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Oba artykuły (Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs I: Treatment of new onset epilepsy 
oraz Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs II: Treatment of refractory epilepsy) przed-
stawiają wytyczne opracowane przez Komitet powołany przez American Academy of Neurology (AAN) i 
American Epilepsy So-ciety (AES) poświęcone skuteczności i bezpieczeństwu siedmiu leków 
przeciwpadaczkowych (gabapentyna, lamotrygina, topiramat, tiagabina, okskarbazepina, lewetiracetam i 
zonisamid) dopuszczonych do obrotu przez Food and Drug Administration (FDA) w ciągu ostatnich 10 lat. 
Podstawą wytycznych są publikacje, które ukazały się od 1987 roku do marca 2003 roku. Autorzy z 
obiektywizmem odnoszą się do wyników uzyskiwanych w tych badaniach. Raport zasługuje na uważną 
lekturę. Komitet stwierdza, że istnieją wiarygodne dowody (pochodzące z prawidłowo zaplanowanych 
badań klinicznych) świadczące o skuteczności tych leków, również w monoterapii świeżo rozpoznanej 
padaczki. W analizowanych artykułach są informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę – 
wynikają z nich praktyczne wskazania, odnoszące się również do naszych, polskich warunków. 

Omawiane badania zasadniczo nie pozwalają jednoznacznie ustalić przewagi klinicznej poszczególnych 
preparatów. Typowe badania będące podstawą tych wytycznych zostały przeprowadzone na 200–300 
chorych. W celu uzyskania bardziej wiarygodnych danych konieczne jest zwiększenie liczebności 
badanych grup do 500–1000 pacjentów. 

Warto zwrócić uwagę na wyraźne różnicowanie wskazań wynikających z badań klinicznych w 
porównaniu ze wskazaniami zarejestrowanymi przez odpowiednie instytucje (w tym przypadku FDA w 
Stanach Zjednoczonych). W pierwszej części wytycznych w tabeli 6. podano na przykład, że mimo 
istnienia wiarygodnych dowodów,wskazujących na skuteczność gabapentyny, lamotryginy i topiramatu 
w monoterapii świeżo rozpoznanej padaczki, FDA nie zaakceptowała tych wskazań do stosowania 
wymienionych leków. Również w Polsce przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu tych leków nie 
wystarczy kierować się informacjami wynikającymi z badań klinicznych. Trzeba koniecznie sprawdzić, czy 
dane wskazanie zostało zaakceptowanie przez Urząd Rejestracji Środków Leczniczych Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych i jest uwzględnione w Charakterystyce Środka Leczniczego 
(informacji dla lekarza).  

Autorzy raportu zastrzegają, że nie zawiera on zaleceń instytucjonalnych i ma jedynie charakter 
dydaktyczny. Ostateczną decyzję (i odpowiedzialność) musi podjąć (i ponieść) lekarz w oparciu o po-
siadaną wiedzę o pacjencie, lekach i obowiązujących w jego kraju przepisach. 
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