Klinikiniø moksliniø studijø apþvalga
Okskarbazepinas klinikinëje praktikoje sumaþina
priepuoliø daþná didelei daliai pacientø, esant tiek
naujai diagnozuotiems, tiek atspariems gydymui
daliniams priepuoliams
Straipsnio, publikuoto þurnale „Seizure“ (2006; 15(3): 150–5), apþvalga

Triveneto epilepsijos tyrimø grupë

ÁVADAS
Okskarbazepinas (OXC) yra naujas prieðepilepsinis vaistas (PEV), patvirtintas tiek paprastiesiems, tiek kompleksiniams daliniams priepuoliams su ar be antrinës generalizacijos gydyti. Já galima skirti vienà arba kombinuojant tiek
naujai diagnozuotiems pacientams, tiek negaunant atsako á
alternatyvius vaistus. OXC buvo sukurtas ið karbamazepino (CBZ), padarius struktûriniø pokyèiø, siekiant palankesnës farmakokinetikos, susijusios su maþesniais nepageidaujamais poveikiais. Árodyta, kad OXC labai skiriasi
nuo CBZ, kadangi jam bûdingas minimalus metabolizavimas citochromo P-450 sistemoje. Jis ne tik blokuoja natrio
kanalus, bet pasiþymi ir kalcio kanalø moduliacija, be to,
geriau toleruojamas. Taip pat árodyta, kad OXC yra efektyvus kaip papildomas arba pakaitinis vaistas pacientams,
kuriems CBZ neuþtikrino pakankamos priepuoliø kontrolës.
Junginys buvo kruopðèiai iðtirtas ir ávertintas randomizuotø kontroliuojamø dvigubai koduotø klinikiniø
tyrimø metu tiek kaip monoterapija, tiek kaip papildomas vaistas. Monoterapija okskarbazepinu buvo lyginama su pagrindiniais tradiciniais PEV, áskaitant valproatus, fenitoinà ir CBZ naujai diagnozuotiems pacientams.
Prieðepilepsinis efektyvumas buvo panaðus, bendras
priepuoliø nesikartojimo daþnis, gydant OXC, buvo
60%.
Dvigubai koduoti tyrimai, kuriuose buvo tiriami atsparia epilepsija sergantys pacientai, kuriems numatomas
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chirurginis gydymas, parodë, kad greitas OXC dozës titravimas (2400 mg per dienà) yra gerai toleruojamas ir kad
treèdaliui pacientø po dviejø dienø gydymo priepuoliai nesikartojo.
Visgi patirtis rodo, kad junginiai, kurie duoda labai
daug þadanèiø rezultatø auksiniu standartu laikomuose
klinikiniuose tyrimuose, gali bûti maþai naudingi klinikinëje praktikoje dël èia pasitaikanèiø nenumatytø aplinkybiø ir nekontroliuojamø sàlygø, kai pacientai netenkina
grieþtø tinkamumo klinikiniam tyrimui kriterijø, ir vaistø
vartojimas nëra grieþtai sekamas pagal eksperimentiná planà [15, 16].
Be to, maþai þinoma apie natûralià epilepsijos eigà. Galimos spontaninës remisijos, nepriklausanèios nuo gydymo. Á ðá fenomenà, kurá labai sunku ávertinti, bûtina atsiþvelgti vertinant ilgalaiká efektyvumà.
Siekiant áveikti klinikiniø tyrimø trûkumus, buvo sugalvoti stebimieji rinkoje esanèiø vaistø prieþiûros tyrimai, atliekami klinikinëje praktikoje.
Ðio tyrimo tikslas buvo registruoti OXC prieðepilepsiná efektyvumà ir toleravimà klinikinëje praktikoje, skiriant já vienà arba kaip papildomà vaistà suaugusiø pacientø, kurie serga naujai diagnozuota arba atsparia gydymui
daline epilepsija, populiacijai Triveneto regione (Ðiaurës
Italija).

MEDÞIAGA IR METODAI
Tai prospektyvinis multicentrinis stebimasis tyrimas, kuriame dalyvavo 18 Triveneto regiono (Italija) centrø, priklausanèiø Triveneto epilepsijos tyrimø grupei (Triveneto
Epilepsy Study Group).

Okskarbazepinas klinikinëje praktikoje sumaþina priepuoliø daþná didelei daliai pacientø,
esant tiek naujai diagnozuotiems, tiek atspariems gydymui daliniams priepuoliams

Ty ri me da ly vavo ben dra dar biau jan tys pa cien tai,
kuriems nustatyta dalinës epilepsijos diagnozë, lankantys minëtø centrø ambulatorines klinikas, ne jaunesni
nei 17 metø amþiaus, nesergantys hematologinëmis ligo mis ir / arba bûklëmis, susijusio mis su elektrolitø disbalansu (serumo Na+ < 130 mEq/l pradþioje). Kiti neátrau kimo kriterijai bu vo nëð tumas, laktacija, didþiosios psichiatrinës ligos, piktnaudþiavimo anamnezë bei
jautrumas CBZ arba kitiems OXC tabletës kompo nen tams.
Buvo renkama demografinë informacija bei detali medicininë istorija, susijusi su epilepsija. Epilepsijos kategorija buvo apibrëþiama remiantis Tarptautinës lygos
prieð epilepsijà (ILAE) klasifikacija, be to, nurodoma, ar
epilepsija yra simptominë, idiopatinë, ar kriptogeninë,
siekiant suvienodinti ávairiø diagnoziø klinikiná apibrëþimà. Taip pat buvo fiksuojamas susirgimo pradþios amþius bei priepuoliø daþnis per paskutiniuosius 3 mënesius.
Buvo vertinami visi turimi radiologiniai vaizdai. Informacija apie gydymà OXC apëmë vartojimo pradþios datà,
dozavimo reþimà, gydymo trukmæ, ar vaistas skirtas vienas, ar kaip papildomas vaistas, jei kaip papildomas, kokie dar PEV buvo vartojami. Tyrëjai titravo vaisto dozæ,
remdamiesi áprasta klinikine praktika, skirdami 300 mg
tabletes.
Buvo kaupiami medicininës apþiûros duomenys, rutininiø laboratoriniø tyrimø (bendras kraujo tyrimas su formule, elektrolitai, serumo kreatininas, kraujo ðlapalo azotas, transaminazës, gGTP) bei EEG rezultatai. Baigus ðià
pirmàjà tyrimo fazæ, pacientø buvo klausiama, ar jie nori
dalyvauti antroje tyrimo fazëje – vieneriø metø stebëjime.
Jei taip, jiems buvo duodamas pildyti dienynas, kur pacientai þymëjo priepuoliø tipà ir skaièiø, visus susijusius
veiksnius, tokius kaip miego stoka, alkoholio vartojimas,
mënesinës ir t. t., OXC ir kitø PEV dozæ, nepageidaujamus poveikius ir kito susijusio gydymo pokyèius. Vienerius sekimo periodo metus pacientai kas 3 mënesius atvykdavo medicininei apþiûrai ir rutininiams kraujo tyrimams.
Terapinis atsakas buvo vertinamas naudojantis 6 punktø pusiau kiekybine vertinimo skale, iðreiðkianèia priepuoliø daþnio sumaþëjimà: < 50%, ³ 50%, ³ 75%, priepuoliø
nëra, be pokyèiø, blogiau.
To lera vimo ver ti nimas rë mësi ne pa gei dau ja mø po vei kiø aiðki nimu si ap silan ky mø me tu, neu ro lo gi nës
apþiû ros radiniais bei ru tininiais labo rato riniais tyrimais. Ne pa gei dau ja mi po vei kiai bu vo laiko mi sunkiais, jei bu vo reikalinga medicininë inter ven cija ir / ar ba reikë da vo ma þin ti OXC do zæ ir / ar ba nu trauk ti jo
sky ri mà.
Efektyvumo duomenys buvo analizuojami atliekant
Wilcoxon-Mann-Whitney bei Joncheree-Terpestra testus,
atsiþvelgiant á gydymo trukmæ bei priepuoliø ir / arba epilepsinio sindromo tipà.
Pacientai, kurie tyrimo metu nebetenkino atrankos kriterijø (pvz., atsirado generalizuota epilepsija, kuri nebuvo
diagnozuota anksèiau), buvo iðbraukiami ið statistinës analizës.

REZULTATAI
Pacientø populiacija
Tiriamàjà populiacijà sudarë 202 pacientai, pasiskirstæ lygiomis dalimis tarp lyèiø, atstovaujantys ávairioms amþiaus grupëms nuo paaugliø iki labai pagyvenusiø (nuo 17
iki 83 metø). Pacientø populiacijai taip pat buvo bûdinga
labai ávairi ligos trukmë (nuo 1 iki 67 metø) bei priepuoliø
daþnis (nuo 0 iki 90 priepuoliø per mënesá). Daugelis pacientø sirgo simptomine arba kriptogenine epilepsija (atitinkamai 47% ir 49%). Daugiau nei pusë pacientø turëjo
dalinius kompleksinius priepuolius (52%) ir / arba dalinius
priepuolius su antrine generalizacija (53%). Vienuolikai
pacientø pasireiðkë generalizuoti toniniø kloniniø traukuliø priepuoliai, todël jie buvo paðalinti ið analizës. Dar keturi pacientai nutraukë OXC vartojimà dël neefektyvumo,
todël efektyvià populiacijà sudarë 187 pacientai.
Ið viso 25 pacientai (12,5%) nutraukë OXC vartojimà
pirmosios tyrimo fazës metu. Pagrindinë gydymo nutrauki mo prie þas tis bu vo ne pa gei dau ja mi po vei kiai
(n = 10 – 5%), daþniausiai veikiantys centrinæ nervø sistemà (galvos svaigimas, ataksija, galvos skausmas). Kitos
prieþastys buvo blogas bendradarbiavimas (n = 6), neefektyvumas (n = 5), nepageidaujami poveikiai ir neefektyvumas (n = 4).
Dar 17 pacientø (12,5%) nutraukë gydymà OXC stebëjimo periodo metu daugiausia dël asmeniniø prieþasèiø ar
klinikiniø sprendimø, nesusijusiø su toleravimu: neefektyvumo (3,1%), atkakliø nepageidaujamø poveikiø (1,9%),
blo go ben dra dar biavi mo (1,9%), nu trû ku sio se kimo
(5,6%).
Taigi vieneriø metø stebëjimo periodà baigë 160 pacientø.
Gydymas
Dviems treèdaliams efektyvios populiacijos pacientø
OXC buvo skiriamas vienas. Daugiau nei pusei ðiø pacientø nebuvo gauta atsako, ar jie netoleravo kito PEV. Likusiam treèdaliui buvo skiriamas 2–5 PEV derinys. Daþniausiai kartu su OXC buvo skiriamas fenobarbitalis (45,3%
pacientø). Neatsiþvelgiant á tai, naujieji PEV buvo skiriami
daugiau nei pusei pacientø (53,8%).
OXC paros dozë svyravo nuo 300 iki 3000 mg ir vidutiniðkai buvo ðiek tiek didesnë, kai OXC buvo skiriamas
kaip papildomas vaistas (1400 mg per dienà, palyginti su
1050 mg per dienà). Daugumai pacientø buvo skiriamos
maþos dozës, nesiekianèios 1000 mg per dienà (43,1%),
taèiau pacientø dalis, kuriems buvo skirta daugiau nei
1500 mg per dienà dozë, nebuvo nereikðminga (17,8%).
Vidutinë gydymo trukmë buvo 10 mënesiø.
Efektyvumas
Vertinant priepuoliø daþnio per mënesá sumaþëjimà, geriausi efektyvumo rodikliai stebëti naujai diagnozuotø pacientø grupëje, kur buvo skirta monoterapija OXC: beveik
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trims ið keturiø pacientø priepuoliai nesikartojo. Neblogi
rezultatai pasiekti ir pacientø, gavusiø OXC monoterapijà
vietoje kito PEV, grupëje (50% priepuoliø sumaþëjo 72%
pacientø, o priepuoliai nesikartojo 40% pacientø). Net ir
skyrus OXC, kaip papildomà vaistà, rezultatai nebuvo nereikðmingi, kadangi priepuoliø daþnio sumaþëjimas daugiau nei 50% pasiektas daugiau nei pusei pacientø
(56,9%), priepuoliø daþnio sumaþëjimas daugiau nei 75%
pasiektas kiek daugiau nei treèdaliui pacientø (34,5%), o
10,3% pacientø priepuoliai nesikartojo.
Efektyvumas buvo didesnis, jei gydymas buvo tæsiamas ilgiau nei 6 mënesius, ne tik skiriant OXC monoterapijà, bet ir tais atvejais, kai OXC buvo skiriamas kaip papildomas vaistas. Efektyvumo skirtumas tarp pacientø, gydytø trumpiau nei 6 mënesius, ir tø, kurie buvo gydyti 6 mënesius ir ilgiau, buvo statistiðkai reikðmingas (p < 0,0001).
Reikðmingo efektyvumo skirtumo, priklausanèio nuo
priepuoliø ar epilepsinio sindromo tipo, nebuvo rasta.
Efektyvumo rodikliai, nustatyti pirmosios fazës metu,
antrosios fazës metu pagerëjo, ypaè pacientø grupëje, kurioje OXC buvo skirtas kaip papildomas vaistas. Ið viso,
lyginant su pirmàja faze, pagerëjimas stebëtas dar 34 pacientams. Ið jø aðtuoniø, gaunanèiø OXC kaip papildomà
vaistà, bûklë pagerëjo nekeièiant gretutinio gydymo PEV.
Dar daugiau, OXC dozë buvo padidinta tik dviems pacientams 300 mg per parà.
Toleravimas
Ið viso 33 pacientai (16,3%) nurodë nepageidaujamus poveikius pirmosios tyrimo fazës metu. Daugelis jø buvo susijæ su centrine nervø sistema: slopinimas (n = 12 – 5,9%),
mie guis tu mas (n = 7 – 3,5%), gal vos svai gi mas
(n = 5 – 2,5%) ir ataksija (n = 4 – 2%). Kiti nedaþni nepageidaujami poveikiai buvo: hiponatremija (n = 3 – 1,5%),
astenija, galvos skausmas ir pykinimas, odos bërimas (ið
viso n = 2 – 1%), vëmimas, viduriø uþkietëjimas, transaminaziø padidëjimas (ið viso n = 1 – 0,5%).
Stebëjimo periodo metu lengvus ar vidutinio sunkumo
nepageidaujamus poveikius nurodë 9% pacientø. Jie buvo
panaðûs á stebëtus pirmosios fazës metu.

APTARIMAS
Tyrimas rodo, kad OXC yra efektyvus ir gerai toleruojamas gydant dalinius priepuolius klinikinëje praktikoje,
neatsiþvelgiant á priepuoliø tipà ir vartojimo bûdà, t. y. monoterapijos skyrimas ar kaip papildomas vaistas. Ypaè jis
rodo, kad OXC monoterapija gali pagerinti priepuoliø
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kontrolæ pacientams, kurie adekvaèiai nereaguoja ar netoleruoja kitø PEV ir kad pridëtinë OXC terapija pagerina
priepuoliø kontrolæ kartu su kitais PEV. Tyrimas taip pat
rodo, kad terapinis efektas yra ne tik ilgalaikis, bet net didëja laikui bëgant, ypaè po pirmøjø 6 gydymo mënesiø.
Efektas buvo pasiektas skiriant vidutinio dydþio – maþà vaisto dozæ (apie 1200 mg per parà).
Ðio tyrimo rezultatai yra geresni uþ retrospektyviniø
tyrimø rezultatus: Friis et al. [17] dideliame 9 metus trukusiame multicentriniame tyrime, kuriame dalyvavo 947 pacientai su ávairiø rûðiø priepuoliais, nustatë, kad OXC pagerino priepuoliø kontrolæ 32–48%. Van Parys ir Meinardi
[18] vertino 260 epilepsija serganèiø pacientø, kuriems
CBZ buvo pakeistas OXC, iðeitis ir stebëjo juos iki 43 mënesiø. Tik 8% pacientø priepuoliai nesikartojo, o 32% pacientø priepuoliø daþnis sumaþëjo bent 50%. Priepuoliø
kontrolë buvo adekvati 41,7% vaikø, serganèiø atsparia
gydymui epilepsija, gydytø OXC 5 metus [19].
Ið kitos pusës, ðio tyrimo rezultatai atitinka kitø naujausiø prospektyviniø atvirø tyrimø rezultatus. Sturm et al.
[20] nurodë, kad ið 362 naujai diagnozuotø pacientø, 1 metus gydytø monoterapija, priepuoliai nesikartojo 70% pacientø, palyginti su ðio tyrimo metu gautu rezultatu 72,2%.
Walker et al. [21] gavo panaðø efektyvumo rodiklá gydant
atsparià epilepsijà OXC kombinuota terapija, vertinant
priepuoliø daþnio sumaþëjimà (50% palyginti su 57%).
Tuo tarpu pacientø dalis, kuriai priepuoliai nesikartojo, buvo ðiek tiek maþesnë (4,8% palyginti su 10,3%). Zeising et
al. [22] nurodë 58,8% bendrà priepuoliø nesikartojimo
daþná. Rezultatai buvo geresni pacientø grupëje, gydomoje
monoterapija, kaip ir ðio tyrimo duomenimis (66,8% palyginti su 61% monoterapijos grupëje ir 39,8% palyginti su
28% skiriant OXC kaip papildomà vaistà). Palaikomoji
paros dozë ðiame tyrime taip pat buvo apie 1000 mg.
Ilgalaikiai atviri kontroliuojamøjø tyrimø tæsiniai rodo,
kad terapinis efektas yra ilgalaikis, kaip ir ðio tyrimo duomenimis: 48,2% pacientø labai pagerëjo, o 7% priepuoliai
nesikartojo Minecan et al. [23] vykdytame pacientø, serganèiø gydymui atsparia epilepsija, tyrime. Ilgalaiká efektyvumà patvirtina ir Beydoun et al. [24] bei Gilliam et al.
[25] tyrimai, kuriuose gydymà OXC 4 metus tæsë 75–90%
pacientø, serganèiø atsparia epilepsija, kas rodo, kad vaistas buvo gerai toleruojamas ir uþtikrino adekvaèià priepuoliø kontrolæ.
Nepageidaujamø poveikiø buvo nedaug, o vaisto ðalutiniai reiðkiniai gerai þinomi [26].
Apibendrinant ðis stebimasis tyrimas parodë, kad OXC
yra efektyvus ir gerai toleruojamas vaistas nuo epilepsijos,
naudojant já klinikinëje praktikoje ilgalaikiam suaugusiøjø
dalinës epilepsijos gydymui tiek monoterapija, tiek pridëtine terapija.

