonywaniu wyboru leku należy uwzględnić 
następujące czynniki: ocenę toksyczności i tolerancji; 
wpływ na zachowanie i uczenie się dzieci – dzieci z 

padaczką mają wysokie ryzyko zaburzeń poznawczych 
i trudności w nauce, które są przypisywane długotrwa-
łemu stosowaniu leków przeciwpadaczkowych (LPP) 
[3]; współistniejące choroby neuropsychiatryczne i 
neuropoznawcze u dzieci z padaczką (ADHD, objawy 
autystyczne, opóźnienia umysłowe, depresja, stany lę-
kowe [4] – zrozumienie związków między chorobami 
współistniejącymi z padaczką i metodami leczenia sta-
nowi podstawę optymalnej terapii, ważne jest odróż-
nienie tych chorób od działań niepożądanych LPP; za-
burzenia metaboliczne występujące u dzieci przewlekle 
leczonych LPP; wpływ leków na: ciężar ciała, profil 
lipidowy, stan kości.

Zatem przy wyborze leku należy uwzględnić nie 
tylko jego skuteczność, ale również podane wyżej 
względy. Wheless i współautorzy wykazali u dzieci i 
młodzieży z nowo zdiagnozowaną padaczką podobną 
skuteczność (pomijając restrykcyjne zalecenia dla le-
czenia poszczególnych zespołów padaczkowych) na-
stępujących leków: topiramatu (TPM) 100–200 mg/dz, 
karbamazepiny (CBZ) 600 mg/dz, kwasu walproino-
wego (VPA) 1250 mg/dz [5].

Epileptolodzy wieku rozwojowego mają do czynie-
nia z większym zakresem zespołów padaczkowych niż 
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epileptolodzy zajmujący się padaczką wieku dorosłe-
go. 

Wybór leku na podstawie kryteriów zespołów pa-
daczkowych

Napady noworodkowe
Są to napady ogniskowe lub wędrujące i gromadne 

wieloogniskowe. Ich polimorfizm stanowi następstwo 
unikatów kombinacji  wzmocnionego pobudzenia sie-
ci neuronalnej, mechanizmu niesynaptycznego i braku 
dojrzałości obwodów projekcyjnych [2]. Etiologia na-
padów jest różna: niedotlenienie i niedokrwienie, wady 
mózgu, przyczyny metaboliczne, zakażenia.

Jak pisze Sankar, postępowanie terapeutyczne w 
noworodkowych napadach padaczkowych jest wyso-
ce niezadowalające [2]. Sankar i Painter uważają, że 
w leczeniu drgawek noworodkowych istnieje wyraźna 
przepaść między tym, co wiemy, a tym, co robimy w 
rutynowej praktyce [6]. Najczęściej używanymi lekami 
są fenobarbital (PB) i fenytoina (PHT). Napady będące 
następstwem okołoporodowej encefalopatii niedotle-
nieniowo-niedokrwiennej (OENN) wymagają stoso-
wania leków dożylnych. Lekiem pierwszego wyboru 
jest PB, chociaż autorzy angielscy sugerują, że jest 
on skuteczny najwyżej u 50% i to w bardzo wysokich 
dawkach 40 mg/kg. Efektywność PB u noworodków 
zależy między innymi od dobrze zachowanej czynno-
ści podstawowej w EEG [7]. Terapia midazolamem 
(MDZ) lub klonazepamem (CZP) nie zapewnia u no-
worodków opanowania nasilonych napadów. Napady 
potwierdzone poprzez EEG bez równoczesnej mani-
festacji klinicznej są częste u noworodków z zaburze-
niami neurologicznymi. Są one ściśle związane z tymi 
zaburzeniami, a ich efektywne leczenie (zarówno tych 
z objawami klinicznymi, jak i wyłącznie ze zmianami 
w EEG) poprawia istotnie rozwój neurologiczny no-
worodków. Autorzy hiszpańscy potwierdzili, że użycie 
MDZ u noworodków nie odpowiadających na leczenie 
PB/PHT zapewnia istotnie lepszy ich rozwój w pierw-
szym roku życia. Jest tylko jeden warunek, aby MDZ 
zastosować wcześnie, najlepiej do godziny od niesku-
tecznego stosowania PB/PHT [8]. Skuteczna może się 
okazać lidokaina, również PHT nie gwarantując jed-
nak, że rozwój psycho-ruchowy dziecka będzie po tych 
lekach prawidłowy.

Badania wykonane na modelu zwierzęcym wykaza-
ły, że stosowanie PHT jako blokera kanałów sodowych 
i PB jako agonisty GABA wywołuje apoptozę neuro-
nów [9]. Z drugiej strony wiemy, że topamaks (TPM) 
ma pewne działanie neuroprotekcyjne. Niestety nie ma 
na to wiarygodnych danych odnośnie do podawania u 
ludzi, chociaż istnieją niesprawdzone w sposób rando-
mizowany doniesienia o stosowaniu doustnym nie tyl-
ko TPM, ale i levetiracetamu (LEV), który jest dobrze 

rozpuszczalny w wodzie i bezpieczny u noworodków 
[10].

Łagodne zespoły okresu noworodkowego (rodzinne 
i nierodzinne) – nie ma sprecyzowanego stanowiska 
co do sposobu ich leczenia. Przedłużające się napady 
mogą być przerwane albo ograniczone przez benzodia-
zepiny (BZD), PB lub PHT [11].

Wczesna miokloniczna encefalopatia – leczenia 
skutecznego nie ma. 

ACTH, CZP, nitrazepam (NZP), VPA, PB i inne 
leki są nie skuteczne. Może być usprawiedliwiona pró-
ba podania witaminy B6. 

Zespół Ohtahary – nie ma skutecznego leczenia. 
Pojedyncze prace donoszą o skuteczności zonisamidu 
(ZNS) i wigabatryny (VGB).

Drgawki gorączkowe
W większości napady samoograniczają się, ale 

prawdopodobieństwo ustąpienia obniża się, jeśli trwają 
ponad 10 minut. Przerywa napady doodbytniczy diaze-
pam (DZP) – 0,5 mg/kg/24 g. Amerykańska Akademia 
Pediatrii nie poleca stosowania do długotrwałej terapii 
PB, ze względu na udowodniony spadek ilorazu inte-
ligencji o 7 punktów podczas 2-letniego leczenia [12]. 
Pozostaje przy złożonych drgawkach gorączkowych, 
często powtarzających się, stosowanie profilaktyczne 
DZP doodbytniczo w czasie infekcji pamiętając, że 
powtarzana i w wysokich dawkach terapia DZP może 
prowadzić do senności, ze śpiączką włącznie, ataksji, 
rozdrażnienia i patologicznego pobudzenia.

Zespoły padaczkowe okresu 
niemowlęcego

Łagodne zespoły napadów niemowlęcych (rodzinne 
i nierodzinne) – skuteczne jest leczenie: CBZ, VPA lub 
PB.

Padaczka uogólniona (autosomalnie dominująca z 
drgawkami gorączkowymi plus – stosuje się VPA lub 
leki nowsze (lamotrygina – LTG, LEV, TPM).

Łagodna miokloniczna padaczka niemowląt – przy 
stosowaniu VPA 80% dzieci staje się wolne od napa-
dów, można rozważyć stosowanie CZP w monoterapii 
lub LEV w monoterapii.

Napady zgięciowe – Zespół Westa. Amerykańska 
Akademia Neurologii i Amerykańskie Towarzystwo 
Neurologów Dziecięcych opublikowało wskazania do 
leczenia: ACTH w terapii krótkotrwałej, VGB dla na-
padów zgięciowych związanych ze stwardnieniem gu-
zowatym (mimo trudności z badaniem pola widzenia). 
Skuteczność VGB nie została potwierdzona badaniami 
klasy I i II [13]. Te dwa leki pozwalają na opanowanie 
napadów u 2/3 chorych w ciągu kilku dni od zapocząt-
kowania terapii. U pozostałych można próbować róż-
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ne zestawy: LTG, LEV, NZP, witamina B6, sulthiam, 
TPM, VPA i ZNS), chociaż nie ma pełnych dowodów 
na ich skuteczność. [2] Można też rozważyć stosowa-
nie diety ketogennej lub terapię immunoglobulinami. 
Nie istnieje leczenie poprawiające intelektualny roz-
wój tych niemowląt [11].

Zespół Dravet (ciężka miokloniczna padaczka nie-
mowląt). Napady w tej postaci padaczki są lekooporne. 
Takie leki, jak: VPA, BDZ, PB, etosuksymid (ESM) 
mogą być częściowo i okresowo skuteczne. Dodanie 
TPM, stiripentolu, ZNS może pomóc, szczególnie LEV. 
Natomiast CBZ, PHT i LTG są przeciwwskazane.

Zespół Lennoxa-Gastauta
Jest to encefalopatia lekooporna. Przed erą now-

szych leków lekiem pierwszego wyboru był VPA a 
FBM lekiem III lub IV rzutu. Wprowadzone następnie 
do leczenia padaczki LTG i TPM wykazują szerokie 
spektrum działania w zespole Lennoxa-Gastauta, jed-
nak jego leczenie rozpoczynamy od TPM, ponieważ 
LTG może nasilić lub wywołać mioklonie. Przy braku 
skuteczności TPM należy rozważyć stopniowe doda-
wanie LTG, jak również VPA lub ZNS [2].

Połączenie VPA + VGB wywiera dobry efekt u ~ 
85% chorych. Inne metody leczenia to dieta ketogenna 
i zabiegi neurochirurgiczne. 

Zespół Landau-Kleffnera
Niektóre dzieci z tą postacią padaczki dobrze odpo-

wiadają na wysokie dawki steroidów (w co najmniej 
3 miesięcznej kuracji) lub ACTH. Wśród klasycznych 
leków przeciwpadaczkowych VPA, ESM, CZP lub 
klobazan (CLB), stosowane w monoterapii lub w kom-
binacji ze sobą, stanowią pierwszą linię leczenia. Feny-
toina, PB i CBZ mogą nasilać wyładowania w zapisie 
EEG oraz pogłębiać zaburzenia neuropsychologiczne.

Łagodna częściowa padaczka 
wieku dziecięcego z iglicami 
centralnoskroniowymi

Autorzy niemieccy w 6-miesięcznej randomizowa-
nej podwójnie ślepej próbie wykazali dobrą skutecz-
ność sulthiamu (81% dzieci bez nawrotu napadów, 
przy 29% w grupie placebo) [14]. W USA lekiem 
pierwszego wyboru w leczeniu tej padaczki jest ga-
bapentyna (GBP). W Europie stosuje się CBZ, VPA 
lub GBP, jednak leki te mogą zwiększać ciężar ciała, 
a CBZ może wywołać sedację, neutropenię, a także 
niekorzystnie wpływać na pamięć. Stąd większość epi-
leptologów skłania się do niestosowania leczenia tego 
zespołu wobec faktu, że w okresie dojrzewania napady 
ustępują w sposób spontaniczny.

Dziecięca i młodzieńcza 
padaczka nieświadomości

W leczeniu tych zespołów stosuje się ESM, mo-
noterapię VPA, a od lat 90. LTG, jak również LEV. 
Ta różnorodność leków nasuwa pytanie: Który lek 
zastosować jako pierwszy? Wybór należy pozostawić 
doświadczeniu epileptologa dziecięcego. Podobnego 
zdania są Posner i współautorzy [15].

Młodzieńcza padaczka 
miokloniczna

Ponad 86% chorych na tę padaczkę odpowiada na 
monoterapię VPA, można jednak stosować w terapii 
dodanej LTG i TPM. O skuteczności ZNS i LEV nie 
wiemy zbyt wiele ze względu na małą liczbę dotych-
czas przeprowadzonych badań [2].

Skuteczną politerapią jest: VPA z niewielkimi daw-
kami CZP lub LTG. Przy przeciwwskazaniach do za-
stosowania VPA można łączyć LEV z LTG lub LTG z 
CZP. W leczeniu chorych styl życia i unikanie czyn-
ników wyzwalających napady (alkohol, „zarywanie” 
nocy) jest tak samo ważne jak farmakoterapia.

Padaczka ogniskowa u dzieci
Skuteczność LPP uzależniona jest od etiologii. Naj-

częściej stosujemy CBZ, okskarbazepinę (OXC), LTG, 
również GBP i TPM. PHT nie jest lekiem zalecanym u 
dzieci ze względu na znaczne działanie niepożądane, 
jakie powoduje (efekty kosmetyczne i wpływ na stan 
kości), i niesatysfakcjonujący profil skuteczności. O 
skuteczności LEV, ZNS i tiagabiny (TGB) wiemy mało 
ze względu na ograniczoną jak dotąd liczbę badań.

Napady uogólnione toniczno-
kloniczne

Ostatnie badania wykazują porównywalną wartość 
TPM z VPA i CBZ [5].

Wybór leków z uwagi  
na niepożądane objawy 
polekowe

Działanie niepożądane leków przeciwpadaczko-
wych może być wielokierunkowe. Wynika ono z:  
1) specyficznej dla wieku toksyczność dotyczącej narzą-
dów wewnętrznych; 2) działania na zdolności poznaw-
cze; 3) współistniejących chorób neuropsychiatrycznych 
u dzieci z padaczką; 4) działania na metabolizm u dzieci. 
Zostało ono poniżej zestawione z uwzględnieniem po-
szczególnych leków przeciwpadaczkowych.

Nowe standardy leczenia wybranych zespołów padaczkowych wieku dziecięcego
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Ad. 1. Ze specyficzną dla wieku toksycznością na-
rządową leków wiążą się:  niekorzystne efekty kosme-
tyczne (PHT); zespół Stevens-Johnsona (LTG); poda-
wanie z lekami indukującymi enzymy (VPA) powodo-
wać mogą: u dzieci poniżej 2 roku życia uszkodzenie 
wątroby, w każdym wieku zapalenie trzustki (rutyno-
wo należy oznaczyć amylazę w surowicy podczas te-
rapii VPA).

Ad. 2. Największe działania niepożądane na zdol-
ności poznawcze, zachowanie i wyniki szkolne mają 
PB i benzodiazepiny (BZD). Z nowszych leków GBP 
powoduje u dzieci opóźnionych umysłowo: rozdraż-
nienie, pobudzenie i agresję, które występować mogą 
nawet w czasie wyraźnej remisji padaczki [3]. LTG 
również wywołuje agresywne zachowanie u dzieci 
upośledzonych. Poprawa zachowania następuje przy 
zastosowaniu tego leku u dzieci: z zespołem Lennoxa-
-Gastauta, ze stwardnieniem guzowatym (32%), z au-
tyzmem.

LEV – podczas stosowania tego leku występuje z 
jednej strony senność, labilność emocjonalna, ale rów-
nież poprawa w zakresie koncentracji uwagi, zachowa-
nia, nawet wtedy gdy napady utrzymują się u chorego. 
U dzieci z autyzmem lek ten wywiera korzystny efekt 
na koncentrację uwagi, aktywność i stabilizuje nastrój 
[16].

OXC – najczęstsze objawy wpływające na zdolno-
ści poznawcze przy stosowaniu tego leku to senność 
35% (w grupie kontrolnej 14%), apatia i nerwowość 
[3].

TGB – lek ten działa niepożądanie, zwłaszcza u 
dzieci poniżej 2 roku życia: astenia – 19%, senność 
– 17%, nerwowość – 10% [3].

TPM – może powodować zmęczenie – 15%, emo-
cjonalną labilność – 12%, podobnie trudności z uwa-
gą i koncentracją. Ponadto 7% dzieci wykazuje upo-
śledzenie pamięci, obniżenie funkcji poznawczych, 
zaburzenia mowy, obniżoną aktywność i pogorszenie 
zachowania [3].

VGB – ze stosowaniem tego leku wiąże się możli-
wość ostrej odwracalnej psychozy, zachowań antyspo-
łecznych, rozdrażnienia, pobudzenia lub przeciwnie 
sedacji.

ZNS – może powodować objawy obsesyjno-kom-
pulsywne, a nawet epizody psychotyczne. 

Ad. 3. Współistniejące choroby neuropsychiatrycz-
ne u dzieci z padaczką. U dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną niepożądane działanie leków przeciw-
padaczkowych może być łatwo przeoczone. To samo 
dotyczy innych zaburzeń psychicznych. Uważa się, że 
25% młodzieży z padaczką wykazuje depresję, agre-
sywne nastroje i lęki. Należy unikać PB, BZD i PHT, 
bo leki te mogą nasilać objawy depresji oraz myśli sa-
mobójcze. Na stabilizację nastroju korzystny wpływ 
ma GBP, LTG i OXC. Należy pamiętać, że u dzieci 
z autyzmem często występuje padaczka (8–28%) [4]. 
Korzystny wpływ na padaczkę zawiązaną z autyzmem 
wywiera VPA, LTG i LEV.

Ad. 4. Leczenie LPP trwa latami i lekarze muszą 
brać pod uwagę zmiany metaboliczne związane z ich 
stosowaniem: zmiany w metabolizmie kości mogą 
zwiększać ryzyko złamań. Mniejszą gęstość kości po-
wodują PHT, PB, CBZ, PRM, u ponad 50% leczonych 
PHT, VPA, CBZ stwierdza się zmniejszone poziomy 
25 hydroksy witaminy D [2]; wzrost masy ciała zwięk-
sza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, VPA, CBZ, 
OXC i GBP powoduje wzrost masy ciała, LTG i LEV 
nie wpływają na zachowanie się masy ciała, a TPM i 
ZNS powodują jej spadek, VPA w monoterapii wywo-
łuje poposiłkowy wzrost glukozy i oporność na insuli-
nę, zatem przy wyborze leku nie możemy ignorować 
ewentualnego wystąpienia otyłości i cukrzycy typu 2.

Niektóre leki, zwłaszcza indukujące enzymy wą-
trobowe, powodują wzrost ogólnego cholesterolu oraz 
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