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REZUMAT
În ultimii 15 ani au apårut pe pia¡a farmaceuticå interna¡ionalå 10 medicamente antiepileptice noi dintre care 7 au intrat ¿i pe pia¡a de
medicamente din România, fapt care oferå medicilor neurologi ¿i neuropsihiatrii alegerea optimå a tratamentului antiepileptic în raport
de tipul de manifestare a bolii. Lucrarea prezentå are ca obiectiv trecerea succintå în revistå a noilor medicamente antiepileptice,
alegerea medica¡iei în mono- sau politerapie, unele considera¡ii asupra utilizårii ra¡ionale a arsenalului terapeutic medicamentos
antiepileptic actual precum ¿i unele dificultå¡i în utilizarea acestuia.
Cuvinte cheie: epilepsie; tratament; antiepileptice noi

ABSTRACT
In the course of the last 15 years, ten new antiepileptic drugs appeared on the international market, seven of which were introduced
also on the market in Romania, offering to the neurologists and neuropsychiatrists the opportunity of choosing the optimum antiepileptic
therapy in accordance with the clinical aspect of the disease. This article has as objects a brief review of the new antiepileptic drugs,
their rational use in mono and polytherapy,as well as some clinical considerations and clinical difficulties implied by the use of the
current antiepileptic arsenal.
Key words: epilepsy; therapy; new antiepileptic drugs

MEDICAºIA ANTIEPILEPTICÅ ACTUALÅ

În ultimii 15 ani au apårut pe pia¡a farmaceuticå
interna¡ionalå zece medicamente antiepileptice noi
dupå cum urmeazå: tiagabinul (1990), vigabatrinul
(1992), gabapentinul (1992), topiramatul (1992),
lamotriginul (1993), felbamatul (1993), zonisamidul
(1993), oxcarbazepinul (1994), levetiracetamul (1999)
¿i pregabalinul (2002). Aceste noi medicamente
antiepileptice se adaugå celor clasice: fenobarbitalul
(1912), fenitoinul (1938) ¿i succinimidele (methsuxi-
mid-1951 ¿i ethosuximid-1953), celor standard: car-
bamazepinul (1960) ¿i acidul valproic (1968) precum
¿i unor benzodiazepine antiepileptice: diazepamul,
nitrazepamul, clonazepamul (1960-1970), clobazamul
(1980) ¿i midazolamul (1986), utile în tratamentul
statusului epileptic, ultimele douå cu indica¡ii specifice
¿i în unele forme de epilepsii cu crize generalizate
(mioclonice, atonice sau cu absen¡e). Este de a¿teptat
ca aceastå ratå spectaculoaså de apari¡ie a noi medica-
mente antiepileptice så se men¡inå ¿i în viitor dacå luåm
în considerare productivitatea „ingineriei farmacolo-
gice“ actuale, dar ¿i studiile clinice ¿i/sau preclinice
care se fac în aceste zile cu medicamente ca: flunarizi-
nul, stiripentolul, losigamonul, remacemidul, laco-
samidul, fluorofelbamatul, carabersatul, conantokinul,
retigabinul, sulfinamida, valrocemidul, karkoserida ¿i
mai recent: seletracetamul, rufinamidul, brivaraceta-
mul, eslicarbazepinul. Este de asemenea de a¿teptat

ca pe måsura apari¡iei unor noi medicamente anti-
epileptice, acestea, cu indica¡ii mai bine specificate
pentru diversele forme de epilepsii, så înlocuiascå din
arsenalul terapeutic medicamentele mai vechi, cu o
mai micå specificitate în aceastå privin¡å. În România
se comercializeazå în prezent toate noile medicamente
antiepileptice cu excep¡ia vigabatrinului, felbamatului
¿i zonisamidulului.

Faptul indubitabil este cå numårul medicamentelor
antiepileptice a crescut exploziv pe pia¡a farmaceuticå
interna¡ionalå. Påtrunderea unui mare numår din noile
medicamentele antiepileptice comercializate pe plan
mondial pe pia¡a farmaceuticå româneascå este un
fapt benefic, oferind medicului specialist neurolog sau
neuropsihiatru din România o alegere optimå a medi-
ca¡iei în raport de tipul manifestårilor epileptice,
situa¡ie total diferitå fa¡å de cea din urmå cu 20 de ani
când neurologii ¿i neuropsihiatrii aveau la dispozi¡ie
medica¡ia clasicå ¿i doar conjunctural medica¡ia stan-
dard. Noii agen¡i terapeutici împreunå cu mai vechile
antiepileptice oferå o alegere substan¡ial îmboga¡itå
în tratamentul epilepsiilor.

Un fapt foarte important de semnalat este cå noile
medicamente antiepileptice nu pot fi considerate
neapårat mai eficiente decât cele clasice sau standard.
O dovadå în acest sens este cå procentul epilepsiilor
considerate rezistente le tratamentul medical (20-30%)
se men¡ine aproximativ acela¿i cu cel cunoscut din
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perioada folosirii vechii medica¡ii antiepileptice. Marele
avantaj al folosirii noilor medicamente antiepileptice
este evitarea sau diminuarea efectelor secundare nedo-
rite ale medica¡iei vechi dintre care amintim: tulburårile
cognitive, confuzie, tulburåri ale somnului, variate
simptome neurologice nedorite, disfunc¡ii hepatice, di-
gestive, renale, tulburåri ale hematopoiezei sau hormo-
nale, modificåri cutaneo-mucoase, ale fanerelor, mo-
dificåri ponderale, avorturi spontane, teratogenitate
crescutå etc. Un al doilea avantaj adus de folosirea
noilor medicamente antiepileptice este evitatea unor
interferen¡e medicamentoase aduse de folosirea vechi-
lor medicamente (la cele amintite mai sus mai putem
adåuga: primidonul (1950), sulthiamul (1955), phe-
nacemidul, ultimul scos din uz datoritå gravelor efecte
adverse). În fine, un alt avantaj adus de noile medica-
mente antiepileptice constå în apari¡ia de medicamente
cu absorb¡ie lentå, ceea ce u¿ureazå administrarea
acestora, cunoscut fiind faptul cå deseori complian¡a
la tratament a epilepticilor este scåzutå. Cu cât trata-
mentul este mai simplu ¿i u¿or de administrat cu atât
probabilitatea controlårii medicamentoase a crizelor
cre¿te.

Dupå faza cercetårilor preclinice, noile medica-
mente antiepileptice au fost aproape în totalitatea lor
întrebuin¡ate în clinicå ca add-on drugs; numai ulterior
unele dintre ele au fost utilizate în monoterapie. Expe-
rien¡a clinicå recentå cu aceste medicamente a putut
så ateste cå unele dintre ele pot fi utilizate cu certitudine
în monoterapie: lamotriginul, oxcarbazepinul, felba-
matul (în SUA), topiramatul (în Marea Britanie ¿i
Europa) în timp ce altele au numai recomandare de
utilizare în monoterapie: gabapentinul, topiramatul (în
SUA), zonisamidul, levetiracetamul, felbamatul (în
Marea Britanie ¿i Europa), tiagabinul. Pentru prega-
balin, introdus recent în clinicå, nu existå încå suficien-
te date pentru precizarea pozi¡iei sale în aceastå
privin¡å; actualmente este folosit aproape în exclusi-
vitate ca add-on drug.

Pânå de curând pentru un grup de epilepsii rare
(boli care afecteazå aproximativ 5/10.000 de persoane
dupå o statisticå europeanå, denumite ¿i „orphan di-
seases“) cu apari¡ie în primele luni sau ani de via¡å,
majoritatea încadrabile în entitatea de encefalopatii
epileptice, nu existau medicamente eficiente. Trata-
mentul consta în corticoterapie la care se asocia cu
rezultate discutabile o serie de antiepileptice, vitamina
B6 ¿i simptomatice. De¿i rare, encefalopatiile epilep-
tice sunt boli grave, deseori cu mortalitate precoce,
alteori cronice, dar cu invalidare severå neuropsihicå,
cu retard psihomotor important ¿i persistent. Din
aceastå categorie de boli se pot enumera:
1. sindromul Ohtahara (encefalopatia epilepticå se-

verå cu suppression burst) cu posibilå evolu¡ie

ulterioarå cåtre sindrom West ¿i apoi sindrom
Lennox-Gastaut;

2. encefalopatia mioclonicå precoce;
3. crizele par¡iale migratorii ale copilåriei;
4. sindromul West;
5. sindromul Dravet (epilepsia mioclonicå severå a

copilåriei);
6. sindromul Lennox-Gastaut;
7. sindromul Landau-Kleffner (afazia epilepticå câ¿ti-

gatå);
8. epilepsia cu activitate de vârf-undå continuå în

cursul somnului;
9. boala Ramsay-Hunt (ataxia cu epilepsie mioclonicå

progresivå);
10. boala Unverricht-Lundborg (epilepsia familialå

mioclonicå);
11. boala cu corpi Lafora (epilepsia mioclonicå progre-

sivå).
Câteva medicamente antiepileptice noi sunt consi-

derate eficiente mai ales în aceste forme rare de epilep-
sii ¿i ele sunt testate în studii preclinice, iar unele dintre
ele sunt folosite în clinicå depå¿ind stadiile de experi-
ment preclinic; iatå câteva din aceastå ultimå categorie:
• Stiripentolul cu rezultate în sindromul Dravet în

asociere cu clobazamul ¿i/sau valproatul;
• Rufinamidul cu rezultate în sindromul Lennox-

Gastaut în asociere cu ACTH ¿i variate medica-
mente antiepileptice (ex: vigabatrinul, lamotriginul,
carbamazepinul, valproatul, benzodiazepinele);

• Brivaracetamul cu rezultate în boala cu corpi La-
fora ¿i în epilepsia mioclonicå cu semne cerebe-
loase; de asemenea folosit ¿i în mioclonii nonepi-
leptice.
Având un domeniu de prescrip¡ie restrâns ele au

fost denumite „orphan drugs“ pornind de la denumirea
de „orphan diseases“ datå acestor forme rare de
epilepsii.

Organismele interna¡ionale de decizie cu privire
la producerea acestor medicamente au hotårât cå de¿i
indica¡ia folosirii lor este rarå („orphan diseases“ fiind
boli rare), ele så fie totu¿i produse pentru cå invalidarea
¿i urmårile nefaste ale acestor boli la persoanele afec-
tate justificå efortul financiar de producere a lor.

NOILE MEDICAMENTE ANTIEPILEPTICE

Medica¡ia antiepilepticå clasicå ¿i standard, nu aco-
perea satisfåcåtor tratamentul epilepsiilor focale, dar
mai ales a celor mioclonice. Ofensiva în ob¡inerea unor
noi medicamente antiepileptice ini¡iate în decadele a
8-a ¿i a 9-a a veacului trecut a plecat de la acest obiec-
tiv: descoperirea unor substan¡e capabile så trateze
satisfåcåtor aceste forme frecvente de epilepsie. Multe
dintre medicamentele devenite utilizabile în clinicå în
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ultimii 15 ani s-au dovedit eficiente, dupa cum se va
vedea mai departe, nu numai în epilepsiile amintite
mai sus, atingându-se astfel obiectivul propus, dar ¿i
în epilepsiile generalizate.
1. Gabapentinul este un GABA analog care cre¿te

sinteza GABA ¿i încetine¿te scindarea acestuia;
este ¿i un modificator al canalelor de Ca++. Sunt
similitudini de eficien¡å cu carbamazepinul ¿i lamo-
triginul. Este eficient în epilepsii focale, contrain-
dicat în absen¡e. Este bine tolerat chiar ¿i la båtrânii
tara¡i. Se poate cre¿te doza rapid fårå niciun incon-
venient. Nu are efecte hepatotoxice. Este un add-
on drug cu recomandare de utilizare în monote-
rapie.

2. Lamotriginul este eficient prin blocarea canalelor
de Na+ dependente de voltaj ¿i prin reducerea
curen¡ilor transportori de Ca++ (phenytoin-like
action). Efectele sunt comparabile cu cele ale
carbamazepinului ¿i ale fenitoinului dar este mai
bine tolerat. Eficient în epilepsii focale, dar ¿i (mai
slab fa¡å de acidul valproic) în epilepsii primar
generalizate. Poten¡ialul teratogen este scåzut (1,8%
fa¡å de 12% la fenobarbital). Disfunc¡ile cognitive
sunt reduse. Utilizat la adolescen¡i (nu are efectele
endocrine ale valproatului), la vârste avansate ¿i
la femei care iau anticoncep¡ionale orale sau care
vor så devinå mame. Este de luat în considerare
ca a doua alegere (dupå valproat) în epilepsiile
mioclonice cu excep¡ia epilepsiei mioclonice juve-
nile (sindromul Janz) pe care o agraveazå. Utilizat
în monoterapie sau ca add-on drug. Are ¿i efecte
antidepresive în depresiile uni sau bipolare rezis-
tente la alte antidepresive.

3. Oxcarbazepinul este eficient prin blocarea cana-
lelor de Ca++, de Na+ dependente de voltaj ¿i prin
reducerea eliberårii presinaptice a glutamatului.
Eficien¡a este maximå în epilepsiile focale la copii
¿i adul¡i. Agraveazå crizele cu absen¡e. Este asemå-
nåtor cu carbamazepinul, dar fårå efectele adverse
ale acestuia cu excep¡ia hiponatriemiei (afecteazå
pânå la 2,7% dintre pacien¡i). Utilizat în monotera-
pie cu monitorizarea cel pu¡in ini¡ialå a natriemiei.

4. Topiramatul ac¡ioneazå prin intermediul canalelor
de Na+ ¿i Ca++, pe receptorii GABA-A ¿i prin unii
receptori ai glutamatului; inhibå enzimele anhi-
drazei carbonice. Este recomandat în crizele focale
¿i generalizate fiind comparabil ca ac¡iune cu anti-
epilepticele standard. Are efecte negative asupra
proceselor cognitive, determinå apari¡ia de pareste-
zii, scådere ponderalå ¿i calculi renali. Este reco-
mandat în Marea Britanie ¿i Europa în monoterapie
pentru cå în asociere cu alte antiepileptice efectele
adverse devin mai net exprimate. În SUA este
utilizat ca add-on drug.

5. Levetiracetamul are un mecanism de ac¡iune cu
totul nou pentru medica¡ia antiepilepticå. El fixeazå
proteina 2A din veziculele sinaptice (SV2A), fixare
care inhibå descårcårile anormale, repetitive, din
circuitele neuronale implicate în procesul epileptic.
Este eficient în crize focale ¿i generalizate. Poate
produce iritabilitate ¿i psihoze reversibile la pacien-
¡ii cu trecut psihiatric. Este utilizat ca add-on drug
¿i are recomandåri de folosire în monoterapie.

6. Vigabatrinul ac¡ioneazå prin cre¿terea nivelului de
GABA secundarå captårii transaminazei GABA.
S-a demonstrat a fi cel mai util medicament în
tratamentul sindromului West, fiind folosit în mono-
terapie în aceastå boalå. De¿i este un antiepileptic
mai eficient chiar decât medicamentele clasice sau
standard este sever restric¡ionat din cauza efectelor
adverse manifestate prin îngustarea ireversibilå a
câmpului vizual la 30-60% dintre pacien¡i prin
probabilul efect toxic asupra celulelor retiniene
amacrine.

7. Zonisamidul ac¡ioneazå prin blocarea canalelor de
Na+ ¿i Ca++ dependente de voltaj. Este indicat în
epilepsii focale cu crize par¡iale complexe ¿i în crize
primar ¿i secundar generalizate. În boala cu corpi
Lafora ac¡ioneazå favorabil asupra crizelor majore,
dar nu ¿i asupra absen¡elor sau miocloniilor. Este
utilizat ca add-on drug, dar este propus pentru utili-
zare în monoterapie. Este bine tolerat de båtrânii
politara¡i ¿i de copii chiar la doze mari de 300 mg/
zi. În SUA, în cazurile nou diagnosticate de epilepsii
cu crize descrise mai sus, este folosit în monotera-
pie cu rezultate bune.

8. Pregabalinul ac¡ioneazå prin reducerea glutama-
tului celular ¿i pe modularea canalelor de Ca++

dependente de voltaj. Are un profil terapeutic
asemånåtor gabapentinului, dar este mai eficient.
Este folosit în exclusivitate pânå în prezent ca add-
on drug în epilepsii focale dovedite refractare la
tratamentul medicamentos. Diferite statistici mul-
tina¡ionale recente anun¡å rezultate bune ¿i foarte
bune la 24-60% din cazuri ¿i påråsirea tratamentului
datoritå efectelor adverse (cre¿tere în greutate,
somnolen¡å, astenie fizicå, ataxie, tulburåri de
vedere, edeme maleolare, reac¡ii alergice) în 25%
din cazuri. Efectele secundare amintite, uneori tran-
zitorii, apar indiferent de mecanismul de ac¡iune
al medicamentelor asociate: blocan¡i de canale
ionice, GABA-ergice sau multimodale. Are efecte
antianxioase.

9. Tiagabinul este un medicament GABA-ergic prin
blocarea recaptårii GABA în termina¡iile presinap-
tice de cåtre transportorul GAT1 ceeace cre¿te
nivelul extracelular al acestuia pânå la 200% få-
când posibilå captarea GABA de cåtre receptorii
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specifici postsinaptici. Este utilizat ca add-on drug
în tratamentul epilepsiilor focale cu sau fårå genera-
lizare. Este anxiolitic, întrebuin¡at ¿i în tratamentul
sindroamelor bipolare. Agraveazå absen¡ele. Este
în general bine tolerat. Efectele adverse sunt u¿oare:
ame¡eli, astenie fizicå, somnolen¡å, tremor, înceti-
nirea cogni¡iei, gre¡uri, dureri abdominale, dar au
fost raportate cazuri de precipitare a statusul epilep-
tic ¿i mor¡i subite, motiv pentru care este par¡ial
restric¡ionat. Ini¡ierea ¿i/sau påråsirea tratamentului
se face gradat.

10. Felbamatul este un medicament GABA-ergic
printr-un mecanism insuficient precizat. Este utilizat
în epilepsii severe cu crize focale cu sau fårå ge-
neralizare secundarå, în sindromul Lennox-Gastaut
¿i în general în cazurile în care se considerå cå
beneficiile depå¿esc riscurile. Efectele adverse sunt
severe: insuficien¡e hepatice, anemii aplastice,
motive pentru care a fost retras din uz la un an de
la lansarea pe pia¡å, apoi reintrodus cu specifica¡ie
de monitorizare hematologicå ¿i hepatologicå. Alte
efecte adverse: inapeten¡å, gre¡uri, vårsåturi, insom-
nie, somnolen¡å, cefalee. Folosit mai ales în SUA
¿i cu utilizare limitatå în Marea Britanie ¿i Europa
pentru tratarea sindromului Lennox-Gastaut.
Contraindica¡ii: boli hepatice, hematologice, sar-
cina, alåptare (trece în laptele matern).
Mecanismele de ac¡iune ale medicamentelor an-

tiepileptice ¿i spectrele de eficien¡å ale acestora sunt
redate sintetic în tabelul 1 ¿i respectiv tabelul 2 (repro-
duse din Perucca, 2005).

Alte medicamente antiepileptice noi, recent intrate
în studii experimentale ¿i clinice:

Lacosamidul este un antagonist al receptorilor
NMDA, receptori eliberatori de transmi¡åtori excito-
toxici. Este bine tolerat, utilizat în epilepsii focale
rezistente la alte medicamente antiepileptice ¿i în dureri
neuropatice (studii pe neuropatia diabeticå). Efectele
adverse sunt: cefaleea, fatigabilitatea, vertijele, ståri
pseudogripale. Al¡i antagoni¿ti de receptori NMDA
afla¡i în stadii preclinice sau clinice de studiu sunt:
loreclezolul, losigamonul, metisticinul (preparat din
rå¿inå de kavakava) ¿i dextrometorfanul (un antitusiv).

Brivaracetamul este în fazå de studiu clinic în
laboratoarele UCB; folosit cu rezultate favorabile în
boli cu mioclonii, inclusiv epilepsii mioclonice, în
epilepsii focale, în tremorul esen¡ial ¿i în unele neuro-
patii. Este considerat superior levetiracetamului la o
fazå de testare echivalentå.

Seletracetamul este cercetat în laboratoarele UCB
deocamdatå pe un lot restrâns de epileptici cu crize
focale cu sau fårå generalizare secundarå, refractare
la altå medica¡ie antiepilepticå; este un antiepileptic
care ac¡ioneazå prin intermediul proteinei sinaptice
SV2A. Administrat pânå la doze de 600 mg are efecte
secundare minore: vertije, somnolen¡å, gre¡uri, eufo-
rie, astenie, cefalee.

Rufinamidul a fost cercetat ini¡ial în laboratoarele
Novartis, apoi de cåtre franciza japonezå Eisay Co.,
Ltd.; este considerat a fi un stabilizator de membranå
neuronalå; este folosit cu eficien¡å bunå în cazurile
inadecvat controlate prin alte medicamente antiepi-
leptice ale sindromul Lennox-Gastaut ¿i în unele crize
par¡iale rezistente. Este bine tolerat, printre efectele
secundare s-au notat: grea¡å, cefaleea, ståri pseudo-
gripale, diplopie, moderatå ataxie, fatigabilitate.

Blocante ale
canalelor de
Na+ voltaj -

dependente

Cre¿terea
nivelurilor

de GABA la
nivel sinaptic

Cre¿terea
selectivå a

råspunsului
mediat prin

GABA

Facilitare
directå a

influxului Cl-

Blocante ale canalelor
de Ca++

Alte
ac¡iuni

Antiepileptice de primå genera¡ie

Benzodiazepine – – + – – –

Carbamazepin ++ ? – – + (L-type) +

Ethosuximid – – – – ++ (T-type) –

Fenobarbital – + + + - +

Fenitoin + – – – ? +

Acid valproic ? + ? – + (T-type) ++

Antiepileptice de genera¡ia a doua

Felbamat ++ + + – + (L-type) +

Gabapentin ? + – – ++ (N-, P/Q-type) +

Lamotrigin ++ + – – ++ (N-, P/Q-, R-, T-type) +

Levetiracetam – ? + – + (N-type) ++

Oxcarbazepin ++ ? – – + (N-, P-type) +

Pregabalin – – – – ++ (N-, P/Q-type) ?

Tiagabin – ++ – – - –

Topiramat ++ + + – + (L-type) +

Vigabatrin – ++ – – - +

Zonisamid ++ ? – ++ (N-, P-, T-type) +
++ ac¡iune principalå; + ac¡iune secundarå; – fårå ac¡iune / controverse

Tabelul 1
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Eslicarbazepinul este cercetat în Portugalia deo-
camdatå pe subiec¡i sånåto¿i în speran¡a cå va fi un
produs superior carbamazepinului cu care seamånå
ca mecanisme de ac¡iune.

Opioidele endogene cercetate mai ales în Germania
¿i Austria, dar ¿i în alte ¡åri care ¡in la secret aceste
cercetåri, sunt o surså de optimism pentru viitorul
medica¡iei anticonvulsivante, dar ¿i antiepileptice
constituind o promisiune de neuroprotec¡ie endogenå
precoce (a se vedea mai departe).

 ALEGEREA MEDICAºIEI ANTIEPILEPTICE
ACTUALE

Pentru alegerea medicamentelor antiepileptice în
vederea ob¡inerii unor rezultate bune în tratamentul
epilepsiilor sunt necesare câteva cuno¿tin¡e esen¡iale
înlån¡uite într-un algoritm obligatoriu existent în gân-
direa medicului:
• stabilirea cu certitudine a diagnosticului de epilepsie;
• stabilirea cu certitudine a tipului de crizå sau de

sindrom epileptic;
• administrarea medicamentului antiepileptic de

primå alegere ¿i cre¿terea dozelor acestuia pânå la
doza eficientå ¿i bine toleratå; în aceastå etapå
devine uneori necesarå testatea concentra¡iei serice
a medicamentului administrat;

• în caz de e¿ec se administreazå medicamentul
antiepileptic de a doua alegere ¿i cre¿terea dozelor
acestuia pânå la doza eficientå ¿i bine toleratå; la
nevoie se testeazå concentra¡ia sericå;

• modificårile în medica¡ia antiepilepticå trebuie
fåcute dupå un algoritm rigid care implicå scåderea

treptatå a dozelor medicamentului påråsit, dovedit
¿i considerat ineficient, în paralel cu cre¿terea
treptatå a dozelor noului medicament antiepileptic
introdus;

• în caz de e¿ec se revine la antiepilepticul de primå
alegere la care se adaugå un al doilea medicament
antiepileptic (add-on drugs) conform recomandå-
rilor de politerapie ra¡ionalå (a se vedea mai de-
parte);

• se preferå sistematic monoterapia ¿i nu politerapia;
• politerapia cu mai multe medicamente antiepi-

leptice trebuie sa fie o alegere rarå, bine gânditå ¿i
fundamentatå teoretic, de multe ori de evitat pentru
cå nu întotdeauna se însumeazå efectele dorite ci
cele secundare, nedorite, ale medicamentelor anti-
epileptice;

• în cazul în care politerapia ra¡ionalå nu realizeazå
controlul crizelor se revine la monoterapia doveditå
a fi cea mai eficientå, chiar dacå aceasta nu suprimå
în totalitate crizele; opera¡iunea se nume¿te revenire
la monoterapia ra¡ionalå;

• trebuie avut în vedere cå unele noi medicamente
antiepileptice pot agrava anumite forme de epilep-
sie (a se vedea mai sus);

• ¡inta tratamentului medicamentos ra¡ional în epilep-
sii este suprimarea crizelor fårå efecte secundare
nedorite, îmbunåtå¡ind în final calitatea vie¡ii bolna-
vului ¿i a anturajului sau;

• în caz de e¿ec al tratamentului medicamentos anti-
epileptic se iau în considera¡ie tratamente alter-
native antiepileptice: tratamentul neurochirurgical,
stimularea vagalå, dieta ketogenå, iar în unele ca-
zuri biofeedback-ul.

Crize par¡iale
(cu/fårå

generalizare
secundarå)

Crize primar
generalizate

tonico-
clonice

Crize cu
absen¡e

Crize cu
mioclonii

Drop-
attacks

Spasme
infantile

Antiepileptice de primå genera¡ie

Benzodiazepine + + + + + ?

Carbamazepin + + A A – (?) –

Ethosuximid – – + + (?) – –

Fenobarbital + + A + (?) + (?) –

Fenitoin + + A A – (?) –

Acid valproic + + + + + +

Antiepileptice de genera¡ia a doua

Felbamat + + + (?) + (?) + ?

Gabapentin + ? – A – –

Lamotrigin + + + – (?) + ?

Levetiracetam + + (?) ? + ? ?

Oxcarbazepin + + A A – (?) –

Pregabalin + ? – A (?) – –

Tiagabin + ? A A – (?) ?

Topiramat + + ? + (?) + ?

Zonisamid + + + (?) + ? ?

Vigabatrin + + (?) A A – (?) +
+ eficace; – neeficace; A poten¡ial agravante; ? necunoscut / neclar

Tabelul 2
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În alegerea medica¡iei antiepileptice trebuie luate
în considera¡ie în afarå de tipul de crizå sau de sindrom
epileptic ¿i vârsta pacientului, existen¡a bolilor aso-
ciate, sexul, contracep¡ia, planningul familial ¿i de
asemenea raportul pre¡/beneficiu pentru tratamentul
ales. Utilizarea unui nou medicament antiepileptic este
obligatorie în condi¡iile în care medica¡ia clasicå sau
standard se dovede¿te a fi ineficientå sau prost toleratå
indiferent de sex, vârstå sau boli asociate, în cazurile
de interferen¡e medicamentoase diverse inclusiv cu
contraceptivele orale, sau dacå bolnava de epilepsie
dore¿te så devinå mamå. Pentru o bunå alegere a noi-
lor medicamente antiepileptice în tratamentul epilep-
siilor este necesarå o cunoa¿tere aprofundatå a fiecårui
medicament în parte, a substratului metabolic sau
func¡ional pe care ac¡ioneazå ¿i – drept consecin¡å –
a modului de ac¡iune împotriva diverselor forme de
epilepsii. Aceste cuno¿tin¡e aprofundate garanteazå
de cele mai multe ori o monoterapie eficientå sau o
politerapie ra¡ionalå.

MONOTERAPIE SAU POLITERAPIE
ANTIEPILEPTICÅ?

Tratamentul medicamentos este eficient în 70-80%
din cazurile cu epilepsii. Restul de 20-30% dintre epi-
leptici sunt considera¡i a fi cu epilepsii rezistente la
tratamentul medicamentos. Monoterapia antiepilepticå
este eficientå în 50-70% din totalul pacien¡ilor epi-
leptici care råspund favorabil la medica¡ie de unde
rezultå cå politerapia este inevitabilå la aproximativ
30-50% din aceastå categorie de pacien¡i.

Politerapia implicå adåugarea unui nou medica-
ment antiepileptic la medicamentul de primå alegere
care s-a dovedit a fi acceptabil, dar insuficient ca efi-
cien¡å. Împrejurårile în care se folosesc mai mult de
douå medicamente antiepileptice pot fi dezamågitoare
pentru medic ¿i pacient atât în ce prive¿te eficien¡a,
dar ¿i în privin¡a efectelor adverse ¿i a interac¡iunii
dintre medicamente. În monoterapie este aplicabilå o
regulå „de fier“: carbamazepinul administrat în epilep-
siile focale ¿i valproatul în epilepsiile generalizate.
Aceste douå medicamente standard au luat aproape
în totalitate locul medicamentelor clasice, fenitoinul ¿i
fenobarbitalul, abandonate din cauza efectelor adverse

(toxicitate pentru fenitoin, tulburåri cognitive pentru
fenobarbital).

În politerapie, la cele douå medicamente standard
(considerate în general, dar cu unele excep¡ii, de primå
alegere) se folose¿te ca add-on drug unul din noile
medicamente antiepileptice conform indica¡iilor lor
specifice amintite în sec¡iunea de mai sus. În aceastå
alegere se ia în considera¡ie ¿i tolerabilitatea fiecårui
produs, interferen¡ele medicamentoase la asociere, de
exemplu lamotriginul în combina¡ie cu valproatul au
efecte secundare negative hepatotoxice, iar în combi-
na¡ie cu carbamazepinul î¿i poten¡eazå reciproc efec-
tele secundare negative.

Dar politerapie nu înseamnå în mod obligatoriu
asocierea unui nou medicament antiepileptic ca add-
on drug la unul standard. Existå politerapii ra¡ionale
prin asocierea a douå noi medicamente antiepileptice,
de exemplu levetiracetamul ca add-on drug cu
lamotriginul în epilepsii focale la copii.

Exemple de politerapii ra¡ionale sunt date în tabe-
lul 3 (reprodus din Perucca, 2005); dupå cum se poate
observa, nu au fost luate în considera¡ie
medicamentele apårute în ultimii ani.

Cunoa¿terea mecanismelor de ac¡iune a medica¡iei
antiepileptice este absolut necesarå în stabilirea polite-
rapiei. Asocierea a douå medicamente antiepileptice
cu mecanisme de ac¡iune similare are un efect aditiv
mai ales în privin¡a efectelor adverse în timp ce com-
binând antiepileptice cu mecanisme de ac¡iune diferite
se ob¡ine un sinergism terapeutic profitabil. De exem-
plu o combina¡ie între un medicament blocant al cana-
lelor de Na+ ¿i un medicament care cre¿te neurotrans-
misia GABA-ergicå sau care are un mecanism multi-
plu de ac¡iune este în general mai eficientå decât o
combina¡ie între douå medicamente blocante de ca-
nale de Na+ care î¿i vor suma efectele adverse.

CONSIDERAºII ASUPRA UTILIZÅRII MEDICAºIEI
ANTIEPILEPTICE PE PLAN INTERNAºIONAL

ªI ÎN ROMÂNIA

Lucrårile recentelor congrese interna¡ionale de epi-
leptologie sugereazå cå pe plan mondial se traverseazå
o perioadå aparent criticå privitoare la tratamentul
epilepsiilor, fapt care se manifestå ¿i în România.

Tabelul 3
Combina¡ii medicamentoase Tipul crizelor Nivelul eviden¡ei
Carbamazepin + Acid valproic Crize par¡iale Relativ bine documentatå

Acid valproic + Ethosuximid Absen¡e Relativ bine documentatå

Acid valproic + Lamotrigin Multiple tipuri Bine documentatå

Carbamazepin + Vigabatrin Crize par¡iale Specula¡ii

Lamotrigin + Vigabatrin Crize par¡iale Controverse

Tiagabine + Vigabatrin Crize par¡iale Inconstantå

Lamotrigin + Gabapentin Crize par¡iale Inconstantå

Lamotrigin + Topiramat Crize par¡iale Inconstantå
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Paradoxal, criza a survenit prin intrarea pe pia¡å a unui
mare numår de medicamente antiepileptice care pe
de o parte îmbunåtå¡e¿te op¡iunea terapeuticå, dar pe
de altå parte, în absen¡a unor recomandåri terapeutice
ferme, pot duce la erori de tratament sau de strategie
a acestuia.

Un prim aspect al acestei aparente crize este ali-
nierea fårå argumente solide la „moda“ folosirii noutå-
¡ilor. Este ¿tiut cå modificarea unei scheme terapeutice
în epilepsie cere multå råbdare din partea medicului
¿i cooperare totalå din partea pacientului. Opera¡iunea
este consumatoare de timp în care observa¡iile clinice
¿i paraclinice trebuie så fie fåcute cu regularitate ¿i
mare acurate¡e. Un al doilea aspect este cå nu de pu¡ine
ori din cauza insuficientei aprofundåri teoretice a
mecanismelor de ac¡iune ¿i a indica¡iilor de folosire a
noilor medicamente antiepileptice se modificå scheme
de tratament mul¡umitoare cu unele care se dovedesc
a fi mai pu¡in eficiente; în consecin¡å, revenirea la
vechea schemå de tratament este iar o schimbare care
presupune timp ¿i råbdare din partea medicului ¿i pa-
cientului. Un al treilea aspect frecvent observat este
schimbarea tratamentului în raport de ofertele favora-
bile conjuncturale, dar pline de bunåvoin¡å ale unor
firme de medicamente. Odatå terminat stocul de mostre
devine uneori obligatorie (din varii motive) o nouå
schimbare în tratament.

Modificårile frecvente ale schemelor de tratament
pare så constituie miezul crizei despre care am pome-
nit mai sus.
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