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INFANTILINIØ SPAZMØ GYDYMO
REKOMENDACIJOS
Amerikos Neurologø akademija kartu su Vaikø neurologø
draugija paruoðë infantiliniø spazmø gydymo rekomendacijas (Neurology 2004; 62: 1668–81).
Infantiliniai spazmai Westo sindromo metu yra sunkiai
koreguojama epilepsijos forma visame pasaulyje. Daþniausiai priepuoliai atsiranda 4 mën.–4 m. amþiuje. Jie pasireiðkia staigiais fleksiniais ir ekstenziniais judesiais, susijæ su
vystymosi sutrikimais, o gydymas prieðepilepsiniais vaistais
yra neefektyvus. Remiantis moksliniø studijø apþvalgomis,
rekomendacijose nurodoma, kad, nepaisant ðalutiniø reiðkiniø, adrenokortikotropinis hormonas ir vigabatrinas gali bûti efektyvus priepuoliø kontrolei. Taèiau dar neþinoma, ar
sëkmingas gydymas uþtikrina normalø vaiko vystymàsi.
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BOKSAS NËRA TAIP BLOGAI SMEGENIMS
Boksavimasis gali sukelti ûmø kognityviná sutrikimà ir ilgalaiká smegenø paþeidimà. Buvo atlikta studija su 82 mëgëjais
boksininkais, dalyvavusiais septynias dienas trukusiose varþybose. Tyrëjai vertino kognityvines funkcijas prieð varþybas ir per 2 valandas po kiekvieno susirëmimo. Tyrimo metu
neiðryðkëjo þymesniø kognityvinës funkcijos skirtumø tarp
boksininkø ir kontrolinës grupës asmenø ir tarp boksininkø,
kurie kovësi 3 susirëmimuose, lyginant su tais, kurie dalyvavo tik vienoje ar dviejose ringo kovose. Taèiau, jei kovà nutraukdavo teisëjas, buvo pastebëtas sulëtëjæs boksininkø reakcijos laikas (Neurology 2004; 62: 1497–502). Autoriø
manymu, jei laikomasi atitinkamø saugumo ir medicininiø
priemoniø, tuomet sportininkai gali dalyvauti turnyruose, turëdami nedidelæ ûmaus kognityvinio sutrikimo rizikà.
The Lancet Neurology vol 3 (7) July 2004

yra neþinoma. Taèiau ðios medþiagos panaðios á GABA ir
gali turëti tiesioginá prieðtraukuliná ar prieðepilepsiná poveiká. Kiti tyrëjai mano, kad kalorijø apribojimas, svorio netekimas ir acidozë taip pat gali vaidinti svarbø vaidmená traukuliø kontrolei, bet tam reikia tolesniø tyrimø.
Dauguma pacientø, kuriems gydymui taikoma ketogeninë dieta, yra 5–10 metø vaikai, sergantys sunkiai pasiduodanèiu gydymui Lennox-Gastaut sindromu ar kitu miðriu
epilepsiniu sindromu. Yra keletas bûkliø, kuriø metu ketogeninë dieta ne tik naudinga, bet ir svarbi iðgyvenamumo poþiûriu. Tai yra 2 pagrindiniai susirgimai: GLUT-1 ir piruvato
dehidrogenazës nepakankamumas. Taèiau piruvato karboksilazës trûkumas, riebiøjø rûgðèiø oksidacijos nepakankamumas, karnitino trûkumas, kai kurios mitochondrinës ligos, manoma, kad yra kontraindikacija ketogeninei dietai.
Kaip ir kiekvienas gydymo metodas, taip ir ðis turi
paðaliniø reiðkiniø. Juos galima suskirstyti á daþnus, nedaþnus ir retus. Daþni paðaliniai reiðkiniai yra nepakankamas svorio priaugimas, acidozë ir viduriø uþkietëjimas.
Maþiau daþni yra inkstø akmenys, augimo sulëtëjimas ir
hiperlipidemija. Retiems priklauso kardiomiopatija, prailgëjusio QT sindromas, vitaminø ir mineralø nepakankamumas, pankreatitas, bazaliniø ganglijø pakenkimas,
kraujosruvos. Taèiau ðiø komplikacijø nebuvo 500 pacientø, kurie buvo gydyti ketogenine dieta.
Dël didelio prieðepilepsiniø vaistø kiekio ðis gydymo
metodas pastaruoju metu buvo retai prisimenamas, taèiau
dabar tai iðkyla kaip nauja terapinë galimybë. Ir jei prieð
deðimtmetá ji buvo kaip paskutinë gydymo iðeitis, tai dabar
akademiniuose centruose vis daþniau naudojama net ir gydymo pradþioje. Pastaruoju metu gerai þinoma Atkinso
dieta taip pat gali sumaþinti priepuoliø skaièiø.
Taigi mitybos terapija gali bûti naudinga gydant epilepsijà, jei yra suprantami mechanizmai, lemiantys jos sëkmæ.
Eric H Kossoff
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KETOGENINË DIETA EPILEPSIJAI GYDYTI

ILGAI VARTOJAMØ VAISTØ SUKELTAS
GALVOS SKAUSMAS

Ketogeninë dieta – tai maistas su daug riebalø, pakankamu
baltymø ir maþu angliavandeniø kiekiu. Procentais tai bûtø: 80% riebalø, 15% baltymø ir 5% angliavandeniø. Ði
dieta jau nuo 1920 m. buvo taikoma sunkiai koreguojamai
vaikø epilepsijai gydyti.
Laikantis dietos organizme vyksta panaðûs biocheminiai mechanizmai kaip ir badaujant, kurio metu vyrauja ketozë. Kaip ir ar ketoninës medþiagos supresuoja priepuolius

Piktnaudþiavimas vaistais ir tolesnis ilgai vartojamø vaistø
sukeltas galvos skausmas yra auganti problema visame pasaulyje. Remiantis epidemiologiniais duomenimis, daugiau nei 4% populiacijos piktnaudþiauja analgetikais ar kitais medikamentais skausmui maþinti, pvz., migrenai, ir
apie vienam procentui bendros populiacijos Europoje,
Ðiaurës Amerikoje, Azijoje diagnozuojamas ilgai vartojamø vaistø sukeltas galvos skausmas.
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Naujos klinikinës studijos atkreipia dëmesá á vaisto kritinæ mënesinæ dozæ ir jo vartojimo daþnumà. Ðie poþymiai
varijuoja ir priklauso nuo pirminio galvos skausmo ir vartojamø vaistø grupës. Naujoje tarptautinëje galvos skausmø klasifikacijoje yra pateikiama ði galvos skausmø grupë
kartu su diagnostiniais kriterijais.
Vienintelis gydymo bûdas yra nutraukti vartojamà
vaistà ir jokios profilaktinës priemonës nebus efektyvios,
jei nebus apribota mënesinë vaisto dozë.
Hans-Christoph Diener and Volker Limmroth
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INTRACEREBRINËS HEMORAGIJOS GYDYMAS
Ðiø metø liepos 26 d. Kanadoje, Vankuveryje vykusiame
Pasauliniame Insulto kongrese buvo pristatyti vienos studijos duomenys, kuriais remiantis rekombinacinis VIIa
(aktyvintas) kreðëjimo faktorius (RFVIIa) gali sumaþinti
pacientø mirðtamumà ir neágalumà esant intracerebrinei
hemoragijai. „Tikriausiai mes turime gydymà, kuris gali
sumaþinti mirðtamumà beveik treèdaliu, nuo maþiausiai
pagydomos ir daþnai mirtinos insulto formos“, teigë pagrindinis tyrëjas Stephan Mayer (Columbia University
College of Physicians and Surgeons, New York, USA).
Apie 15% insultø Ðiaurës Amerikoje ir 30% Azijoje yra
hemoraginiai. Ðiuo metu nëra intracerebrinës hemoragijos
(ICH) gydymo. Mirðtamumas yra didesnis nei 50% ir tik
apie 20% persirgusiø asmenø po ligos gali bûti nepriklausomi. Pagrindinis veiksnys, lemiantis mirðtamumà ir klinikinæ iðeitá, yra kraujosruvos tûris: 80 ml ir daugiau daugeliu
atvejø yra mirtinas. Ankstesnës studijos parodë, kad daugiausia hematoma didëja pirmomis valandomis, taigi vienas ið bûdø sumaþinti mirðtamumà ir neágalumà yra sustabdyti kraujavimà ir taip sumaþinti kraujosruvos tûrá.
Rekombinacinis VIIa kreðëjimo faktorius, susijungæs
su audiniø faktoriumi, vietiðkai pradeda kreðëjimo kaskadà. Ðis vaistas vartojamas hemofilijai gydyti nuo 1996 m.
RFVIIa buvo saugiai iðbandytas ir pacientams su ICH
dviejose studijose.
Mayer ir tyrëjai surinko 400 pacientø, kuriems atsitiktinai buvo paskirta viena ið trijø RFVIIa doziø (40 mg/kg,
80 mg/kg, 160 mg/kg) ar placebo. Kiekvienoje grupëje buvo po 100 pacientø. Tyrëjai intracerebrinei hemoragijai
patvirtinti atlikdavo galvos smegenø kompiuterinæ tomografijà per tris valandas nuo simptomø pradþios ir intraveniðkai suleisdavo RFVIIa per vienà valandà nuo KT atlikimo. Gydymo efektyvumui ávertinti radiologai matuodavo
kraujosruvos tûrá pirmojoje galvos smegenø KT ir antrojoje KT, atliktoje po 24 valandø nuo gydymo pradþios. Po
90 dienø buvo registruojami miræ ir neágalûs pacientai (buvo vertinama pagal modifikuotà Rankin’o skalæ).
Tyrëjai nustatë, kad RFVIIa sumaþina hematomos tûrá,
lyginant su placebo. „Su visomis trijomis dozëmis gydymo
pabaigoje mes stebëjome kraujo kiekio sumaþëjimà galvos
smegenø KT vaizduose apie 5 ml“, teigë Mayer. Be to,
mirðtamumas sumaþëjo 35% bei sumaþëjo neágalumo

laipsnis. „Jei jûs gavote gydymà, tuomet turite dvigubai galimybiø pagerinti Rankin’o skalæ vienu lygiu“, sakë Mayer.
„Tai yra stulbinantys rezultatai insulto medicinoje: galvos smegenø kompiuterinë tomografija yra daug naudingesnë nei buvo anksèiau, kadangi dabar tiek hemoraginio,
tiek iðeminio insulto metu pacientams gali bûti taikomas
gydymas“, komentuoja Kennedy Lees (Acute Stroke Unit,
Westwrn Infirmary, Glasgow, UK).
Taèiau, kaip ir galima tikëtis taikant gydymà, kuris skatina kreðëjimà, buvo stebëta 17 paðaliniø tromboemboliniø
komplikacijø. Tai yra miokardo infarktas ir iðeminis insultas. Nors klinikinis paþeidimas dël ðiø komplikacijø nebuvo toks didelis, vis dëlto Mayer norëtø tolesniø studijø, kurios leistø identifikuoti pacientus su didesne komplikacijø
rizika ir pagerintø pacientø atrankà gydymui.
„Taigi mes turime dirbti komandomis, kad bûtø uþtikrintas greitas paciento atgabenimas á ligoninæ, kad ðios intervencijos galëtø bûti atliktos“, sako Mayer.
Rebecca Love
The Lancet Neurology vol 3 (8) August 2004

ANTIEPILEPSINIAI VAISTAI IR KAULØ TANKIS
Vyresnio amþiaus moterims, kurios vartoja antiepilepsinius vaistus (AEV), stebimas didesnis kaulø mineralizacijos tankio sumaþëjimas. Á Osteoporozës faktoriø studijà buvo átrauktos 9704 moterys, sulaukusios ðeðiasdeðimt penkeriø ir vyresnës. Buvo tiriami klubo ir kulnakaulio kaulø
mi ne ra li za ci jos tan kio ki ti mai (Neu ro l o gy 2004;
62: 2051–7). Moterø, kurios nevartojo antiepilepsiniø vaistø, kaulø tankio sumaþëjimas per metus buvo 0,7%, moterø, kurios dalinai vartojo AEV – 0,87% ir nuolat vartojo
AEV – 1,16%. Didþiausias kaulø mineralizacijos tankio sumaþëjimas buvo vartojant fenitoinà; sumaþëjimas buvo 1,8
ir 1,7 karto didesnis kulnakaulyje ir klube, atitinkamai lyginant su nevartojanèiø antiepilepsiniø vaistø moterø kaulais.
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ESTROGENAS IR DEMENCIJOS RIZIKA
Remiantis paskutiniais Womens Health Initiave Memory
studijos duomenimis, gydymas estrogenais nesumaþina rizikos susirgti demencija. Jei viena studija pateikia, kad gydymas estrogenais nesumaþina rizikos susirgti demencija ar
leng vu kog ni ty vi niu su tri ki mu (JA MA 2004;
291: 2947–58), tai antrosios studijos metu tyrëjai nustatë, kad
gydymas estrogenais pablogina kognityvines funkcijas, kurios bu vo ver tin tos pa gal MMSE (JA MA 2004;
291: 2959–68). Estrogenø paðalinis poveikis buvo didesnis
toms pacientëms, kurioms jau tyrimo pradþioje buvo diagnozuota demencija, lengvas kognityvinis sutrikimas ar insultas.
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