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Wp³yw nowych leków przeciwpadaczkowych na funkcje poznawcze
Effects of new antiepileptic drugs on cognitive functions
Katedra i Klinika Neurologii Akademii Medycznej w Lublinie
Streszczenie
W grupie pacjentów chorych na padaczkê wzrasta ryzyko wystêpowania zaburzeñ funkcji poznawczych, co jest rezultatem kilku czynników: strukturalnych zmian w obrêbie mózgu, pod³o¿a
genetycznego, czynników psychospo³ecznych, samych napadów padaczkowych i efektów ubocznych stosowanych leków przeciwpadaczkowych. Leki przeciwpadaczkowe mog¹ os³abiaæ nie tylko
uwagê, pamiêæ, czy szybkoæ psychomotoryczn¹, ale tak¿e inne funkcje poznawcze. W pewnym
stopniu równowagê dla efektów niepo¿¹danych leków przeciwpadaczkowych o charakterze zaburzeñ funkcji poznawczych, stanowi redukcja napadów padaczkowych. Zaburzenia funkcji poznawczych indukowane lekami przeciwpadaczkowymi zale¿¹ od szybkoci wprowadzania leku, wysokoci stosowanej dawki, oraz od tego czy mamy do czynienia z mono- czy z politerapi¹. Niektóre
grupy pacjentów jak np. dzieci czy osoby w wieku podesz³ym s¹ szczególnie predysponowane do
wystêpowania zaburzeñ funkcji poznawczych. Ostatecznym celem terapeutycznym jest uzyskanie
kontroli napadów padaczkowych przy jak najmniejszych efektach ubocznych stosowanych leków.
W wielu badaniach wykazano, ze stosowana terapia przeciwpadaczkowa mo¿e mieæ wp³yw na
funkcje poznawcze. Wiele nowych leków przeciwpadaczkowych jest tak samo efektywna w kontroli napadów, co leki klasyczne, ale zasadniczo s¹ one lepiej tolerowane od leków klasycznych.
Nowe leki przeciwpadaczkowe mog¹ mieæ mniejszy wp³yw na funkcje poznawcze, ale potwierdzenie tego za³o¿enia wymaga prowadzenia dalszych systematycznych badañ.
Summary
People with epilepsy are at increased risk of cognitive deficits as a result of various factors:
structural brain lesions, genetic background, the effect of seizures themselves, psychosocial factors
and adverse effects of antiepileptic drugs. The major cognitive effects of antiepileptic drugs are
impaired attention, memory, vigilance, and psychomotor speed, but secondary effects on other
cognitive functions can be seen. The adverse cognitive effects of antiepileptic drugs are offset in
part by reduced seizures. Antiepileptic drugs-induced cognitive side effects are increased with
rapid initiation, higher dosages, and polytherapy. Some patient groups may be at particular risk
of adverse cognitive effects of antiepileptic drugs (e.g. elderly, children, fetus). The ultimate therapeutic goal is to control seizures with no or minimal side effects. Multiple studies have demonstrated that antiepileptic drug therapy may have consequences on cognitive function. Most of new
antiepileptic drugs are at least as effective as the old antiepileptic drugs and, in general, they
seem to be better tolerated than the old drugs. The new antiepileptic drugs might have less influence on cognitive functions but the aspect has not been systematically studied.
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Funkcje poznawcze s¹ to czynnoci psychiczne, które pozwalaj¹ na rozpoznanie w³aciwoci i postaci rodowiska zewnêtrznego i wewnêtrznego, utrwalanie
ich i scalanie w spójny, wzglêdnie trwa³y system indywidualnej wiedzy o wiecie,
która umo¿liwi adekwatne reagowanie na zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê wewnêtrzn¹
i zewnêtrzn¹, b¹d¿ zmienianie jej zgodnie z odczuwanymi potrzebami (13). Prawid³owe funkcje poznawcze stanowi¹ wiec niezbêdny warunek dla sprawnego
funkcjonowania w otoczeniu, decyduj¹ o naszej wiadomej pozycji w ¿yciu. Funkcje poznawcze obejmuj¹ wiêkszoæ z³o¿onych czynnoci umys³owych, w tym:
procesy postrzegania, jêzykowe i porozumiewania siê, pamiêæ, mylenie, funkcje
wzrokowo-przestrzenne i wykonawcze (13).
Przyczyny zaburzeñ funkcji poznawczych
Zaburzenia funkcji poznawczych wystêpuj¹ w procesie fizjologicznego starzenia siê (s¹ jednym z g³ównych problemów zdrowotnych osób w wieku podesz³ym),
oraz w wielu schorzeniach uk³adowych (np. jako nastêpstwo nieleczonych lub
nieprawid³owo leczonych chorób endokrynnych, metabolicznych, niewydolnoci
kr¹¿enia i oddychania, nastêpstwo nadu¿ywania leków nasennych i uspokajaj¹cych) i uk³adu nerwowego (np. m.in. otêpienie naczyniowe, ch. Parkinsona, guz
mózgu, zespó³ Hakima, Ch. Alzheimera, SM), w tym tak¿e w padaczce. W obrazie klinicznym zaburzeñ poznawczych stwierdza siê wystêpowanie zaburzeñ pamiêci, uwagi, spostrzegania, spowolnienie mylenia, zaburzenie rozumienia s³ów,
jak równie¿ zaburzenia orientacji wzrokowo-przestrzennej, koordynacji ruchowej
i sprawnoci motorycznej. Obni¿enie sprawnoci funkcjonowania poznawczego
oznacza obni¿enie poziomu wykonywania zadañ poznawczych w stosunku do poziomu oczekiwanego w danym wieku. W diagnostyce tego typu zaburzeñ istotna
rola przypada badaniom neuropsychologicznym. Zaburzenia procesów poznawczych zwi¹zane z chorob¹ somatyczn¹ maj¹ pocz¹tkowo ³agodny przebieg i s¹
odwracalne, w zale¿noci od szybkoci zastosowania w³aciwego leczenia choroby somatycznej. Gdy odpowiednie leczenie jest w³¹czone zbyt póno  rozwijaj¹
siê objawy zespo³ów otêpiennych o ró¿nym nasileniu. G³êbokie, nieodwracalne
zaburzenia procesów poznawczych s¹ przyczyn¹ utraty osobowoci i doprowadzaj¹ do stanu wegetacji. Oczywicie nie zawsze zaburzenia funkcji poznawczych
musz¹ mieæ charakter uogólniony. Czêsto stwierdza siê jedynie deficyty poszczególnych funkcji poznawczych (13).
Zaburzenia funkcji poznawczych u chorych z padaczk¹
Zwi¹zek zaburzeñ poznawczych z padaczk¹ jest zjawiskiem doæ dobrze poznanym. Zaburzenia poznawcze u chorego na padaczkê mog¹ istnieæ przed wyst¹pieniem pierwszych napadów, mog¹ mieæ zwi¹zek z postêpem choroby, mog¹
byæ obserwowane zarówno w trakcie napadów jak i w okresie remisji napadów
podczas skutecznej terapii przeciwpadaczkowej.
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U dzieci z nowo zdiagnozowan¹ padaczk¹ udowodniono, ¿e istniej¹ zaburzenia funkcji poznawczych i problemy z zachowaniem w ocenie wstêpnej, przed
zastosowaniem leczenia, w porównaniu z rówienikami szkolnymi, czy rodzeñstwem. Stwierdzano deficyty w zakresie wykonywania wzrokowych zadañ ruchowych, elastycznoci psychicznej, pamiêci, czasu reakcji, uwagi. Wydaje siê wiêc,
¿e deficyty te nale¿y zaszeregowaæ jako objawy pocz¹tkowe, których nasilenie
mo¿e ulec zwiêkszeniu w trakcie d³ugotrwa³ego przebiegu choroby i dzia³ania
leków przeciwdrgawkowych. Jednak¿e z drugiej strony istnieje zbyt ma³o dowodów, aby ustaliæ jednoznacznie, czy pocz¹tkowe deficyty funkcji poznawczych s¹
spowodowane chorob¹ mózgu le¿¹c¹ u pod³o¿a padaczki, czy te¿ zagra¿aj¹cym
zespo³em padaczkowym (6, 71, 73, 79, 80).
Zaburzenia funkcji poznawczych w padaczce odzwierciedlaj¹ nieprawid³owoci
funkcjonowania okrelonych struktur mózgowia. Zaburzenia te mog¹ obejmowaæ
pamiêæ zarówno deklaratywn¹ jak i operacyjn¹, uwagê, szybkoæ psychomotoryczn¹, funkcje przestrzenne. Nieprawid³owe funkcjonowanie hipokampa i grzbietowo-bocznych czêci kory przedczo³owej powoduje dysfunkcje w zakresie pamiêci
deklaratywnej, operacyjnej i funkcji wykonawczych, które nale¿¹ do najwa¿niejszych deficytów poznawczych w padaczce. Deficyty te za le¿¹ u pod³o¿a zaburzeñ planowania, mylenia koncepcyjnego, gorszych zdolnoci adaptacyjnych
i gorszego funkcjonowania spo³ecznego chorych na padaczkê (67).
Precyzyjne diagnozowanie deficytów poznawczych u chorych na padaczkê pozwala na prognozowanie ewentualnego pogorszenia w zakresie codziennego funkcjonowania, pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych i zawodowych. Zagadnienia te
za mog¹ decydowaæ o poziomie funkcjonowania spo³ecznego, oraz o jakoci ¿ycia
osób z padaczk¹. Znana jest opinia, ¿e deficyty poznawcze u chorych na padaczkê
mog¹ w wiêkszym stopniu wp³ywaæ na wskaniki adaptacji spo³ecznej, ni¿ ciê¿koæ i czêstoæ napadów padaczkowych (7). Zapobieganie wiêc zaburzeniom poznawczym w trakcie terapii przeciwpadaczkowej jest jednym z najwa¿niejszych
warunków zapewnienia prawid³owej jakoci ¿ycia chorych na padaczkê (90).
Etiologia zaburzeñ funkcji poznawczych u chorych z padaczk¹
Wiêksze ryzyko wystêpowania zaburzeñ funkcji poznawczych u pacjentów
z padaczk¹ jest rezultatem kilku czynników i zale¿y od: obecnoci, lokalizacji,
iloci i rodzaju strukturalnych zmian neuropatologicznych w mózgu, od uwarunkowañ genetycznych, obrazu klinicznego choroby (wczesnego pocz¹tku wyst¹pienia napadów, du¿ej ich czêstoci i stopnia ciê¿koci, czasu trwania choroby),
zaburzeñ funkcjonalnych uk³adu nerwowego w okresie napadów i okresie miêdzynapadowym, uwarunkowañ psychospo³ecznych (wykszta³cenia, statusu spo³ecznego i zawodowego, sytuacji rodzinnej), rodzaju stosowanej farmakoterapii
(mono- czy politerapia, wysokoæ dawki leku, szybkoæ jej wprowadzania, stê¿enie leku we krwi) (3, 14). Szczególnie podatne na wystêpowanie zaburzeñ
poznawczych jako efektu niepo¿¹danego stosowanego leczenia wydaj¹ siê byæ
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dzieci i osoby w wieku podesz³ym, jednak¿e istniej¹ oczywicie indywidualne
ró¿nice w podatnoci pacjentów na ten rodzaj zaburzeñ, w odniesieniu do poszczególnych leków (56).
Tak wiêc, pomimo ¿e problem zaburzeñ poznawczych w padaczce ma swoje
wielocz³onowe pochodzenie, to w wielu badaniach zwraca siê szczególn¹ uwagê
na rolê wystêpuj¹cej aktywnoci napadowej, nie tylko zwi¹zanej z kliniczn¹
manifestacj¹ napadów padaczkowych, ale tak¿e wystêpuj¹cej w okresie miêdzynapadowym, jak równie¿ na ponapadowe zahamowanie czynnoci bioelektrycznej mózgu. Mo¿e to wyjaniaæ istotne pogorszenie funkcji poznawczych u dzieci
z podklinicznymi zaburzeniami padaczkowymi lub z ³agodnymi, rzadkimi postaciami napadów (4).
Wydaje siê, ¿e podawanie leków przeciwpadaczkowych przez krótki okres czasu wp³ywa jedynie w nieznacznym stopniu na funkcje poznawcze, ale z drugiej
strony zaprzestanie d³ugotrwa³ej terapii karbamazepin¹, czy kwasem walproinowym przynosi tylko nieznaczn¹ poprawê w zakresie funkcji poznawczych (84).
Niezwykle istotne jest precyzyjne okrelenie typu zespo³u padaczkowego,
poniewa¿ umo¿liwia to przewidywanie wyst¹pienia mo¿liwych zaburzeñ funkcji
poznawczych zwi¹zanych z sam¹ chorob¹. Badanie Bulteau C i wsp. (19) obejmuj¹ce 251 dzieci z padaczk¹ wykaza³o, ¿e dzieci z idiopatyczn¹ padaczk¹ uogólnion¹
lub ogniskow¹ mia³y wy¿szy iloraz inteligencji IQ i wy¿sze prawdopodobieñstwo
ukoñczenia nauki, ni¿ dzieci z padaczk¹ uogólnion¹ objawow¹, kryptogenn¹ lub
zespo³ami padaczkowymi nieokrelonymi. W grupie pacjentów z m³odzieñcz¹
padaczk¹ miokloniczn¹ obserwowano upoledzenie funkcji czo³owych: mylenia
abstrakcyjnego, planowania, elastycznoci umys³owej (24). W grupie dzieci z ³agodn¹ padaczk¹ z iglicami w okolicy rodkowo-skroniowej obserwowano gorsze
wyniki w porównaniu z grup¹ kontroln¹ w zakresie IQ, pamiêci, percepcji wzrokowej, p³ynnoci s³ownej, oraz precyzyjnych zdolnoci ruchowych (22,102).
Niektóre szczególne postacie zespo³ów padaczkowych s¹ zwi¹zane z wystêpowaniem powa¿nych zaburzeñ funkcji poznawczych. Do takich zespo³ów padaczkowych nale¿¹: zespó³ Westa, Lennoxa-Gastauta, Draveta czy Landau-Kleffnera.
Zaburzenia funkcji poznawczych mog¹ byæ nastêpstwem czêstych i ciê¿kich napadów padaczkowych np. w zespole Ohtahara czy Draveta, ale tak¿e mog¹ byæ
skutkiem ci¹g³ych miêdzynapadowych wy³adowañ padaczkowych obserwowanych
na przyk³ad w zespole Landau-Kleffnera. W niektórych zespo³ach zaburzenia funkcji poznawczych wynikaj¹ z obu powy¿szych nieprawid³owoci np. w zespole
Westa czy Lennoxa-Gastauta. W³aciwe okrelenie zespo³u padaczkowego pozwala
na odpowiedni¹ prewencjê zaburzeñ funkcji poznawczych poprzez lepsz¹ kontrolê
napadów padaczkowych, redukcjê miêdzynapadowych wy³adowañ padaczkowych
na drodze zastosowania w³aciwego leczenia przeciwpadaczkowego (44).
Zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów chorych na padaczkê, zale¿ne
od farmakoterapii, zale¿¹ od rodzaju stosowanego leku, jego dawki, szybkoci
wprowadzania leku, poziomu w surowicy krwi, od tego czy w leczeniu stosowana
jest mono- czy politerapia (67). Jednak¿e nale¿y mieæ na uwadze, ¿e wp³yw
leków przeciwpadaczkowych na funkcje poznawcze cechuje pewnego rodzaju
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dwustronnoæ. Z jednej strony leki przeciwpadaczkowe zmniejszaj¹c czêstoæ,
czas trwania i intensywnoæ napadów padaczkowych mog¹ ograniczaæ negatywny
wp³yw choroby na funkcjonowanie uk³adu nerwowego, z drugiej za strony leki
te zmniejszaj¹ pobudliwoæ neuronów, co mo¿e wp³ywaæ niekorzystnie na ich
funkcje zwi¹zane z procesami poznawczymi (74).
Rola terapii przeciwpadaczkowej
w powstawaniu zaburzeñ funkcji poznawczych
Zaburzenia funkcji poznawczych wystêpuj¹ce w nastêpstwie stosowania leków
przeciwpadaczkowych by³y oceniane w wielu badaniach, jakkolwiek znacznym
utrudnieniem tych badañ s¹ ograniczenia metodologiczne polegaj¹ce na tym, i¿
w wiêkszoci badania by³y prowadzone na zdrowych ochotnikach w wieku rednim, gdy tymczasem jak wiadomo szczególnie podatne na zaburzenia poznawcze
s¹ dzieci i osoby starsze, a ponadto w obu tych grupach istnieje szczególna
predyspozycja do tego, ¿e stosowane leki przeciwpadaczkowe mog¹ wchodziæ
w ró¿nego rodzaju interakcje farmakokinetyczne i farmakodynamiczne (97, 98).
Wg niektórych autorów osoby, które wiele lat stosuj¹ leki przeciwpadaczkowe,
u których wystêpuj¹ napady padaczkowe, s¹ w wiêkszym stopniu podatne na dzia³ania niepo¿¹dane leków, g³ównie ze wzglêdu na s³aboæ mechanizmów kompensacyjnych. Wszystkie powszechnie stosowane leki przeciwpadaczkowe wywieraj¹
pewien wp³yw na funkcje poznawcze, a to ich dzia³anie mo¿e byæ szczególnie
istotne, gdy dotkniête s¹ zasadnicze funkcje jak np. umiejêtnoæ czytania u dzieci,
prowadzenia pojazdów u doros³ych, lub gdy dotycz¹ funkcji ju¿ podatnych na
uszkodzenia jak pamiêæ u pacjentów w wieku podesz³ym (64, 67).
Na podstawie wielu badañ wiadomo, ¿e tzw. klasyczne leki przeciwpadaczkowe
nie tylko nie przejawiaj¹ pozytywnego wp³ywu na funkcje poznawcze, ale wrêcz
mog¹ wywo³ywaæ spowolnienie funkcji orodkowego uk³adu nerwowego nawet
w dawkach terapeutycznych (50). Szczególnie istotny wp³yw na powstawanie
zaburzeñ funkcji poznawczych (zaburzenia koncentracji, czasu reakcji, pamiêci,
aktywnoci psychomotorycznej) ma stosowana politerapia, a nie okrelona monoterapia, czy typ padaczki (81). Klasyczne leki przeciwpadaczkowe najprawdopodobniej nie s¹ zwi¹zane ze specyficznym wzorcem zaburzeñ poznawczych,
a w wiêkszoci badañ zasadniczy wp³yw tych leków dotyczy zmniejszenia aktywnoci psychomotorycznej oraz uwagi, co mo¿e niekorzystnie oddzia³ywaæ na uczenie siê i pamiêæ. Szczególnie niekorzystny wp³yw na funkcjonowanie poznawcze
maj¹ barbiturany i benzodiazepiny. Barbiturany mog¹ byæ przyczyn¹ uogólnionego
deficytu funkcji poznawczych, u dzieci z dodatkowo wystêpuj¹cym paradoksalnie
nadmiernym pobudzeniem (12, 101). Stosunkowo dobrze poznane s¹ efekty
psychotropowego oddzia³ywania karbamazepiny, czy sedatywnego fenytoiny (78,
100). Jakkolwiek porównanie tych dwóch leków ujawnia, ¿e fenytoina zaburza
funkcje poznawcze w znacznie szerszym zakresie, ni¿ karbamazepina, a negatywne
efekty dzia³ania obu leków s¹ odwracalne po odstawieniu leczenia (38, 39, 79).
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Tak¿e kwas walproinowy mo¿e wp³ywaæ na funkcje poznawcze i behawioralne,
jakkolwiek wiele badañ porównawczych z innymi klasycznymi lekami przeciwpadaczkowymi wskazuje na to, ¿e ten wp³yw jest porównywalny lub wypada
na korzyæ kwasu walproinowego, zw³aszcza w grupie osób w wieku podesz³ym
(16, 35, 53, 82, 91).
Stosunkowo nieliczne badania dotycz¹ oceny funkcji poznawczych czy psychomotorycznych u dzieci (46, 99). Badania oceny wp³ywu kwasu walproinowego
przeprowadzono w grupie dzieci z idiopatyczn¹ padaczk¹ uogólnion¹ przyjmuj¹cych kwas walproinowy w monoterapii. Uzyskane wyniki wykaza³y, ¿e pojawiaj¹ce siê zaburzenia uwagi i koncentracji oraz znacz¹ce zmiany w zakresie potencja³ów wywo³anych wydaj¹ siê mieæ zwi¹zek z poziomem kwasu walproinowego
i pewnych jego metabolitów w surowicy krwi (86).
Podsumowanie ok. 200 badañ dotycz¹cych dzia³ania klasycznych leków przeciwpadaczkowych, dokonane przez Blanka R (15), pozwoli³o na wyci¹gniêcie nastêpuj¹cych wniosków:
1. karbamazepina i kwas walproinowy wp³ywaj¹ korzystnie tonizuj¹co na nastrój i funkcje behawioralne u 5060% pacjentów, a karbamazepina ponadto
prawie nie zmienia funkcji poznawczych i psychomotorycznych
2. fenytoina wywiera negatywny wp³yw na funkcje poznawcze i psychomotoryczne, a ocena jej wp³ywu na zachowanie pozostaje dyskusyjna
3. w odniesieniu do fenobarbitalu i prymidonu wydaje siê byæ udowodniony
ich negatywny wp³yw na zachowanie zarówno u dzieci jak i u doros³ych
4. znamienny jest negatywny wp³yw na funkcje psychiczne stosowanej politerapii.
Nowe leki przeciwpadaczkowe a funkcje poznawcze u chorych na padaczkê
Nowe leki przeciwpadaczkowe, które wesz³y do praktyki klinicznej w ostatniej dekadzie cechuje podobna skutecznoæ w odniesieniu do kontroli napadów co
leki klasyczne, natomiast s¹ one znacznie lepiej tolerowane przez pacjentów i nie
wywieraj¹ lub wywieraj¹ jedynie niewielkie interakcje lekowe. Nie wykazuj¹ lub
wykazuj¹ mniejszy niekorzystny wp³yw na funkcje poznawcze, jakkolwiek ten
aspekt nie by³ poddany systematycznym badaniom, ze wzglêdu na liczne problemy natury metodologicznej. W badaniach porównuj¹cych nowe i klasyczne leki
przeciwpadaczkowe, to nowe leki uzyskuj¹ korzystniejsze oceny w wykonywanych testach neuropsychologicznych (18, 76, 94, 97). Jednak¿e istniej¹ sprzeczne
pogl¹dy co do mechanizmu wp³ywu nowych leków przeciwpadaczkowych na
funkcjonowanie poznawcze. Czêæ autorów uwa¿a, ¿e zaburzenie funkcjonowania poznawczego jest wynikiem wy³¹cznie zale¿nego od dawki dzia³ania ubocznego leku w nastêpstwie zbyt szybkiego zwiêkszania dawki lub zalecania dawek
wy¿szych od standardowych (66, 94, 96). Inni autorzy za przypisuj¹ niekorzystny
wp³yw na procesy poznawcze i zaburzenia koncentracji uwagi dzia³aniu sedatywnemu nowych leków przeciwpadaczkowych (42). Powa¿ne zaburzenia funkcji
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poznawczych mog¹ tak¿e wynikaæ z interakcji leków przeciwpadaczkowych z innymi przyjmowanymi lekami oraz ze zmienionego matabolizmu leków w wieku
podesz³ym (17, 75, 93). Przyk³adem mo¿e byæ tworzenie du¿ej iloci neurotoksycznych epoksydowych metabolitów karbamazepiny po jednoczesnym zastosowaniu
karbamazepiny i soli kwasu walproinowego, antagonistów wapnia, lamotryginy
czy erytromycyny (42).
Lamotrygina
Banks i Beran (9) przeprowadzili badania nad skutecznoci¹ lamotryginy w terapii dodanej u pacjentów z opornymi na leczenie napadami czêciowymi. Jednoczenie oceniano niektóre obszary z zakresu funkcji poznawczych: koncentracjê
i uwagê, funkcje pamiêciowe  bezporedni¹, krótkoterminow¹ i zdolnoæ uczenia siê. W wietle tych badañ wydaje siê, ¿e lamotrygina nie wp³ywa specjalnie na
pogorszenie funkcji poznawczych ani pamiêciowych, poza nieznaczn¹ redukcj¹
szybkoci w procesie nabywania informacji.
W innych badaniach oceniano wp³yw terapii dodanej lamotrygin¹ u pacjentów
z padaczk¹ lekooporn¹ na wystêpowanie zaburzeñ fazy snu REM, pojawianie siê
sennoci w ci¹gu dnia oraz na funkcje poznawcze. Badania przeprowadzono
w grupie trzynastu pacjentów przed i 3 miesi¹ce po zastosowaniu lamotryginy,
nie wykazuj¹c istotnych zmian w ocenie funkcji poznawczych oraz w pojawianiu
siê sennoci w ci¹gu dnia. Równie¿ obserwowano znamienny wzrost fazy snu
REM, co wp³ywa³o na stabilizacjê snu, dziêki czemu poprawie ulega³a jakoæ
¿ycia badanych (77).
E. Mojs i wsp. (68) oceniali poziom inteligencji, pamiêci operacyjnej, uwagi
dowolnej, integracji wzrokowo-ruchowej oraz zdolnoci uczenia siê i zapamiêtywania w grupie 25 osób w wieku 818 lat, z padaczk¹ oporn¹ na leczenie z napadami czêciowymi (12 pacjentów) i uogólnionymi (13 pacjentów), u których
zastosowano lamotryginê jako lek dodany. Badania psychologiczne wykonano
trzykrotnie: przed w³¹czeniem lamotryginy, po 3 i po 16 miesi¹cach leczenia.
Wyniki badañ psychologicznych wykaza³y brak istotnych statystycznie ró¿nic
w zakresie wspó³czynników inteligencji ogólnej, werbalnej i niewerbalnej. Stwierdzono natomiast istotne obni¿enie wyników w tecie Bentona mierz¹cym sprawnoæ wzrokowej pamiêci bezporedniej dla modalnoci wzrokowej.
Edwards i wsp. (32) porównywali lamotryginê z kwasem walproinowym, oceniaj¹c nastrój badanych pacjentów w oparciu o kilka skal (Profile of Mood States,
Cornell Dysthymia Rating Scale, Beck Depression Inventory). Wyniki badania
sugeruj¹, ¿e lamotrygina przyczynia siê do poprawy nastroju w grupie pacjentów
z padaczk¹ cierpi¹cych na ³agodn¹ depresjê. Stopieñ kontroli napadów padaczkowych by³ porównywalny w odniesieniu do obydwu leków.
Tak¿e w innych badaniach podkrelany jest korzystny wp³yw lamotryginy na
nastrój i inne funkcje poznawcze, w zwi¹zku z tym na poprawê jakoci ¿ycia
pacjentów (2, 88).
Jednak¿e nie wszyscy pacjenci odnosz¹ korzyci ze stymuluj¹cych nastrój
w³aciwoci lamotryginy. Na przyk³ad u pacjentów z upoledzeniem umys³owym
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leczonych lamotrygin¹ mo¿e dojæ do rozwoju objawów niepo¿¹danych pod postaci¹ zachowañ agresywnych, u dzieci za istnieje ryzyko indukcji odwracalnego,
zale¿nego od dawki zespo³u Touretta, obejmuj¹cego niekiedy natrêctwa mylowe
i czynnoci przymusowe (11, 34).
Topiramat
Topiramat doæ czêsto prowadzi do powa¿nych zaburzeñ poznawczych u chorych na padaczkê, szczególnie w zakresie fluencji s³ownej, uwagi, pamiêci operacyjnej i szybkoci psychomotorycznej oraz problemów jêzykowych (dysfazja)
(69). Jednak¿e wydaje siê, ¿e zaburzenia funkcji poznawczych maj¹ charakter
odwracalny i ustêpuj¹ po zaprzestaniu leczenia (3, 20, 52). Wg niektórych badañ
zaburzenia funkcji poznawczych osi¹gaj¹ najwy¿szy stopieñ w okresie wprowadzania leku, zw³aszcza zbyt szybkiego, natomiast w okresie stosowania dawek
podtrzymuj¹cych nastêpuje poprawa funkcjonowania poznawczego. Jakkolwiek
inne badania nie potwierdzaj¹ tego przemijaj¹cego charakteru zaburzeñ poznawczych. Dodatkowo istniej¹ doniesienia, ¿e pogorszenie funkcji poznawczych nie
zale¿y od stê¿enia topiramatu w surowicy krwi. Nie zauwa¿ono te¿ szczególnych
czynników ryzyka dla pojawienia siê zaburzeñ funkcjonowania poznawczego po
zastosowaniu topiramatu (94) za wyj¹tkiem wczeniej wystêpuj¹cych zaburzeñ
zachowania i zaburzeñ poznawczych u dzieci (40).
Badania porównawcze w grupie osób zdrowych wykaza³y pogorszenie uwagi,
fluencji s³ownej, pamiêci operacyjnej i szybkoci psychomotorycznej w stopniu
istotnie gorszym, po zastosowaniu topiramatu w porównaniu z lamotrygin¹ i gabapentyn¹ (57, 63). Równie¿ inne badania pokaza³y, ¿e topiramat stosunkowo
czêsto prowadzi do zaburzeñ ró¿nych funkcji poznawczych (55, 69, 96).
Równie¿ badania porównawcze topiramatu z lekiem klasycznym  kwasem
walproinowym  wykaza³y bardziej niekorzystny wp³yw topiramatu na krótkoterminow¹ pamiêæ werbaln¹ i sprawnoci grafomotoryczne w porównaniu do
leku klasycznego, zw³aszcza w sytuacji zbyt szybkiego zwiêkszania dawki leku
(1, 65). Wykazano, ¿e stopniowe, powolne wprowadzanie topiramatu, stosowanie
ma³ych dawek pocz¹tkowych maj¹ istotne znaczenie pomocnicze w ograniczeniu
wystêpowania objawów niepo¿¹danych, tak¿e z zakresu zaburzeñ funkcji poznawczych (31, 51, 89).
Istniej¹ ponadto doniesienia o pojawiaj¹cych siê zaburzeniach jêzykowych
u pacjentów po zastosowaniu topiramatu. Zaburzenia werbalne pojawia³y siê
wkrótce po w³¹czeniu leku i ustêpowa³y po jego wycofaniu. Podobne zaburzenia
obserwowano w badaniach pilota¿owych po zastosowaniu zonisamidu w monoterapii (72).
Baeta E i wspó³pracownicy (8) przeprowadzili ocenê wydolnoci funkcji
poznawczych w grupie 44 pacjentów z lekooporn¹ padaczk¹ ogniskow¹, którym
zastosowano topiramat jako terapiê dodan¹. Testy oceniaj¹ce pamiêæ werbaln¹
i pozawerbaln¹, funkcje wykonawcze, procesy jêzykowe i postrzegania, funkcje
psychoruchowe by³y wykonywane przed w³¹czeniem do leczenia i w szeæ miesiêcy po stabilizacji dawki topiramatu. Zaobserwowano deterioracjê w zakresie
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semantycznej fluencji s³ownej, pamiêci operacyjnej, uwagi, inteligencji s³ownej
i sprawnoci wzrokowo-ruchowej, zw³aszcza w grupie pacjentów przyjmuj¹cych
dawki wy¿sze ni¿ 400 mg/dobê. Wydaje siê, ¿e zaburzenia funkcji poznawczych
po w³¹czeniu topiramatu mog¹ byæ wynikiem potencjalnego wp³ywu tego leku na
poziom neurotransmisji w uk³adzie GABA.
Z drugiej za strony istniej¹ badania wskazuj¹ce, ¿e niekiedy stosowanie dawek
znacznie wiêkszych od rednich terapeutycznych topiramatu, w grupie badanych
dzieci, nie wi¹za³o siê z ¿adnymi problemami w nauce, ani z nieprawid³owociami w wykonywaniu testów oceniaj¹cych ró¿ne aspekty funkcjonowania poznawczego (42).
W 2004 roku opublikowano wyniki badañ retrospektywnych oceny profilu zaburzeñ funkcji poznawczych w grupie 42 pacjentów leczonych topiramatem w politerapii w porównaniu do grupy stosuj¹cej lamotryginê w politerapii. Pacjenci otrzymuj¹cy topiramat uzyskali znamiennie gorsze wyniki w ocenie fonematycznej
fluencji s³ownej, uwagi i pamiêci operacyjnej. Szczególnie niekorzystne dzia³anie
topiramatu wi¹¿e siê z szybkim zwiêkszaniem dawki leku, oraz stosowaniem du¿ych dawek leku w politerapii, a ponadto wyst¹pienie zaburzeñ poznawczych nie
zale¿y od stê¿enia topiramatu w surowicy krwi (51).
Salinsky M.C. i wsp. (85) przeprowadzili badania nad wp³ywem topiramatu
i gabapentyny na czynnoci poznawcze u zdrowych ochotników. Czterdziestu
zdrowych ochotników otrzymywa³o przez 12 tygodni topiramat, gabapentynê lub
placebo. Czynnoci poznawcze oceniano przed rozpoczêciem podawania leku i po
12 tygodniach jego stosowania. Stwierdzono znamienne ró¿nice miêdzy grupami
(topiramat vs gabapentyna i topiramat vs placebo) w zakresie 12 z 24 parametrów
oceny czynnoci poznawczych. Stosowanie topiramatu wi¹za³o siê z pogorszeniem sprawnoci wykonywania testów oceniaj¹cych czynnoci poznawcze, podczas gdy wp³yw gabapentyny by³ minimalny. Efekty dzia³ania topiramatu by³y
potencjalnie wystarczaj¹co du¿e, aby zak³óciæ funkcjonowanie w ¿yciu codziennym i zawodowym.
Gabapentyna
Wp³yw gabapentyny na funkcje poznawcze, zw³aszcza na szybkoæ psychomotoryczn¹ i pamiêæ, wydaje siê byæ wzglêdnie niewielki, jakkolwiek obserwuje
siê sennoæ po zastosowaniu du¿ych dawek leku (54). Nale¿y jednak pamiêtaæ,
¿e niekiedy lek mo¿e, zw³aszcza u dzieci poni¿ej 10 roku ¿ycia, powodowaæ nadmiern¹ aktywnoæ lub zachowania agresywne (103). Badania u osób zdrowych,
w podesz³ym wieku wykaza³y, ¿e gabapentyna jest lepiej tolerowana i wywiera
mniejszy wp³yw na funkcje poznawcze ni¿ karbamazepina (58).
Wigabatryna
Badania nad wigabatryn¹ wykaza³y, ¿e wywiera ona niewielki niekorzystny
wp³yw na funkcje poznawcze czy jakoæ ¿ycia nawet w du¿ych dawkach (29, 30,
60), a nawet obserwowano poprawê elastycznoci procesów umys³owych oraz
funkcji pamiêci epizodycznej i semantycznej po skutecznej kontroli napadów
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padaczkowych wigabatryn¹ (47). Inne badania z kolei dowodz¹ znacznej deterioracji funkcji poznawczych po zastosowaniu wigabatryny, ze zwróceniem uwagi
na znaczny stopieñ sedacji i redukcjê szybkoci ruchowej (41, 43), oraz znamiennie czêstsze wystêpowanie depresji czy psychoz po zastosowaniu wigabatryny
w porównaniu z zastosowaniem placebo (95).
Okskarbazepina
Okskarbazepina wydaje siê nie mieæ wp³ywu na funkcje poznawcze w grupie
zdrowych ochotników lub osób doros³ych z nowo rozpoznan¹ padaczk¹. Jednak¿e
badania nad tym lekiem maj¹ charakter doæ ograniczony i wymagaj¹ uzupe³nienia o systematyczne obserwacje w grupie zarówno doros³ych jak i dzieci (3, 23).
Lewetiracetam
Lewetiracetam jest lekiem stosunkowo nowym, a dowiadczenia odnonie
wp³ywu tego leku na funkcje poznawcze s¹ doæ ograniczone. Nie obserwowano
zaburzeñ funkcji poznawczych zw³aszcza w zakresie aktywnoci psychomotorycznej i pamiêci, gdy by³ stosowany w terapii dodanej, jakkolwiek nale¿y pamiêtaæ
o obserwowanych niekiedy agresywnych zaburzeniach zachowania w zwi¹zku ze
stosowanym lewetiracetamem (36, 70).
Tiagabina
W badaniach Sveinbjornsdottira S. i wsp. (92) oceniano funkcje poznawcze
oraz jakoæ ¿ycia w grupie osób doros³ych, którym zastosowano tiagabinê w badaniu otwartym u 22 osób, a nastêpnie przeprowadzono próbê podwójnie lep¹,
kontrolowan¹ placebo u 12 osób. Przeciêtna dawka tiagabiny w fazie otwartej
wynosi³a 32 mg, a w fazie podwójnie lepej 24 mg na dobê. W badaniach tych
nie ujawniono ¿adnych zamian w testach neuropsychologicznych po w³¹czeniu
do leczenia tiagabiny.
Badania Riekkinena i wsp. (83) z zastosowaniem podwójnie lepej próby, kontrolowanej placebo, z równoleg³ym zastosowaniem placebo lub tiagabiny w dawce 30 mg na dobê jako terapii dodanej w grupie 37 pacjentów, tak¿e nie wykaza³y
zmian w testach oceniaj¹cych ró¿ne funkcje poznawcze zarówno w grupie otrzymuj¹cej placebo jak i pomiêdzy okresem baseline i po 12 tygodniach podawania
tiagabiny. Wykonywane w tym samym czasie badania EEG nie ujawni³y równie¿
nowych nieprawid³owoci.
Kalviainen R. i wsp. (48) przeprowadzili badania oceny funkcji poznawczych
i zmian w zapisie EEG jako odleg³ych efektów zastosowania tiagabiny w grupie
37 pacjentów z lekooporn¹ padaczk¹ ogniskow¹. Badanie przeprowadzono metod¹ podwójnie lepej próby, kontrolowanej placebo. W badaniach oceniano ogólny
stopieñ inteligencji, p³ynnoæ mowy, pamiêæ, uwagê, umiejêtnoci uczenia siê. Nie
zaobserwowano istotnych zmian w zakresie funkcji poznawczych ani w zapisie
EEG (zw³aszcza rytmicznej aktywnoci fal wolnych) po trzech miesi¹cach terapii
dawk¹ 30 mg/d w porównaniu do grupy otrzymuj¹cej placebo, a ponadto nie obserwowano tak¿e takich zmian po 612 miesi¹cach terapii dawk¹ 3080 mg/d
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(rednio 65,7 mg/d), czy po 1824 miesi¹cach terapii dawk¹ 2480 mg/d (rednio
67,6 mg/d) tiagabiny.
W 1997 roku Dodrill i wsp. (28) opublikowali wyniki badañ przeprowadzonych w grupie 162 pacjentów z padaczk¹ ogniskow¹, u których wystêpowa³y trudne
do kontrolowania napady czêciowe z³o¿one. Badanie by³o wieloorodkowe, mia³o
charakter podwójnie lepej próby, kontrolowanej placebo, z zastosowaniem trzech
ró¿nych dawek tiagabiny (16 mg/d, 32 mg/d, 56 mg/d) dodanych do dotychczasowej terapii. Testy neuropsychologiczne wykonywano pacjentom pod koniec fazy
baseline, a nastêpnie pod koniec fazy leczenia. Z jednej strony oceniano ró¿ne
umiejêtnoci poznawcze przy pomocy omiu testów, z drugiej za strony oceniano
przystosowanie poprzez ocenê jakoci ¿ycia i nastroju (trzy kolejne testy neuropsychologiczne). Wyniki badañ pokaza³y, ¿e nie ma klinicznie istotnych ró¿nic
w wykonywanych testach neuropsychologicznych po dodaniu tiagabiny  brak
niekorzystnego dzia³ania leku na funkcje poznawcze.
W innych badaniach oceniano wp³yw tiagabiny stosowanej w monoterapii na
funkcje poznawcze i nastrój w zale¿noci od stosowanej dawki w porównaniu
do leku klasycznego stosowanego w okresie baseline.123 pacjentów z lekoopornymi napadami ogniskowymi otrzymuj¹cych tylko jeden lek przeciwpadaczkowy
by³o w³¹czonych do badania i badanych zestawem testów neuropsychologicznych w okresie baseline, a nastêpnie po wprowadzeniu monoterapii tiagabin¹,
po 12 tygodniach leczenia dawk¹ ustalon¹. 66 pacjentów otrzymywa³o 6 mg na
dobê, a 5736 mg tiagabiny na dobê. Jak siê okaza³o pacjenci otrzymuj¹cy mniejsz¹ dawkê tiagabiny wykazywali poprawê w zakresie zachowañ przystosowawczych i w nastroju, natomiast pacjenci z wy¿sz¹ dawk¹ leku  w zakresie
zdolnoci umys³owych, w porównaniu do pacjentów, którzy nie pozostali na
monoterapii tiagabin¹ (27).
Meta-analiza badañ d³ugoterminowych tiagabiny objê³a 2531 pacjentów. Najkrótszy okres obserwacji przekracza³ 12 miesiêcy (1274 pacjentów), najd³u¿szy
 36 miesiêcy (541 osób). Dobowe dawki tiagabiny w wiêkszoci zawiera³y siê
w przedziale 2460 mg. W czasie d³ugotrwa³ego stosowania tiagabiny nie obserwowano wystêpowania reakcji idiosynkrazji oraz zmian podstawowych wyników
badañ hematologicznych i biochemicznych. Analiza objawów psychotycznych
pozwoli³a stwierdziæ, ¿e tiagabina nie zwiêksza ryzyka ich wyst¹pienia. Wyniki
meta-analizy wykaza³y równie¿, ¿e dzia³anie leku wi¹¿e siê z korzystnym wp³ywem na funkcje poznawcze. Niezale¿nie od wielkoci stosowanych dawek, tiagabina nie wykazywa³a dzia³añ niepo¿¹danych dotycz¹cych zachowania i sfery
poznawczej. W próbach monoterapii wykazano nawet, ¿e lek w dawkach rednio
6 mg/dobê powodowa³ poprawê zachowañ spo³ecznych i nastroju, a w dawkach
36 mg/dobê poprawia³ zdolnoci umys³owe (49).
W badaniach Mckee (61) zastosowano tiagabinê w terapii dodanej w grupie dwudziestu pacjentów z ogniskow¹ padaczk¹ lekooporn¹. Trzydzieci piêæ procent
pacjentów przyjmowa³o tiagabinê w dawce 2040 mg/d, uzyskuj¹c co najmniej
50%-ow¹ redukcjê czêstoci napadów. Tiagabina okaza³a siê byæ najbardziej efektywna w kombinacji z karbamazepin¹, lamotrygin¹ czy okskarbazepin¹. Efekty
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uboczne po zastosowaniu tiagabiny przebiega³y pod postaci¹ zawrotów g³owy,
zmêczenia i ataksji i ustêpowa³y po redukcji dawki lub odstawieniu leku. Nie obserwowano niekorzystnego wp³ywu na funkcje poznawcze po zastosowaniu tiagabiny.
Inne otwarte badanie wieloorodkowe ocenia³o skutecznoæ i bezpieczeñstwo
stosowania tiagabiny w dawce docelowej 3070 mg/d, podawanej 2 lub 3 razy na
dobê, w grupie 243 pacjentów z ogniskow¹ padaczk¹ lekooporn¹. Wyniki badania
pokaza³y, ¿e wiêkszoæ objawów ubocznych mia³a zwi¹zek z centralnym uk³adem
nerwowym i najczêciej to by³y zawroty i bóle g³owy o ³agodnym natê¿eniu,
pojawia³y siê one czêciej w okresie zwiêkszania dawki leku, oraz czêciej pojawia³y siê przy zastosowaniu dawkowania leku dwa razy na dobê (5).
Równie¿ badania porównawcze tiagabiny z fenytoin¹ i karbamazepin¹, prowadzone po zastosowaniu leczenia dodanego w terapii napadów ogniskowych wykaza³y jedynie niewielkie zmiany w funkcjonowaniu poznawczym, bez niekorzystnego wp³ywu na pamiêæ po zastosowaniu tiagabiny (26). Tak¿e w szeregu innych
badañ poczyniono korzystne obserwacje odnonie wp³ywu tiagabiny na funkcje
poznawcze (10, 21, 45, 59). Tiagabina jest szczególnie rekomendowana pacjentom, w leczeniu których jest szczególnie istotne, aby leczenie przeciwpadaczkowe
nie powodowa³o degradacji funkcji poznawczych (87).
Fritz i wsp. (37) w swoich badaniach oceniali skutecznoæ i wp³yw topiramatu
i tiagabiny, jako terapii dodanej, na funkcje poznawcze w grupie 41 pacjentów
z padaczk¹ ogniskow¹ lekooporn¹. Badanie mia³o charakter otwarty, a pacjenci
zostali przydzieleni do jednej z dwóch grup przyjmuj¹cych tiagabinê lub topiramat.
Dawka minimalna tiagabiny wynosi³a 20 mg, a topiramatu 200 mg na dobê. Ocena
neuropsychologiczna by³a dokonywana trzy razy w badaniu: po omio-tygodniowym okresie skriningowym, po trzech miesi¹cach zwiêkszania dawki i po trzech
miesi¹cach leczenia sta³¹ dawk¹ leku badanego. U¿yty w badaniu zestaw testów
neuropsychologicznych, sk³adaj¹cy siê z szesnastu kwestionariuszy, pos³u¿y³ do
oceny zrêcznoci, inteligencji, uwagi, pamiêci epizodycznej i operacyjnej, jêzyka,
nastroju. Po trzech miesi¹cach leczenia uzyskano podobny efekt terapeutyczny
w odniesieniu do obydwu leków (8,1% pacjentów wolnych od napadów, 29,7%
pacjentów uzyska³o ponad 50% redukcjê napadów). W grupie stosuj¹cej topiramat
zaobserwowano istotne pogorszenie funkcji poznawczych w zakresie: fluencji
s³ownej, sprawnoci mówienia, pamiêci operacyjnej, funkcji wzrokowych. W grupie pacjentów otrzymuj¹cych tiagabinê obserwowano jedynie os³abienie przypominania odroczonego s³ów. Utrzymywanie siê zaburzeñ funkcji poznawczych po
leczeniu topiramatem dotyczy³o funkcji zwi¹zanych z czynnoci¹ p³ata czo³owego.
Podsumowanie
Postêpowanie terapeutyczne w padaczce obejmuje d¹¿enie do kontroli napadów padaczkowych, do minimalizacji dzia³añ niepo¿¹danych stosowanych leków
przeciwpadaczkowych oraz do poprawy jakoci ¿ycia chorego poprzez indywidualne postêpowanie. Poprawa funkcjonowania psychospo³ecznego pacjenta,
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zw³aszcza w zakresie jego aktywnoci szkolnej, zawodowej, rodzinnej zale¿y od
poprawy funkcji poznawczych. Wp³yw faramakoterapii na funkcje poznawcze
chorych z padaczk¹ obliguje do uwzglêdnienia roli poszczególnych leków przeciwpadaczkowych w adekwatnej farmakoterapii padaczki w celu uzyskania mo¿liwie pe³nej kontroli napadów padaczkowych z jednej strony, z drugiej za strony
do uwzglêdnienia w odpowiednich przypadkach terapii neuropsychologicznej pod
postaci¹ treningu funkcji poznawczych.
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