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Autorzy praktycznych zaleceń Amerykańskiej Akademii Neurologii (AAN) i 
Towarzystwa Neurologii Dziecięcej dotyczących leczenia napadów zgięciowych u 
niemowląt omawiają piśmiennictwo z baz danych MEDLINE i EMBASE od 1966 do 
1980 roku. Kryteriami włączenia artykułów do szczegółowego przeglądu były 
udokumentowane napady zgięciowe i hipsarytmia w zapisie EEG. 

Efekt leczenia oceniano na podstawie całkowitego ustąpienia napadów, wycofania hipsarytmii, częstości 
nawrotów, oceny rozwoju psychoruchowego, występowania lub niewystępowania padaczki i form 
napadowych w zapisie EEG. Szczegółowy przegląd dotyczył 159 artykułów. Zalecenia oceniono zgodnie z 
4-stopniową klasyfikacją wiarygodności danych i jakości metodologii opracowaną przez AAN. 

Napady zgięciowe u niemowląt należą do encefalopatii padaczkowych charakteryzujących się: 
 wczesnym początkiem napadów, 
 dużą częstotliwością napadów (występujących na ogół codzien-nie),  
 lekoopornością, 
 laburzonym rozwojem psychoruchowym.1 

 
Napady zgięciowe to unikalne napady uważane za odpowiedź rozwijającego się mózgu 

na różne czynniki uszkadzające. Mogą być skrytopochodne, ale częściej są objawowe o 
różnej etiologii. Optymalna terapia napadów zgięciowych u niemowląt pozostaje 
przedmiotem sporów. Standardowe leki przeciwpadaczkowe mają niewielki wpływ na 
częstotliwość i nasilenie napadów oraz odległe następstwa choroby. Już w 1994 roku 
Haines i Casto pisali: „wśród leków przeciwpadaczkowych tylko nitrazepam, kwas 
walproinowy i wigabatryna wykazują pewną skuteczność w redukcji częstotliwości i 
ciężkości napadów zgięciowych”.2 

Porównując retrospektywnie terapię hormonem adrenokortykotropowym (ACTH) i 
kwasem walproinowym, całkowitą remisję osiągnięto u 52% dzieci otrzymujących jeden 
lub drugi lek.3  Częstość występowania ciężkiego i umiarkowanego upośledzenia 
umysłowego w przypadku hormonoterapii i stosowania leków przeciwpadaczkowych 
była podobna (odpowiednio: 87 i 91%).4 

W pełni należy się zgodzić z zawartym w zaleceniach stwierdzeniem, że ACTH jest 
prawdopodobnie skuteczny w krótkookresowym leczeniu napadów zgięciowych (mimo 
niebezpieczeństwa objawów niepożądanych), ale brakuje dostatecznie przekonujących 
dowodów, aby zalecić optymalną dawkę i czas trwania leczenia. Z raportu wynika, że nie 
ma przekonujących danych, potwierdzających, że kortykosteroidy doustne są skuteczne 
w leczeniu napadów zgięciowych. 

W wielu krajach europejskich, w tym także w Polsce, wigabatryna jest lekiem 
pierwszego wyboru w terapii napadów zgięciowych. W wielu schematach leczenia 
umieszczona jest na pierwszym miejscu.5,6 

Jest ona skuteczna zwłaszcza w leczeniu objawowych napadów zgięciowych; 
szczególnie dobre efekty uzyskuje się w stwardnieniu guzowatym. Efekt terapeutyczny 



uzyskuje się już po 7–14 dniach (zgodnie z danymi przedstawionymi w omawianych 
zaleceniach). Prowadzimy okulistyczne badania przesiewowe, zwłaszcza u starszych 
dzieci. Często łączy się leczenie wigabatryną z podawanym 1 raz w tygodniu (6 dawek) 
tetrakozaktydem (syntetyczny preparat ACTH znany w Polsce pod nazwą handlową 
Synacthen depot). Preparat ten nie jest już dostępny w Polsce ze względu na wygaśnięcie 
w tym roku jego rejestracji. Można go zastosować jedynie za zgodą Konsultanta 
Wojewódzkiego w ramach importu docelowego. W polskich warunkach stosujemy 
również często leczenie kwasem walproinowym w połączeniu z ni-trazepamem. 
Skuteczność takiej terapii jest jednak ograniczona. Autorzy omawianego raportu nie 
znaleźli przekonujących danych wskazujących na skuteczność kwasu walproinowego, 
pochodnych benzodiazepiny, witaminy B6, topiramatu, zonisamidu, immunoglobulin 
podawanych dożylnie i diety ketogennej. 

Neurolodzy dziecięcy nadal uważają napady zgięciowe za zespół o złym 
długoterminowym rokowaniu, przyjmując, że każde zaproponowane leczenie może ogra-
niczyć częstotliwość i ciężkość napadów, ale nie zmieni naturalnego przebiegu zespołu i 
nie doprowadzi do sytuacji, w której dziecko będzie miało prawidłowy rozwój psycho-
ruchowy bez deficytów neurologicznych. Lepsze zrozumienie mechanizmów 
patofizjologicznych leżących u podstawy tego zespołu doprowadzi być może do opraco-
wania bardziej skutecznych przyczynowych form terapii. 
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