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TRATAMENTUL CU TOPIRAMAT
ÎN SINDROMUL WEST, COINCIDENºÅ

SAU REALITATE?
Ileana Benga, Mihaela Vin¡an

Clinica Neuropsihiatrie Infantilå, Cluj-Napoca

INTRODUCERE

Sindromul West (SW) este recunoscut ca fiind o ence-
falopatie epilepticå dependentå de vârstå, ¿i este consi-
derat ca un råspuns nespecific al creierului imatur la o
mare varietate de insulturi de naturå multietiologicå.
Prognosticul sindromului West depinde de etiologie ¿i
de tipul leziunilor cerebrale, de regulå, evolu¡ia este
nefavorabilå, doar 5% din cazuri vor avea o dezvoltare
normalå sau råmân cu sechele u¿oare. Mul¡i autori îl
apreciazå ca o formå de epilepsie netratabilå.

Protocoalele terapeutice folosite pe plan mondial în
tratamentul sindromului West, recomandå:

• ACTH ¿i corticosteroizii – printre cele mai eficiente
mijloace terapeutice pentru spasmele infantile. Este
recunoscutå superioritatea ACTH-ului fa¡å de Prednison
sau Hidrocortizon. Existå protocoale multiple, diferite, în
ceea ce prive¿te dozele folosite ¿i durata terapiei.

• Vigabatrin – este eficient în toate cazurile de sin-
drom West, indiferent de etiologie, este antiepilepticul de
primå linie în spasmele infantile din scleroza tuberoaså, unde
este apreciat ca fiind chiar mai eficient decât ACTH-ul
(Chiron, 1994; Aicardi, 1996; Vigevano, 1997; Dulac, 2002,
cita¡i de Benga 2003).

• Valproatul – este considerat cu eficien¡å identicå
sau mai bunå decât ACTH, nu este înså un antiepileptic
de primå alegere la sugari datoritå hepatotoxicitå¡ii cres-
cute la aceastå vârstå, mai ales cå dozele recomandate de
unii autori (autorii japonezi) ajung la 100-300mg/kg/zi.

• Benzodiazepinele – în special Nitrazepam, Cloba-
zam Clonazepam – pot fi uneori eficiente în controlul
spasmelor infantile, aspectul electroencefalografic este
înså pu¡in influen¡at de benzodiazepine. Efectele secun-
dare importante, datoritå necesitå¡ii folosirii unor doze
mari – hipotonie importantå, hipersecre¡ie bron¿icå cu
tulburåri respiratorii (mai ales pentru Clonazepam, Nitra-
zepam), precum ¿i rata recåderilor mai mare comparativ

cu cea a steroizilor, au determinat limitarea lor (Clona-
zepam) din terapia SW sau utilizarea doar în cazurile
rezistente (Nitrazepam).

• Piridoxina – este recomandatå de autorii japonezi
(Watanabe, Ohtsuka, 1994, cita¡i de Benga, 2003), ca
tratament de primå alegere sau în momentul în care
tratamentul cu ACTH se dovede¿te ineficient, ori la
apari¡ia recåderilor, rata de control a spasmelor infantile
se men¡ine înså destul de scåzutå – 10-29%, iar terapia
trebuie men¡inutå toatå via¡a (Benga, 2003)

• Terapia cetogenå – pare så fie eficientå în sin-
dromul West, la cazurile ce nu råspund la steroizi sau
Vigabatrin. Experien¡a este reduså înså în SW.

• Terapia chirurgicalå – este din ce în ce mai mult
folositå în ultimii ani. Vizeazå rezec¡ia ariilor cerebrale cu
displazii corticale, a calcifierilor cerebrale din scleroza
tuberoaså sau a chistelor arahnoidiene, precum ¿i a zonelor
considerate a fi responsabile de geneza crizelor. Identi-
ficarea zonelor epileptogene necesitå înså investiga¡ii de
tip neuroimagistic ¿i neurofiziologic foarte complexe.

• Antiepilepticele noi – de tipul Lamotrigine, Topi-
ramat, Felbamat, Tiagabin – au fost raportate ca fiind
eficiente în tratamentul unor forme de SW, experien¡a
folosirii acestor antiepileptice la copii este deocamdatå
reduså. Topiramat-ul este unul dintre antiepilepticele noi,
cu mecanisme de ac¡iune multiple, care ¿i-a dovedit
eficien¡a în mai multe studii dublu-orb controlate, ca
terapie de asociere în epilepsiile copilului cu crize par-
¡iale, crize tonico-clonice primar generalizate sau crizele
din sindromul Lennox-Gastaut. Topiramat-ul este reco-
mandat ca terapie de asociere în SW, pânå în prezent nu
sunt înså suficiente date pentru a confirma eficien¡a lui
în acest sindrom epileptic. În unul dintre studii realizat
de Glauser ¿i colab., în 1999, la 5 copii cu spasme infantile
refractare, sugari cu vârste între 23,5-29,5 luni, cu
topiramat în doze între 11-38,5 mg/kg/zi, au fost raportate
rezultate favorabile (Maria L Buck, 2001). De asemenea,
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recomandårile firmei producåtoare pentru administrarea
Topiramat-ului sunt de la vârsta de 2 ani, ori este cunoscut
faptul cå vârsta maximå de debut a sindromului West
este între 3 ¿i 10 luni, de¿i Dulac în 2002 evalueazå
limitele de debut ale acestei encefalopatii epileptice de
la na¿tere pânå la vârsta de 5 ani.

PREZENTARE DE CAZ

Istoricul bolii actuale – pacienta L.M., se interneazå în
clinica Neuropsihiatrie Infantilå Cluj-Napoca, la vârsta de 5
luni (Nov. 2000), pentru manifeståri critice cerebrale,
debutate cu o såptåmânå anterior internårii, crize cu aspect
de spasme în flexie, ce apar în salve la trezire (2-4 salve la
4-10 spasme). Pacienta provine din nordul ¡årii, a fost
internatå în Spitalul Jude¡ean teritorial, unde pe baza
aspectului clinic al crizelor ¿i a aspectului EEG, care a
eviden¡iat hipsaritmie, a fost diagnosticatå cu sindrom West.

Men¡ionåm faptul cå debutul crizelor a fost la 3 såptå-
mâni dupå administrarea vaccinului Antipolio ¿i DiTePer.
Examinårile paraclinice efectuate în teritoriu au eviden¡iat
un sindrom anemic (Ht–32,2%, cu hipocromie ¿i micro-
citozå), discrete semne inflamatorii (VSH – 16/40 mm/H,
proteina C – negativå), u¿or sindrom de hepatocitolizå (TGO
– 59 UI/L; TGP – 59 UI/L; valorile normale pentru ambele
enzime = 40 UI/L); semne paraclinice de rahitism (FA –
841 HU/L; Ca2+ – 2,25 mmol/L, P – 1,52 mmol/L).

Datoritå unor antecedente apropiate de virozå respira-
torie (rinofaringitå) ¿i a examinårilor paraclinice, în teritoriu
s-a pus problema unei cauze postinfec¡ioase a bolii, motiv
pentru care s-a administrat terapie antiinflamatorie
(Dexametazona; γ-globulinå IV, o prizå de 2,5g), a mai primit
de asemenea, terapie cu hepatoprotectoare (Silimarinå);
preparate de calciu, precum ¿i Fenobarbital p.o. în dozå de
5 mg/kg/zi, terapie sub care continua så prezinte crize.

Antecedentele heredocolaterale – pårin¡i tineri,
sånåto¿i (mama – 25 ani), fårå antecedente de epilepsie
sau boalå neurologicå în familie.

Antecedentele personale fiziologice – al doilea copil,
provenit din a doua sarcinå, mama cu o infec¡ie de tract
urinar inferior la vârsta gesta¡ionalå de 3 luni, fårå tratament
antibiotic, disgravidie tardivå, cu valori crescute ale
tensiunii arteriale (nu avem date precise despre valorile
reale ale TA), fårå så fie prezente alte semne de eclamp-
sie; na¿tere la termen, spontanå, prezenta¡ie cranianå,
greutatea la na¿tere – 3800g, scor APGAR – 10, fårå icter
perinatal.

Examen somatic – elemente discrete de dismorfism
facial, cu epicantus, nas mic cu baza largå, gura micå
triunghiularå, patå mongoloidå; semne clinice de rahitism
– måtånii costale, torace evazat la baze; ficat la 2,5 cm sub
rebordul costal, cu margine rotunjitå, consisten¡å de organ.

Examen neurologic – retard în dezvoltarea psihomo-
torie (nivel de dezvoltare motorie ¿i psihicå – 2 luni);
perimetrul cranian – 41cm (în limite normale), cu fonta-
nela anterioarå deschiså, 2/1cm, normotensivå; creastå
metopicå; fårå modificåri de reflexe osteotendinoase ¿i
cutanate, fårå reflexe patologice. Sunt prezente înså

discrete semne extrapiramidale (hipersaliva¡ie, distonii
axiale ¿i la nivelul membrelor inferioare) – în limitele
nivelului de dezvoltare psihomotor.

Examen EEG la internare – traseu de veghe ¿i somn
natural cu aspect de hipsaritmie tipicå.

Examinårile paraclinice efectuate în clinica noastrå
au eviden¡iat leucocitozå (L – 13.300/mm3), cu
predominan¡a neutrofilelor în tabloul sangvin (N – 80%),
fårå alte semne inflamatorii (VSH – 2-6-10-15mm/H),
probele hepatice au fost în limite normale (TGO – 7 UI/
L, TGP – 7UI/L, Ty – 2UML), nu s-au constatat semne
paraclinice de rahitism (Ca 2+ - 4,5 mEq/L, P – %,37
mEq/L, FA – 145 UI/L), valorile glicemiei, amoniemiei,
echilibrul acido-bazic au fost în limite normale.

Ecografia abdominalå nu a eviden¡iat modificåri ale
organelor abdominale (ficat, splinå, rinichi). Ecografia
transfontanelarå eviden¡iazå un sistem ventricular sime-
tric, normal conformat, nedilatat, ¡esut cerebral cu
ecostructurå normalå.

Fiind întrunitå triada clasicå – spasme infantile, retard
psihomotor, hipsaritmie – s-a interpretat cazul ca SW.
Etiologia råmâne înså discutabilå, se pune în discu¡ie o
posibilå cauzå infec¡ioaså cu determinism sistemic (viroza
respiratorie din antecedentele recente internårii, cu
reac¡ia hepaticå tranzitorie), de asemenea, nu putem
exclude o cauzå antenatalå (evolu¡ia patologicå a sarcinii,
elementele dismorfe, debutul precoce al spasmelor
infantile pledeazå în acest sens). Unul dintre neajunsuri
este faptul cå nu s-au efectuat examinåri imagistice
cerebrale de o mai mare sensibilitate, motiv pentru care
nu putem exclude eventuale malforma¡ii cerebrale, de
genul tulburårilor de migrare neuronalå, tulburåri de
girare; valorile normale ale examinårilor paraclinice
metabolice (probe hepatice, glicemie, acid uric, amo-
niemie, echilibru acido-bazic) au eliminat, într-o oarecare
måsurå, posibilitatea unei boli neurometabolice.

La internare (20.11.2000), s-a continuat terapia cu
Fenobarbital (PB) – 5mg/kg/zi, la care s-a asociat B-
complex sirop, Vigantol 5 pic./zi.

Sub terapia cu PB, în primele zile de la internare,
continuå så prezinte crize, cu aspect de spasme epileptice
în flexie sau extensie, simetrice, în salve de 2-10 spasme,
ce apar pe fondul unei agita¡ii psihomotorii extreme, crizele
sunt corelate cu trezirea din somn. În ideea cupårii rapide a
crizelor, tinând cont de ac¡iunea rapidå a benzodiazepinelor,
precum ¿i de efectul piridoxinei (vit. B6) în SW, se introduce
în terapie, în 20.11.2000, Vitamina B6 (1/2 cp/zi) ¿i
Clonazepam (Rivotril) 0,03mg/kg/zi – terapie care a fost
administratå timp de 5 zile, perioadå în care nu se mai
sesizeazå clinic spasmele infantile, înså persistå agita¡ia
psihomotorie extremå. Deoarece agita¡ia psihomotorie a
fost interpretatå în context critic, se asociazå la tratament
Acid valproic (VPA), în dozå ini¡ialå de 10mg/kg/zi,
Superprednol 0,06mg/kg7zi (s-a temporizat ACTH din cauza
vaccinului antipolio), ¿i se sisteazå terapia cu PB. Dupå
sistarea terapiei cu PB ¿i sub asocierea VPA 10mg/kg/zi,
Clonazepam 0,03mg/kg/zi, B6 125mg/zi (15mg/kg/zi),
Superprednol 0,06mg/kg/zi, Vigantol 5 pic./zi, reapar
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spasmele infantile, 1-3 salve/zi cu 3-25 spasme/salvå, crizele
fiind ¿i de aceastå datå precedate ¿i succedate de agita¡ie
psihomotorie extremå care tulburå somnul copilului ce
ajunsese la câteva zeci de minute pe zi. În acest context se
recurge la o titrare mai rapidå a dozei de VPA, fiind crescut
dupå 2 zile la 14mg/kg/zi, ¿i apoi la 21 mg/kg/zi, asociat la
restul terapiei, pacienta continuå så prezinte zilnic 1-2 salve
a 2-4 spasme, asociat agita¡iei psihomotorii marcate, care
atinge apogeul în 02.12.2000. În aceastå situa¡ie, din
02.12.2000, se asociazå la terapie Diazepam (DZP)
0,7mg/kg/zi p.o, intermitent intrarectal ¿i ulterior, Nitrazepam
(NZP) 0,23mg/kg/zi; terapie care nu reu¿e¿te så amelioreze
prea mult situa¡ia, pacienta råmânând extrem de agitatå;
din 04.12.2000, se înlocuie¿te terapia cu Superprednol cu
ACTH. În 05.12.2000 sub schema terapeuticå – VPA 21mg/
kg/zi, Clonazepam 0,03mg/kg/zi, B6 15mg/kg/zi, DZP
0,7mg/kg/zi, NZP 0,23mg/kg/zi, ACTH (Cortrosyn 0,25ml/
zi im, 3 zile consecutiv zilnic, ulterior aceea¿i dozå
administratå la interval de 3 zile), Vigantol 5 pic./zi – feti¡a
continuå så prezinte crize, salve de pânå la 25 spasme,
asociate de aceea¿i agita¡ie psihomotorie extrem de marcatå,
în aceastå situa¡ie, în 05.12.2000, se decide introducerea
în terapie de Topiramat (Topamax) în dozå de 1mg/kg/zi. A
douå zi (06.12.2000) pacienta nu mai are nici o crizå, este
lini¿titå atât în somn cât ¿i în stare de veghe, se îmbunåtå¡e¿te
din punct de vedere psihic, devine mai atentå, mai intere-
satå de mediu, începe så gângureascå, achizi¡ii care au
continuat ¿i în zilele urmåtoare, iar crizele au dispårut total
din 06.12.2000. Examinarea EEG de control, efectuatå în
11.12.2000, la 6 zile de la introducerea terapiei cu
Topiramat, eviden¡iazå un traseu de fond bine organizat
pentru vârstå, cu dispari¡ia hipsaritmiei ¿i fårå aspecte
iritative. Se cre¿te doza de Topiramat la 2 mg/Kg/zi ¿i se
începe scåderea progresivå a celorlalte antiepileptice, pânå
la sistare, doza de ACTH este spa¡iatå la 5 zile. Din
14.12.2000 se scade doza de Vigantol la 2 pic./zi. Este
externatå în 22.12.2000, fårå crize, fårå tablou neurologic,
cu nivel de dezvoltare în limitele vârstei cronologice, cu
urmåtoarea schemå terapeuticå: Topiramat – 3mg/kg/zi
(25mg/zi), ACTH – încå 2 doze la interval de 5 zile apoi
sistare, profilaxia rahitismului cu Vigantol 2pic./zi.

Dupå cum se vede am fost nevoi¡i så modificåm prea
repede schema terapeuticå din cauza lipsei de råspuns
¿i a simptomelor intolerabile.

Pentru o mai bunå în¡elegere a cazului, vom prezenta
alåturat un grafic al evolu¡iei crizelor în func¡ie de medi-
ca¡ia primitå.

DISCUºII

Din punctul nostru de vedere, evolu¡ia pacientei a
fost dramaticå, de la o zi la alta, mai ales din punctul de
vedere al agita¡iei psihomotorii, ¿i deciziile terapeutice
au fost impulsionate de aceastå evolu¡ie.

Privind retrospectiv cazul ne punem câteva întrebåri:
1. Agita¡ia psihomotorie se putea datora altor cauze?
Pacienta era echilibratå cardio-vascular ¿i respirator,

examenul pe aparate ¿i sisteme nu a eviden¡iat aspecte

patologice ¿i tot ce a fost patologic a dispårut dupå
introducerea de Topamax.

S-ar putea pune problema unei supradozåri de vita-
minå D (Vigantol 5pic./zi); pacienta nu a prezentat înså
alte semne de supradozare a vitaminei D (vårsåturi,
deshidratare), doza crescutå de Vigantol a fost men¡inutå
încå 6 zile dupå dispari¡ia agita¡iei psihomotorii, conco-
mitentå cu introducerea terapiei cu Topiramat.

Agita¡ia psihomotorie putea fi, de asemenea, efect
secundar al terapiei cu PB, la care poate så aparå ca efect
paradoxal aceastå virare comportamentalå, înså aceasta
a continuat încå mult timp dupå sistarea acestei terapii.

Am putea încadra aceastå tulburare comportamentalå
¿i în contextul terapiei cu ACTH, care poate da ca efect
secundar agita¡ie psihomotorie, tulburarea era prezentå
înså mult timp înainte de introducerea acestei terapii,
iar terapia cu ACTH a continuat încå 2 såptåmâni dupå
controlul crizelor ¿i dispari¡ia agita¡iei.

Opiniem pentru etiologia cerebralå criticå a agita¡iei
psihomotorii, deoarece salvele de spasme infantile erau
întotdeauna precedate ¿i mai ales succedate, mult timp
dupå oprirea lor, de agita¡ie psihomotorie extremå, cu
plâns ce nu putea fi consolat atât ziua cât ¿i noaptea cu
marcatå perturbare a somnului.

2. Schema terapeuticå poate fi combåtutå
(medica¡ia aleaså ¿i dozele folosite)?

Am urmat atitudinile terapeutice recomandate în SW:
• Benzodiazepine – Clonazepam – doza a fost la

limita inferioarå recomandatå. Din experien¡a noastrå,
Clonazepam-ul are efect la doze mici sau nu are efect
deloc, cre¿terea dozelor aducând mai degrabå efecte
secundare decât ameliorarea crizelor.

• Acidul valproic – poate fi considerat la dozå
subterapeuticå (21 mg/kg/zi), administrarea acestei terapii
s-a fåcut înså cu pruden¡å, ¡inând cont de vârsta pacientei,
prezen¡a comedica¡iei ¿i de sindromul de hepatocitolizå
pe care l-a avut la debutul bolii.

• Piridoxina, terapia steroidianå – sunt medica¡ii
recomandate pentru tratamentul SW, iar dozajul lor,
consideråm cå a fost corespunzåtor.

3. Care dintre antiepileptice a cupat spasmele
infantile?

În momentul introducerii terapiei cu Topiramat, pacienta
se afla sub terapie cu: VPA – 14mg/kg/zi, NZP – 0,23mg/kg/
zi, DZP – 0,07mg/kg/zi, Piridoxinå – 15mg/kg/zi, ACTH.
Terapia cu VPA – o avea deja de 7 zile, timp relativ scurt
pentru un nivel „steady state“, iar Diazepam-ul ¿i Nitra-
zepam-ul de 4 zile, timp suficient pentru ca aceste antiepi-
leptice så-¿i facå efectul. Din terapia cu ACTH – pacienta a
primit prima dozå în ziua precedentå introducerii TPM, iar
a doua dozå în ziua introducerii TPM – timp insuficient
pentru ca aceastå terapie så-¿i facå efectul.

4. Medica¡ia a cupat crizele?
Este o întrebare al cårei råspuns este dificil de dat. Pa-

cienta prezentatå a råspuns de la prima dozå de Topiramat.
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Este cunoscut faptul cå sunt pacien¡i care reac¡ioneazå la
doze foarte mici de Topiramat, precum ¿i pacien¡i care
necesitå doze foarte mari pentru ca så aparå råspunsul
terapeutic; oricum doza folositå de noi se situeazå sub
dozele folosite de al¡i autori, 11-38,5 mg/kg/zi, la fel vârsta
la care s-a administrat Topiramat-ul este mult mai micå
comparativ cu copiii lua¡i în studiu de autorii cita¡i anterior.
Evolu¡ia ulterioarå a pacientei nu exclude un SW benign,
cuparea crizelor ar putea fi explicatå prin maturarea
cerebralå, poate înså aceasta så aparå de la o zi la alta?

Literatura de specialitate consultatå nu ne-a permis
så gåsim un råspuns fa¡å de evolu¡ia excep¡ionalå a acestui
caz dramatic la un anumit moment.
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EPILOG

Pacienta a fost urmåritå timp de 2 ani dupå externare.
Ini¡ial doza de Topiramat a råmas aceea¿i – 25mg/zi, chiar
dacå ea a crescut în greutate, nu a mai prezentat nici un
fel de crize, iar dezvoltarea ei psihomotorie a fost normalå,
motiv pentru care dupå 1 an s-a sistat ¿i aceastå terapie.
În prezent, este fårå terapie, fårå crize, cu dezvoltare
neuropsihicå normalå cu unele capacitå¡i cognitive care
depå¿esc vârsta cronologicå.

Suntem convin¿i, cazul prezentat poate suscita idei
divergente, suntem deschi¿i ¿i la alte opinii sau discu¡ii
în ceea ce prive¿te acest caz.
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