
www.neurology.org
Strony dla pacjentów

Kiedy można bezpiecznie zakończyć leczenie  
przeciwpadaczkowe u dzieci?
David C. Spencer, MD, i Colin M. Roberts, MD

Rodzice dziecka chorego na padacz-
kę chcieliby wiedzieć, dlaczego ich 
dziecko ma napady padaczkowe. 
Dzięki postępom w badaniach nad 
przyczynami padaczki i najnowszym 
metodom diagnostycznym, pozwa
lającym wykryć nieprawidłowości 
budowy mózgu, możemy udzielać 
coraz dokładniejszych odpowiedzi.  
Dla wielu rodziców równie ważne 
są pytania dotyczące najskuteczniej-
szych sposobów leczenia padaczki. 
Rodzice obawiają się z jednej strony 
wystąpienia kolejnych napadów, 
z drugiej zaś strony niepokoi ich 
potencjalnie niekorzystny wpływ 
leczenia przeciwpadaczkowego na 
ogólne zdrowie dziecka, jego wyniki 
w nauce i zachowanie.

Wiele postaci padaczek ujawnia-
jących się w dzieciństwie ustępuje 
samoistnie. Dziecko może „wyrosnąć 
z padaczki”, nie musząc zażywać 
leków przeciwpadaczkowych przez 
całe życie. Jeżeli dziecko nie ma 
napadów, zażywając leki przeciw-
padaczkowe, trudno jest zazwy-
czaj ustalić, czy brak napadów jest 
efektem leczenia, czy też wiąże się 
z ustąpieniem samej padaczki i może 
oznaczać, że dziecko nie musi już 
przyjmować leków. W tym wydaniu 
Neurology naukowcy przedstawiają 
wyniki badania naukowego, które 
dotyczyło tego ważnego zagadnie-
nia.1 Naukowcy chcieli ustalić, kiedy 
bezpiecznie można przestać podawać 
leki przeciwpadaczkowe dziecku, 
u którego napady ustąpiły po leczeniu 
prowadzonym nie dłużej niż 1 rok. 
Więcej informacji na temat padaczki 
i napadów padaczkowych podano  
w dalszej części tego artykułu.

Jak przeprowadzono  
to badanie?
Naukowcy przez 4 lata obserwowali 
154 dzieci, u których rozpoznano 
różne postacie padaczki. W badaniu 

mogły uczestniczyć dzieci, u których 
pod wpływem leczenia przeciw-
padaczkowego napady ustąpiły 
całkowicie w czasie nieprzekracza-
jącym 1 roku. Dzieci te podzielono 
losowo na dwie grupy. W jednej 
grupie leki przeciwpadaczkowe 
przestano podawać po 6 miesiącach, 
w drugiej zaś – po 1 roku od ustą-
pienia napadów. Neurolodzy często 
zalecają, aby nie kończyć leczenia 
przeciwpadaczkowego, zanim nie 
upłyną co najmniej 2 lata bez napa-
dów. W przedstawianym badaniu 
naukowcy postanowili odstawić leki 
przeciwpadaczkowe po krótszym niż 
zazwyczaj okresie bez napadów.

Jakie były wyniki  
tego badania?
Naukowcy ustalili, że około 50% 
dzieci, u których wcześnie zakoń
czono leczenie przeciwpadaczkowe, 
nie miało żadnych napadów  
padaczkowych co najmniej przez  
2 lata od odstawienia leków. Odsetek 
dzieci bez napadów był podobny 
w obu grupach (nie miało w tym 
przypadku znaczenia, czy leczenie 
zakończono po 6, czy po 12 miesią-
cach). U większości dzieci, u których 
po odstawieniu leków przeciwpa-
daczkowych doszło do nawrotu 
napadów, udało się je opanować po 
ponownym wprowadzeniu leczenia. 
Około 1/4 dzieci nadal miało napady 
mimo powtórnie wprowadzonego 
leczenia przeciwpadaczkowego. 
U dwojga dzieci wystąpiły trudne do 
opanowania przedłużone napady 
padaczkowe.

Naukowcy nie zalecają wczesnego 
kończenia leczenia przeciwpadacz-
kowego u każdego dziecka, u którego 
udało się szybko opanować napady 
padaczkowe. Ustalili jednak kilka 
czynników pomocnych w wykrywaniu 
dzieci, u których wczesne zakończenie 
leczenia przeciwpadaczkowego wiąże 

się z małym ryzykiem nawrotu napa-
dów. Czynniki te wymieniono w tabeli.

Czy w badaniu uczestniczyły 
dzieci ze wszystkimi postacia-
mi napadów?
Badanie nie obejmowało dzieci ze 
wszystkimi postaciami napadów. 
Nie uczestniczyły w nim na przy-
kład dzieci z prostymi drgawkami 
gorączkowymi. Napady te często 
występują u młodszych dzieci, ale 
tylko w przypadku gorączki. Dzieci, 
u których wystąpiły drgawki gorącz-
kowe, zazwyczaj nie mają napadów 
przy prawidłowej temperaturze ciała 
i najczęściej nie muszą przyjmować 
codziennie leków przeciwpadaczko-
wych.

Czy to i inne prowadzone  
w przyszłości badania można  
by było lepiej zaplanować?
Padaczka jest szerokim pojęciem, 
obejmującym wiele przyczyn i postaci 
napadów padaczkowych oraz „ze-
społów”. Rozpoznanie określonego 
typu padaczki pozwala nam ustalić, 
jakimi lekami i jak długo pacjenta 
należy leczyć. Wiele postaci padacz-
ki cechuje się tym, że w pewnym 
wieku większość pacjentów „wyrasta 
z napadów”. Istnieją jednak również 
takie padaczki, które wymagają lecze-
nia przez całe życie. Przyszłe badania 
naukowe, skupiające się na okre-
ślonych typach padaczek, dostarczą 
zapewne dokładniejsze informacje, 
ułatwiające pacjentom podejmowa-
nie decyzji dotyczących czasu trwania 
leczenia. W przedstawianym badaniu 
uczestniczyły dzieci z różnymi typami 
napadów padaczkowych. Połączono 
w nim także dzieci z wieloma krótko-
trwałymi napadami z tymi, u których 
wystąpił jeden długi napad padacz-
kowy. Nie było to zapewne najlepsze 
rozwiązanie, ponieważ te grupy dzie-
ci mogą się znacznie między sobą 
różnić.
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Czego jeszcze musimy się  
dowiedzieć?
Musimy dokładniej ustalić, jakie ryzy-
ko niesie z sobą kontynuowanie le-
czenia przeciwpadaczkowego, a jakie 
jego zakończenie u dziecka chorego 
na padaczkę, które nie ma już napa-
dów. Leki przeciwpadaczkowe mogą 
w trudny do zauważenia sposób 
wpływać na uczenie się i zachowanie 
w ważnych okresach rozwoju dziecka. 
Możemy nawet nie zdawać sobie 
w pełni sprawy z takiego działania 
tych leków. Niektóre leki mogą być 
jednak bezpieczniejsze, nie powodu-
jąc takich efektów. Tymczasem innych 
należałoby być może unikać, a w razie 
konieczności ich stosowanie powinno 
być jak najkrótsze. Z drugiej strony, 
trzeba się zastanowić, jakie ryzyko 
ponosi dziecko, u którego wcześnie 
zakończono leczenie przeciwpadacz-
kowe, poza możliwymi obrażeniami 
ciała w razie nawrotu napadów. Jakie 
szkody mogą wyrządzić w mózgu 
powtórne napady? Nawrót napadów 
padaczkowych może grozić rozwojem 
napadów, które będą trudniejsze do 
opanowania. Czy leki przeciwpadacz-
kowe są w stanie temu zapobiec? 
A jeżeli tak, to które?

Wyniki omawianego badania, wska-
zujące, że wiele dzieci chorych na 
padaczkę, u których szybko opano-
wano napady padaczkowe, nie ma 
napadów przez wiele lat po wczes-
nym odstawieniu leków przeciwpa-
daczkowych, są bardzo zachęcające 
i powinny przyspieszyć dalsze bada-
nia naukowe w tej ważnej dziedzinie.

Tab. Czynniki, które mogą przemawiać 
za małym ryzykiem nawrotu napadów 
po wczesnym odstawieniu leków 
przeciwpadaczkowych u dzieci

Napady rozpoczynające się przed 6. rż.

Niektóre typy napadów i padaczki 
(np. napady nieświadomości)

Napady, po których zakończeniu nie 
występują dodatkowe zaburzenia, takie 
jak niedowład lub drętwienie połowy 
ciała

Prawidłowy zapis EEG

Co to jest napad padaczkowy?
Przyczyną napadu padaczkowego jest 
zaburzenie czynności elektrycznej móz-
gu. W prawidłowych warunkach mózg 
jest bardzo aktywny, przesyłając między 
różnymi komórkami nerwowymi in-
formacje zapisane w postaci impulsów 
elektrycznych. W czasie napadu pa-
daczkowego komórki nerwowe wysyła-
ją nieprawidłowe impulsy elektryczne, 
podczas gdy przesyłanie prawidłowych 
informacji zostaje zaburzone w części 
mózgu, a czasami w całym.

Napad padaczkowy może się ujawnić 
różnymi objawami, np. drgawkami 
ręki, nogi, połowy twarzy lub całego 
ciała, powtarzającymi się ruchami 
lub gestami, zaburzeniami lub utra-
tą przytomności, uczuciem strachu 
lub innymi emocjami, a także oma-
mami (chory może czuć dziwne 
zapachy lub smaki, słyszeć dźwięki 
lub widzieć przedmioty, których 
w rzeczywistości nie ma).

Jakie są przyczyny napadów 
padaczkowych?
W określonych okolicznościach 
u każdego człowieka może wystąpić 
napad padaczkowy. Częstymi przy-
czynami są gorączka (u młodszych 
dzieci), uraz głowy (w czasie porodu 
lub kiedykolwiek w późniejszym 
okresie życia), zakażenie mózgu lub 
układu nerwowego (np. zapalenie 
opon mózgowordzeniowych), guz 
mózgu, bardzo małe stężenie glukozy 
we krwi, udar mózgu (zawał mózgu), 
niedotlenienie mózgu i zatrucie (np. 
alkoholem lub lekami).

Co to są drgawki gorączkowe?
Drgawki gorączkowe są zazwy-
czaj łagodne. Występują u dzieci 
w wieku od 3 miesięcy do 5 lat, 
ujawniając się najczęściej między 18. 
a 22. miesiącem życia. Towarzyszą 
chorobie gorączkowej i występują 
zwykle w czasie szybkiego wzrostu 
temperatury ciała. Mogą wystąpić 
w przebiegu częstych u dzieci zaka-
żeń ucha środkowego, migdałków 
podniebiennych, górnych dróg odde-
chowych i przewodu pokarmowego. 
Najczęściej towarzyszą zakażeniom 
wirusowym.

Drgawki gorączkowe częściej wy-
stępują u chłopców. Wykazują 
także tendencję do występowania 
rodzinnego. U około 1/3 dzieci 
po pierwszym napadzie drgawek 
gorączkowych wystąpi następny, 
prawie zawsze w ciągu dwóch lat. 
Drgawki gorączkowe ujawniające 
się w młodszym wieku częściej na-
wracają. Padaczka rozwija się jednak 
u mniej niż 5% dzieci, u których wy-
stąpiły drgawki gorączkowe.

Drgawki gorączkowe są zazwyczaj ła-
godne, dziecko, u którego wystąpiły, 
musi być jednak jak najszybciej prze-
badane w celu wykrycia przyczyny 
gorączki i rozpoczęcia leczenia (np. 
zapalenia opon mózgowordzenio-
wych lub zatrucia).

Co to jest padaczka?
Padaczką określa się nawracające 
napady padaczkowe niezwiązane 
z gorączką, ostrym zakażeniem, 
działaniem leków lub innymi czyn-
nikami wywołującymi. Do rozwoju 
padaczki prowadzi wiele czynników 
uszkadzających cały mózg lub jego 
część. Należą do nich zaburzenia 
rozwoju mózgu w okresie płodowym, 
dziedziczne choroby mózgu lub ukła-
du nerwowego, urazy mózgu, guzy 
mózgu, udary, zakażenia i zatrucia. 
Przyczyny około 70% przypadków 
padaczki pozostają jednak nieznane.

Co roku w Stanach Zjednoczonych 
rozpoznaje się 125 000 nowych przy-
padków padaczki. Około 2,5 miliona 
mieszkańców Stanów Zjednoczonych 
choruje na padaczkę.

Jak rozpoznaje się padaczkę?
Wywiad chorobowy: lekarz musi 
możliwie najdokładniej ustalić, co 
działo się w czasie napadu, zarówno 
bezpośrednio przed jego wystąpie-
niem, jak i po zakończeniu. Ważne 
znaczenie mają także odpowiedzi 
na pytania, jak często napady się 
powtarzają, czy poprzedzają je jakieś 
objawy ostrzegawcze i czy pacjent 
pamięta jakieś szczegóły napadu. 
Świadek napadu może dostarczyć 
cennych informacji, których nie jest 
w stanie udzielić pacjent.
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Elektroencefalografia (EEG) jest 
prostym i bezbolesnym sposobem 
zapisu czynności elektrycznej mózgu, 
którą rejestrują niewielkie elektrody 
rozmieszczone na powierzchni gło-
wy. W czasie napadu lub w okresie 
między napadami u chorych na pa-
daczkę w zapisie EEG można wykryć 
nieprawidłowe fale mózgowe, które 
ułatwiają ustalenie rozpoznania.

Za pomocą rezonansu magnetyczne-
go i tomografii komputerowej głowy 
można uwidocznić wewnętrzną 
strukturę mózgu, co ułatwia wykry-
wanie takich przyczyn padaczki, jak 
guzy mózgu, blizny mózgowe i inne 
zmiany.

W jaki sposób leczy się 
padaczkę?
W leczeniu padaczki stosuje się 
najczęściej leki przeciwpadaczko-

we. Dostępnych jest wiele różnych 
leków, stosowanych pojedynczo lub 
w skojarzeniu z innymi, skutecznych 
u 60–80% chorych. Leczenie musi 
być prowadzone pod ścisłą kontrolą 
lekarza w celu wczesnego wykrycia 
możliwych objawów niepożądanych 
i uzyskania optymalnego opanowania 
napadów.

Chorzy na padaczkę mogą zmniej-
szyć ryzyko napadów, ograniczając 
spożywanie alkoholu i kofeiny, 
unikając nadmiernego stresu 
i niewyspania oraz przyjmując 
leki zgodnie z zaleceniami lekarza 
i stosując się w pełni do jego wska-
zówek. W leczeniu niektórych typów 
napadów u dzieci pomocna może 
być specjalna dieta, wymagająca 
jednak ścisłej kontroli lekarskiej. Le-
czenie chirurgiczne może być bardzo 
przydatne u chorych, u których leki 

okazały się nieskuteczne, pod warun-
kiem, że znany jest obszar mózgu, 
gdzie powstają napady.

Więcej informacji
(w języku angielskim)

American Academy  
of Neurology Foundation
www.thebrainmatters.org
Epilepsy Foundation of America
www.efa.org
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