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STRESZCZENIE
Cel. Przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat wpáywu leków przeciwpadaczkowych na metabolizm homocysteiny u chorych
z padaczką i omówienie klinicznych tego konsekwencji.
Poglądy. Homocysteina (Hcy), egzogenny aminokwas powstający w szlaku przemian metioniny, jest niezbĊdna do prawidáowego
rozwoju ukáadu nerwowego. Hiperhomocysteinemia (hHcy) jest uwaĪana za czynnik ryzyka chorób naczyniowych, otĊpienia, rozwoju
wad wrodzonych czy zaburzeĔ funkcji poznawczych. Niektóre leki przeciwpadaczkowe mogą prowadziü do zmian stĊĪenia Hcy przez
zaburzenie jej metabolizmu. Suplementacja preparatami witaminy B i kwasu foliowego moĪe przyczyniü siĊ do obniĪenia stĊĪenia Hcy
u pacjentów z padaczką leczonych lekami przeciwpadaczkowymi.
Wnioski. Lepsza znajomoĞü patomechanizmów prowadzących do rozwoju róĪnych stanów chorobowych wywoáanych zaburzeniami
metabolizmu Hcy, do których dochodzi w wyniku dziaáania leków przeciwpadaczkowych u chorych z padaczką, pozwoli neurologom
skuteczniej zapobiegaü licznym groĨnym powikáaniom tego procesu. BĊdzie to jednoczeĞnie przekáadaáo siĊ na poprawĊ jakoĞci Īycia
pacjentów oraz lepsze stosowanie siĊ chorych do zaleceĔ lekarskich.

ABSTRACT
Objective. To present the current state of knowledge on the effects of anti-epileptic drugs on the metabolism of homocysteine in
patients with epilepsy, and discuss its clinical consequences.
Review: Homocysteine (Hcy), an amino acid produced in the exogenous pathway of metionine, is essential for the proper development of the nervous system. Hyperhomocysteinemia (hHcy) is a risk factor for cerebrovascular disease, dementia, inborn defects and impaired cognitive functions. Some antiepileptic drugs can change metabolism of homocysteine, leading to an alteration of the plasma Hcy
levels. Vitamin B and folate supplementation is a strategy to reduce Hcy levels in patients with epilepsy, treated with antiepileptic drugs.
Conclusions. Better knowledge of the pathomechanisms of various clinical conditions should help neurologists prevent many dangerous complications more effectively. It should also improve patients’ quality of life, their compliance and adherence.
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Sáownik skrótów:
CBS – beta-syntaza cystationinowa
CBZ – karbamazepina
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ESM – etosuksymid
FB – felbamat
GBP – gabapentyna
GT – transferaza glukuronowa
Hcy – homocysteina
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lpp – leki przeciwpadaczkowe
LTG – lamotrygina

LVE – lewetyracetam
MTHFR – reduktaza metylenotetrahydrofolianowa
NMDA – kwas N-metylo-D-asparaginowy
OXC – okskarbazepina
PB – fenobarbital
PHT – fenytoina
PRM – primidon
SAM S – adenozylometionina
SM – syntaza metioninowa
THF – tetrahydrafolian
VGB – wigabatryna
VPA – walproinian
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Padaczka jest jedną z najczĊstszych chorób
neurologicznych, a wskaĨnik chorobowoĞci wynosi ok. 0,6–1% w populacji ogólnej. Ryzyko rozwoju
padaczki jest szczególnie wysokie u dzieci i osób
>65 rĪ. Ma to róĪne implikacje medyczne. Dla máodych osób padaczka jest czĊsto chorobą caáego Īycia.
WystĊpowanie napadów padaczkowych i przyjmowane przewlekle leki przeciwpadaczkowe (lpp) są przyczyną rozwoju róĪnych zaburzeĔ: procesów biochemicznych w organizmie, ogólnego funkcjonowania,
pogorszenia funkcji poznawczych i behawioralnych,
co przekáada siĊ na gorsze funkcjonowanie spoáeczne. Dlatego tak waĪne wydaje siĊ minimalizowanie
dziaáaĔ niepoĪądanych oraz zapobieganie rozwojowi
zaburzeĔ, bĊdących wynikiem dziaáania leków przeciwpadaczkowych [1–4].
Celem pracy jest przedstawienie aktualnych danych na temat wpáywu leków przeciwpadaczkowych
na metabolizm homocysteiny oraz potencjalnych konsekwencji klinicznych u chorych z padaczką.
Homocysteina (Hcy) jest siarkowym aminokwasem, który nie jest skáadnikiem biaáek, powstaje
w organizmie w procesie demetylacji metioniny, egzogennego aminokwasu siarkowego dostarczanego
z poĪywieniem. Homocysteina nie moĪe byü wbudowana w strukturĊ biaáek, stanowi natomiast ogniwo
miĊdzy egzogenną metioniną a endogenną cysteiną.
Metabolizm homocysteiny obejmuje dwa rodzaje

Rycina 1. Metabolizm homocysteiny
Fig. 1.
Homocysteine metabolism
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przemian: transsulfuracjĊ i remetylacjĊ, w których
niezbĊdnymi kofaktorami są: witamina B12 (kofaktor
syntazy metioninowej, SM), witamina B6 (kofaktor
beta-syntazy cystationinowej, CBS) oraz kwas foliowy (niezbĊdny do syntezy tetrahydrafolianu, THF –
substratu dla reduktazy 5,10-metylenotetrahydrofolianowej, MTHFR) [4–6]. Metabolizm Hcy przedstawia
Rycina 1.
Badania dotyczące wpáywu podwyĪszonego
stĊĪenia Hcy na rozwój wielu chorób ulegáy intensyÞkacji w ostatnim dziesiĊcioleciu XX wieku [1,
7–9]. Obecnie w oparciu o przeprowadzone badania
eksperymentalne i kliniczne wykazano, Īe hiperhomocysteinemia (hHcy) jest niezaleĪnym czynnikiem
ryzyka rozwoju wielu chorób ukáadu krąĪenia, udaru
niedokrwiennego mózgu o podáoĪu miaĪdĪycowym,
moĪe byü tym czynnikiem, który ma znaczenie zarówno w etiopatogenezie otĊpienia naczyniopochodnego (sprzyja wystĊpowaniu ognisk niedokrwiennych w mózgu), jak i otĊpienia, u podáoĪa którego
leĪą zmiany zwyrodnieniowe oraz zmiany związane
z przyĞpieszonym procesem starzenia siĊ [4, 10–12].
ZwiĊksza siĊ takĪe liczba badaĔ dotyczących wspóáistnienia hiperhomocysteinemii i osteoporozy, zmian
kostnych [4, 13], wad wrodzonych u páodu [4, 14, 15],
zaburzeĔ psychicznych [3, 4, 16, 17] oraz dotyczących
jej wpáywu na proces epileptogenezy [18] i przebieg
padaczki [4, 19–23].
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CZYNNIKI WPàYWAJĄCE NA
STĉĩENIE HCY I POSTACIE
HIPERHOMOCYSTEINEMII
Jako gáówne przyczyny hiperhomocysteinemii wymienia siĊ:
– styl Īycia: nadmierne spoĪycie kawy i alkoholu,
nikotynizm, maáa aktywnoĞü Þzyczna [2, 4],
– choroby przewlekáe, takie jak: niewydolnoĞü wątroby lub nerek, nowotwory, choroby endokrynologiczne (niedoczynnoĞü tarczycy, cukrzyca), zaburzenia jelitowe [4, 6],
– stosowana dieta: np. wegetarianizm prowadzący
do niedoboru witaminy B6 (pirydoksyny), B12 (cyjanokobalaminy) lub kwasu foliowego [15, 24, 25],
– defekty genetyczne enzymów biorących udziaá
w przemianach metabolicznych Hcy; najczĊstszą przyczyną jest polimorÞzm genu kodującego MTHFR (reduktazĊ metylenotetrahydrafolianową) – jest to mutacja punktowa polegająca na zamianie cytozyny na tyminĊ w pozycji
677 (C6777T), prowadząca do zamiany alaniny
na walinĊ; drugą rzadką przyczyną ciĊĪkiej hHcy
jest niedobór enzymu beta-syntazy cystationiny
(CBS) [26–30],
– leki: przeciwgruĨlicze, sulfonamidy, doustne Ğrodki antykoncepcyjne, L-dopa, leki przeciwpadaczkowe, przeciwdepresyjne [31–33],
– stany Þzjologiczne (np. ciąĪa, wiek pomenopauzalny), wiek (zwiĊkszenie stĊĪenia Hcy z wiekiem), páeü (u mĊĪczyzn w okresie dojrzewania
stĊĪenie Hcy jest o 2 umol/l wiĊksze niĪ u kobiet,
róĪnica ta zmniejsza siĊ z wiekiem) [2, 4, 14, 15].
Wzajemne oddziaáywanie czynników genetycznych i Ğrodowiskowych zwiĊksza ryzyko wystąpienia
hiperhomocysteinemii.
Zalecane wartoĞci stĊĪenia Hcy w surowicy u dorosáych powinny mieĞciü siĊ w przedziale 5–12 umol/l,
niekiedy za górną granicĊ uznaje siĊ 15 umol/l.
Wykazano jednak, Īe juĪ stĊĪenia 10–13 umol/l wykazują szkodliwe dziaáanie na Ğródbáonek naczyĔ.
StĊĪenie Hcy w zakresie 15–30 umol/l traktuje siĊ jako
postaü áagodną hHcy, w zakresie 31–100 umol/l za
postaü umiarkowaną, a stĊĪenie powyĪej 100 umol/l
– za ciĊĪką [4, 6, 22].

NEUROTOKSYCZNE DZIAàANIE
HOMOCYSTEINY
Mechanizm uszkadzania komórek nerwowych
i Ğródbáonka naczyĔ krwionoĞnych przez Hcy nie jest
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w peáni jasny. Metabolizm Hcy prowadzi do powstawania grup metylowych, które są niezbĊdne do metylacji DNA, RNA, biaáek, neurotransmiterów i fosfolipidów. Wszelkie procesy prowadzące do zaburzeĔ
szlaku metabolizmu Hcy bĊdą powodowaáy zmniejszenie dostĊpnoĞci grup metylowych koniecznych
do dalszych procesów metylacji. Eksperymentalne
dane pokazują, Īe wysokie stĊĪenie Hcy wpáywa
na funkcje mitochondriów (zmniejsza produkcjĊ
ATP), wywoáuje stres oksydacyjny (zmniejsza aktywnoĞü enzymów antyoksydacyjnych), prowadzi
do nadmiernego wzbudzenia komórkii promuje apoptozĊ. Zaburzenia demetylacji i remetylacji Hcy prowadzą do upoĞledzenia syntezy grup metylowych
i uszkodzenia DNA na drodze nieprawidáowej metylacji DNA. Obserwowano kaspazo-zaleĪną apoptozĊ
komórek indukowaną hHcy [2, 4, 6, 26].
ZwiĊkszone stĊĪenie Hcy prowadzi do uszkodzenia naczyĔ krwionoĞnych i w mechanizmie naczyniowym do uszkodzenia oĞrodkowego ukáadu nerwowego. Wykazano, Īe wpáyw ten siĊ ujawnia, jeĞli przez
wiele lat stĊĪenie Hcy we krwi wynosi 12–30 umol/l
i dodatkowo wspóáistnieją inne czynniki ryzyka chorób ukáadu krąĪenia [1, 2, 8, 9].
Obecnie uwaĪa siĊ jednak, Īe patogenetyczna
rola Hcy w rozwoju chorób mózgowo-naczyniowych
i neurodegeneracyjnych nie jest w peáni jasna i ciągle
otwarta, a hHcy jest raczej biochemicznym markerem
niĪ czynnikiem sprawczym [6].

HOMOCYSTEINA A EPILEPTOGENEZA
Na modelach zwierzĊcych dowiedziono prodrgawkowy wpáyw Hcy [18, 19, 22, 26]. Jedna
z teorii propadaczkowej indukcji Hcy táumaczy
to tym, Īe L-izomer Hcy i jej produkt oksydacji
(kwas L-homocysteinowy) dziaáają jako potencjalni
agoniĞci receptora dla N-metylo-D-asparaginianu
(NMDA) i metabotropowego receptora glutaminergicznego II grupy, bezpoĞrednio związanego z epileptogenezą [4, 6, 26]. WĞród innych mechanizmów
wymienia siĊ m.in. stres oksydacyjny, uszkodzenie
DNA, zahamowanie Na/K ATPazy i aktywacjĊ kapsaz, które przez indukcjĊ Hcy mogą wyzwoliü egzotoksycznoĞü neuronów [2, 19, 26]. Natomiast rola
zwiĊkszonego stĊĪenia Hcy na epileptogenezĊ u ludzi jest nieznana. Poszukuje siĊ zaleĪnoĞci miĊdzy
stĊĪeniem Hcy a czĊstoĞcią napadów padaczkowych.
W modelach doĞwiadczalnych na zwierzĊtach wykazano, Īe jeĞli stĊĪenie Hcy utrzymuje siĊ w zakresie
50–200 umol/l (w badaniach z udziaáem ludzi w gra-
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nicach 15–20umol/l), to moĪe to indukowaü napady
padaczkowe [18]. Nadal nie udokumentowano, czy
przy podwyĪszonym stĊĪeniu Hcy iloĞü napadów
ulega zwiĊkszeniu. Ono i wsp. wykazali, Īe jeĞli stĊĪenie Hcy przewyĪsza 20 umol/l, to napady mogą nie
byü w peáni kontrolowane [19]. Zwrócono równieĪ
uwagĊ, Īe przy hiperhomocysteinemii wzrasta ryzyko opornoĞci na lpp, co moĪe byü przyczyną rozwoju
padaczki lekoopornej [22, 26, 28].

HOMOCYSTEINA, PADACZKA I LEKI
PRZECIWPADACZKOWE
Chorzy z padaczką są leczeni lpp przez wiele lat,
czĊsto przez caáe Īycie, dlatego tak waĪna jest znajomoĞü mechanizmów ich dziaáania oraz zrozumienie
interakcji lekowych. SkáonnoĞü lpp do wchodzenia
w interakcje jest waĪnym problemem w ich stosowaniu, ale nie wszystkie mają znaczenie kliniczne.
NajczĊstszy typ interakcji farmakokinetycznych polega na zmianie aktywnoĞci enzymów wątrobowych,
czyli na indukcji lub inhalacji oraz zmianie wiązania
siĊ z biaákami surowicy krwi [34, 35]. Leki, które nie
podlegają metabolizmowi wątrobowemu, takie jak:
gabapentyna (GBP), wigabatryna (VGB) i lewetyracetam (LEV), praktycznie nie podlegają powaĪnym
interakcjom. WiĊkszoĞü jednak lpp, m.in. fenytoina
(PHT), karbamazepina (CBZ), primidon (PRM),
walproinian (VPA), etosuksymid (ESM), benzodwuazepiny i lamotrygina (LTG) jest metabolizowanych w wątrobie na poziomie cytochromu P450
(CYP 450) (z 25 róĪnych enzymów CYP osiem jest
odpowiedzialnych za metabolizm lpp a 3 [CYP2C9,
CYP2C19 i CYP3A4] – za interakcje lekowe) [36],
wobec czego mają potencjalnie duĪe moĪliwoĞci
wchodzenia w interakcje. W trakcie leczenia lpp naleĪy siĊ równieĪ spodziewaü wystąpienia interakcji
farmakodynamicznych, których efekty są trudne
do zmierzenia a ich skutkiem moĪe byü zwiĊkszenie
efektywnoĞci przeciwdrgawkowej (addytywny charakter) lub nasilenie dziaáaĔ niepoĪądanych (infraaddytywny charakter).
Wobec powyĪszych danych uwaĪa siĊ, Īe lpp, które metabolizowane są przez wątrobĊ zwiĊkszają stĊĪenie Hcy przez wpáyw na metabolizm witamin z grupy
B i obniĪenie stĊĪenia folianów przez (2,4–6,26):
– zmniejszenie lub zahamowanie wcháaniania kwasu foliowego i upoĞledzenie jego transportu jelitowo-Īoáądkowego przez zmianĊ pH,
– zwiĊkszenie zapotrzebowania na foliany do procesu hydroksylacji lpp,
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– wzrost aktywnoĞci enzymów wątrobowych z grupy
cytochromu P450 i transferazy glukuronowej (GT),
– bezpoĞredni wpáyw lpp na metabolizm Hcy
i funkcjĊ nerek.
W ostatnich latach ukazaáo siĊ wiele prac dotyczących wystĊpowania hHcy u chorych z padaczką
leczonych lekami przeciwpadaczkowymi [20–24,
38, 39, 43–45]. Wedáug danych epidemiologicznych
u ok. 15,5% chorych z padaczką a wedáug Senera i wsp.
nawet u 40%, stĊĪenie Hcy jest zwiĊkszone [22].
W pracach, na podstawie których prezentowane
są poniĪsze informacjei, badania byáy prowadzone w dwóch grupach wiekowych: dzieci i máodzieĪ
(w wieku 1–18 lat) [30, 37, 39, 40, 43] oraz dorosáych
(w wieku 18–55 lat). Górną granicĊ wiekową u dorosáych (55 lat) przyjĊto w celu wyeliminowania wpáywu wieku na stĊĪenie Hcy [9, 12, 21–24, 38, 41, 42,
45]. Protokoáy badaĔ uwzglĊdniaáy podobne kryteria
wáączenia pacjentów do badania: chorzy z rozpoznaną i udokumentowaną padaczką, leczenie lpp przez
mininum 2 lata, stosowanie monoterapii [37–43] lub
politerapii [21–23, 33, 36, 42]. Z badaĔ wyeliminowano natomiast chorych obciąĪonych chorobami,
wpáywającymi na stĊĪenie Hcy (niewydolnoĞü nerek,
choroby ukáadu krąĪenia, nowotwory, alkoholizm lub
nikotynizm). Chorzy przed wáączeniem do badania
przez co najmniej 6 miesiĊcy nie przyjmowali preparatów witaminowych z grupy B, kwasu foliowego.
Wykluczono równieĪ wegetarian. W celu potwierdzenia wpáywu lpp na stĊĪenie Hcy do grup kontrolnych
wáączono zdrowych ochotników [9, 12, 38, 41, 42, 45]
lub, jak w kilku badaniach, chorych z nowo rozpoznaną padaczką, u których stĊĪenie Hcy oznaczono przed
wáączeniem lpp, wykazując, Īe stĊĪenia Hcy byáy
istotnie statystycznie niĪsze niĪ u chorych leczonych
przewlekle lpp [22, 23].
Badania byáy prowadzone w grupach chorych
z padaczką idiopatyczną, z róĪnymi rodzajami napadów padaczkowych. NajwiĊcej badaĔ byáo prowadzonych z udziaáem chorych leczonych CBZ, VPA lub
PHT stosowanych w monoterapii [21–23, 28, 43].
Z doniesieĔ piĞmiennictwa wynika, Īe gáówny
wpáyw na rozwój hiperhomocysteinemii ma czas
trwania i rodzaj stosowanej farmakoterapii, dieta oraz
uwarunkowania genetyczne (predyspozycje do produkowania krąĪącej Hcy u chorych z polimorÞzmem
C677T i A1298C genu MTHFR oraz polimorÞzmem
genu dla CBS). PodwyĪszone stĊĪenie Hcy wystĊpuje
u chorych leczonych przez wiele lat lpp w monoterapii (CBZ, PHT, PRM, PH, VPA) i/lub w politerapii
[21–23, 28, 33, 39, 43] ale równieĪ po rocznej terapii lpp stwierdza siĊ podwyĪszone stĊĪenie hcy [23]
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i obniĪone kwasu foliowego. Dane te są potwierdzeniem hipotezy, Īe to lpp odgrywają rolĊ w rozwoju hiperhomocysteinemii u pacjentów z padaczką.
PodwyĪszone stĊĪenie Hcy i obniĪone stĊĪenie kwasu foliowego wystĊpuje u heterozygot i u homozygot
z polimorÞzmem MTHFR C677T, zwáaszcza u chorych leczonych CBZ, PHT, PRM, PH, VPA w monolub politerapii [26, 27, 29]. Związane to jest ok. 70%
redukcją aktywnoĞci MTHFR spowodowaną dziaáaniem wyĪej wymienionych leków.
Prezentowane wyniki badaĔ są rozbieĪne. Wiele
prac wskazuje na zwiĊkszone stĊĪenie Hcy u chorych leczonych CBZ [22–24, 29, 30, 38, 37], natomiast w odniesieniu do pacjentów leczonych VPA
dane są kontrowersyjne, poniewaĪ badania wykazaáy
podwyĪszone [22–24, 38] lub obniĪone stĊĪenie hcy
[40, 45] lub wykazano brak wpáywu [39, 43]. Jedną
z przyczyn hHcy u pacjentów leczonych VPA moĪe
byü pobudzenie syntazy metioniny i wzrost aktywnoĞci MTHFR w wątrobie a jednoczenie hamowanie
aktywnoĞci hydroksymetylotransferazy seryny, co powoduje obniĪenie stĊĪenia kwasu foliowego i podwyĪszenie Hcy. Sener i wsp. uwaĪają, Īe skoro VAP nie
wywiera wpáywu na enzymy wątrobowe, tak jak
PTH czy CBZ to prawdopodobna hHcy nie jest spowodowana obniĪeniem stĊĪenia kofaktorów, lecz inne
mechanizmy muszą odgrywaü rolĊ w rozwoju hHcy
[22]. Natomiast najbardziej prawdopodobny i sugerowany wpáyw CBZ, PHT, PB i PRM na stĊĪenie Hcy
wynika z ich wpáywu na zmniejszenie stĊĪenie kwasu
foliowego i wzrost aktywnoĞci wielu enzymów wątrobowych z grupy cytochromu P450 oraz transferazy
glukuronowej. Ponadto PHT, hamując aktywnoĞü enzymu MTHFR, a CBZ obniĪając stĊĪenie kofaktorów
biorących udziaá w biosyntezie folianów, mogą indukowaü produkcjĊ Hcy [46–48]. NiezaleĪnym czynnikiem predykcyjnym hHcy u pacjentów leczonych
PHT lub CBZ jest wystĊpowanie termolabilnej postaci
genu 5,10-MTHFR, związanej z mutacją punktową
C677T a takĪe z polimorÞzmami A 1298C i G 1783A,
co sugeruje interakcjĊ gen-lek jako przyczynĊ hHcy
[26, 27]. Ta hipoteza zostaáa potwierdzona przez Ono
i wsp., którzy w swoich badaniach wykazali, Īe chorzy
leczeni VPA lub CBZ stĊĪenie Hcy byáo istotnie wiĊksze u homozygot genu MTHFR [19]. W najnowszych
badaniach Semmler i wsp. wykazali, Īe nie ma potrzeby wykonywania w codziennej praktyce badaĔ
przesiewowych dla genu MTHFR w celu identyÞkacji
pacjentów z grupy ryzyka [20].
Wykazano równieĪ, Īe leczenie CBZ zmniejsza
nie tylko stĊĪenie kwasu foliowego, ale równieĪ witaminy B12, która odgrywa waĪna rolĊ w procesie
remetylacji Hcy do metioniny [38]. Leczenie VPA
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związane jest z mniejszym ryzykiem deÞcytu foliaáów, ale moĪe równieĪ prowadziü do ich obniĪenia
przez hamowanie enzymu (ang. glutamate form) poĞredniczącego w biosyntezie kwasu foliowego i jego
pochodnych. VPA wprawdzie nie pobudza wątrobowych enzymów mikrosomalnych, ale moĪe prowadziü do wzrostu stĊĪenia witaminy B12, zaburzając
proces transsulfuracji Hcy, jak i nie zmieniaü jej prawidáowego stĊĪenia [22, 26, 37, 49, 50].
Leki nowej generacji, takie jak topiramat (TPM)
i okskarbazepina (OXC) mogą powodowaü hiperhomocysteinemiĊ, podczas gdy LTG i LEV nie wpáywają na stĊĪenie Hcy [44–46, 51, 52]. TPM w 80%
wydalany jest przez nerki i tylko w niewielkim odsetku jest metabolizowany przez enzymy wątrobowe
[44, 46, 51, 52]. Wykazano, Īe jego dziaáanie indukujące hHcy zaleĪy od dawki. JeĞli dawka dobowa
wynosi <200 mg/dobĊ jego wpáyw jest niewielki.
Natomiast OXC, bĊdąc ketonowym analogiem CBZ,
w wątrobie ulega hydroksylacji (niezaleĪnej od cytochromu P450) do farmakologicznie czynnej 10-monohydroksy-okskarbazepiny i w przeciwieĔstwie
do CBZ nie indukuje wáasnego metabolizmu. Przy
dobowej dawce 1200 mg OXC obserwowano o 50%
mniejszą potencjalną indukcjĊ hHcy w porównaniu
z chorymi przyjmującymi CBZ w dawce 800 mg
dobĊ. U 30–60% pacjentów przyjmujących przewlekle OXC i TPM stwierdza siĊ zwiĊkszone stĊĪenie Hcy, nieznacznie przekraczające górną granicĊ
normy oraz zmniejszone stĊĪenie kwasu foliowego,
natomiast nie wykazano wpáywu tych leków na stĊĪenie witaminy B12 [51, 53].
Ciekawym zagadnieniem pozostaje wpáyw dodania leku nowej generacji (LTG lub LEV) u chorych
z niewystarczająco kontrolowanymi napadami leczonych OXC lub TPM w monoterapii na stĊĪenie Hcy
a tym samym na stĊĪenie kwasu foliowego i witaminy
B12. Byü moĪe mniejszy wpáyw tych leków na aktywnoĞü enzymów wątrobowych, które odgrywają mniejszą rolĊ równieĪ w metabolizmie Hcy moĪe sprawiü,
Īe ryzyko hHcy bĊdzie wyeliminowane lub znikome
[44, 45].

HOMOCYSTEINA A CHOROBY NACZYNIOWE
I ZANIK MÓZGU U CHORYCH NA PADACZKĉ
Rola Hcy w patogenezie chorób naczyniowych
i atroÞi mózgu pozostaje nadal w sferze medycznego dylematu. Zarówno wczeĞniejsze, jak i ostatnie
badania epidemiologiczne potwierdzają czĊstsze
wystĊpowanie chorób ukáadu krąĪenia imózgowo-naczyniowych u chorych z padaczką niĪ w popu-
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lacji ogólnej. U pacjentów z padaczką przewlekle
leczonych lekami przeciwpadaczkowymi mogą byü
one przyczyną rozwoju jatrogennej choroby naczyniowej mózgu, poniewaĪ leki te indukują hipercholesterolemiĊ [1, 9]. Nadal brakuje wystarczających
informacji na temat wystĊpowania niemych klinicznie zmian miaĪdĪycowych u pacjentów z padaczką.
Wiadomo, Īe Hcy silnie wpáywa na proces miaĪdĪycowy, poniewaĪ nie tylko inicjuje powstawanie blaszek miaĪdĪycowych, ale równieĪ nasila juĪ
istniejące [10]. Wzrost stĊĪenia Hcy jest uznanym
czynnikiem ryzyka udaru mózgu, powstaáym w mechanizmie zakrzepowym (zwĊĪenie lub niedroĪnoĞü
naczyĔ mózgowych) lub zatorowym [6, 10].
Badania Tana i wsp. wykazaáy, Īe podczas przewlekáej terapii lpp u chorych z padaczką w porównaniu z grupą kontrolną, znacząco ulega przyspieszeniu proces miaĪdĪycowy w porównaniu z populacją
ogólną, co wykazano przez pomiar porównawczy
kompleksu intima-media w tĊtnicy szyjnej wspólnej
w miejscu bifurkacji oraz początkowym odcinku tĊtnicy szyjnej wewnĊtrznej [1]. Hcy wpáywa poĞrednio na ten záoĪony mechanizm. Natomiast Hamed
i wsp. w swoich badaniach wykazali, Īe naczyniowe
czynniki ryzyka i stres oksydacyjny są niezaleĪnymi czynnikami predykcyjnymi niemych klinicznie
zmian miaĪdĪycowych u chorych z padaczką [9]).
Zanik mózgu jest obserwowany u 20–50% pacjentów z padaczką. Gorgano i wsp. wykazali, Īe
hHcy odgrywa rolĊ w rozwoju zaniku mózgu w tej
grupie chorych [12]. Jest to bardzo atrakcyjna hipoteza, tym bardziej, Īe stĊĪenie Hcy moĪna áatwo skorygowaü przyjmowaniem kwasu foliowego oraz innych witamin z grupy B. W najnowszych badaniach
okazaáo siĊ, Īe związek miĊdzy podwyĪszonym
stĊĪeniem Hcy i chorobami naczyniowymi lub zanikiem nie jest dostatecznie dowiedziony. Bazzano
w swojej metaanalizie opartej na duĪym randomizownym kontrolowanym badaniu wykazaá, Īe wáączenie do leczenia kwasu foliowego i witamin z grupy B (które zmniejszaáy stĊĪenie Hcy) nie zapobiegaáo udarom mózgu i rozwojowi choroby wieĔcowej
serca, a hipoteza o wpáywie hHcy na zanik mózgu
u chorych z padaczką przewlekle leczonych lpp nadal pozostaje dylematem medycznym [54].

HOMOCYSTEINA A OSTEOPOROZA
U CHORYCH Z PADACZKĄ
Utrata masy kostnej spowodowana stosowaniem
lpp sprzyja rozwojowi osteoporozy, która jest przy-
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czyną záamaĔ koĞci (dwukrotnie czĊĞciej u osób
z padaczką niĪ w populacji ogólnej). Do wystąpienie
objawów osteoporozy dochodzi juĪ po 2 latach ekspozycji na lpp. W szczególnoĞci problem ten dotyczy
pacjentów leczonych PHT, CBZ, PB, PRM, OXC,
GBP a w mniejszym stopniu VPA i LTG, osób máodych, którzy są leczeni od dzieciĔstwa oraz kobiet
w okresie postmenopauzalnym [4, 6, 13]. Dotychczas
uwaĪano, Īe przyczyną utraty masy kostnej u chorych
z padaczką są lpp, które zmniejszają aktywnoĞü metabolizmu witaminy D, upoĞledzają absorpcjĊ wapnia
i zwiĊkszają stĊĪenie alkalicznej fosfatazy. Obecnie
jednak uwaĪa siĊ, Īe równieĪ inne mechanizmy mogą
odgrywaü rolĊ w patogenezie osteoporozy związanej z lpp. PodwyĪszone stĊĪenie Hcy, spowodowane
dziaáaniem lpp, zaburza w tzw. powiązaniach krzyĪowych (cross-linking) produkcjĊ kolagenu, który bierze udziaá zarówno w mechanizmie inicjującym, jak
i dalszym rozwoju osteoporozy [6,13]. Ponadto waĪną
rolĊ w utrzymaniu równowagi kostnej odgrywa kwas
foliowy, który zachowując aktywnoĞü syntetazy tlenku azotu w koĞciach stymuluje aktywnoĞü osteoblastów, hamując w ten sposób katabolizm w koĞciach.
W tym mechanizmie zmniejszone stĊĪenie kwasu
foliowego, spowodowane hHcy u pacjentów leczonych lekami przeciwpadaczkowymi, moĪe przyczyniü siĊ do zwiĊkszenia ryzyka rozwoju osteoporozy.
Dlatego wskazane jest wykonywanie badaĔ densytometrycznych, oznaczanie stĊĪenia metabolitów witaminy D i fosfatazy alkalicznej u osób przyjmujących
leki przeciwpadaczkowe. W przypadku stwierdzenia
nieprawidáowoĞci w tych badaniach zalecana jest suplementacja witaminy D w dawce 400 j/d, wapnia
w dawce 1000 mg/d oraz co najmniej 1 mg kwasu foliowego u kobiet planujących ciąĪĊ.

HOMOCYSTEINA A DEPRESJA
U CHORYCH Z PADACZKĄ
U pacjentów leczonych lpp czĊsto wystĊpują objawy depresji, a zwáaszcza u pacjentów leczonych PB,
VGB, FB, LEV, TPM, w mniejszym stopniu VPA,
CBZ. ObecnoĞü samej choroby jest czĊsto przyczyną
pogorszenia sytuacji socjoekonomicznej. LĊk przed
wystąpieniem kolejnego napadu czy utratą pracy
moĪe sprzyjaü wystąpieniu depresji. Natomiast w patogenezie depresji znaczącą rolĊ odgrywają zaburzenia metabolizmu monoamin w oĞrodkowym ukáadzie
nerwowym (serotoniny, dopaminy, noradrenaliny)
[2,4, 16, 26]. W klinicznych i eksperymentalnych
badaniach dowiedziono istnienia wspólnego (via the
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bipterin pathway) metabolicznego szlaku dla metabolizmu kwasu foliowego, S-adenozylometioniny
(SAM) i monoamin. U pacjentów z podwyĪszonym
stĊĪeniem Hcy stwierdza siĊ zmniejszenie stĊĪenia
kwasu foliowego, SAM i metabolitów monoamin,
co wiąĪe siĊ wiĊkszym nasileniem objawów, ciĊĪszym przebiegiem depresji i sáabszą odpowiedzią
na standardową terapiĊ lekami przeciwdepresyjnymi.
Leczenie kwasem foliowym wpáywaáo na poprawĊ
aktywnoĞci, inicjatywy, koncentracji, nastroju i funkcjonowania psychospoáecznego [6, 30, 32, 55].

HOMOCYTEINA A CIĄĩA U KOBIET
Z PADACZKĄ
Máode kobiety z padaczką przewlekle leczone lpp
powinny zostaü objĊte szczególną troską neurologów. CiĊĪarne z hHcy znajdują siĊ w grupie ryzyka
wystąpienia wielu nieprawidáowoĞci zagraĪających
zarówno matce, jak i dziecku. Wzrasta ryzyko wystąpienia ciąĪy ekotopowej, poronieĔ, martwych
urodzeĔ, wad cewy nerwowej, preeklampsji, odklejania siĊ áoĪyska, przedwczesnych porodów, wrodzonych wad serca páodu, zespoáu Downa, upoĞledzenia
wzrostu wewnątrzmacicznego. Podczas ciąĪy dochodzi do zmniejszenia stĊĪenia krąĪącej Hcy do 36%
wartoĞci sprzed ciąĪy. Powraca ona do wyjĞciowych
stĊĪeĔ sprzed ciąĪy pod koniec trzeciego trymestru.
Zaburzenia te mogą wynikaü z niedoboru kofaktorów, mutacji enzymów biorących udziaá w przemianach Hcy lub zmiany ich aktywnoĞci i wraĪliwoĞci.
Wszystkie kobiety planujące ciąĪĊ oraz w pierwszym
trymestrze ciąĪy powinny przyjmowaü kwas foliowy
w dawce 5 mg/d [6, 14, 26].

SUPLEMENTACJA WITAMINAMI Z GRUPY
B I KWASEM FOLIOWYM W LECZENIU
HIPERHOMOCYSTEINEMII
Patogenne dziaáanie zwiĊkszonego stĊĪenia Hcy
moĪna záagodziü farmakologicznie przez odpowiednią podaĪ kwasu foliowego, witaminy B12, B6, czyli
przez wsparcie procesu rozkáadu Hcy [6, 15, 21, 23,
39, 48, 54, 55]. JeĞli podawane są witaminy z grupy B
razem z kwasem foliowym to obniĪenie stĊĪenia Hcy
jest podobne, jakby pacjent otrzymywaá suplementacjĊ jedynie kwasem foliowym. Wynika to z tego, Īe
60% siáy dziaáania wszystkich witamin ma kwas foliowy, mniejsze witamina B12 a prawie niezauwaĪalne witamina B6. Kwas foliowy jest donorem grupy

265

metylowej reakcji metylacji Hcy i jest zuĪywany iloĞciowo, natomiast zarówno witamina B12, jak i B6 są
tylko koenzymami i nie biorą bezpoĞredniego udziaáu
w reakcjach metabolizmu Hcy. NaleĪy jeszcze nadmieniü, Īe witamina B12 ulega kumulacji i na ogóá
wystĊpuje w dostatecznej iloĞci w organizmie, natomiast nieznaczna rola witaminy B6 wynika ze zdolnoĞci organizmu do nasilania procesu remetylacji
w przypadku jej niedoboru [2, 44].
W kilku badaniach [24, 37, 55, 56] wykazano, Īe
u osób leczonych przewlekle lpp, u których stwierdzano stĊĪenie Hcy>12 umol/l 30-dniowa suplementacja
kwasu foliowego w dawce 0,4 mg/d oraz witaminy B6
w dawce 120 mg/d spowodowaáa istotny statystycznie
spadek stĊĪenia Hcy. Witaminy spowodowaáy normalizacjĊ metabolizmu Hcy w procesie remetylacji, natomiast czĊĞciowo tylko w procesie transsulfuracji [55].
Dowiedziono równieĪ, Īe u pacjentów z padaczką przewlekle leczonych lpp ze stĊĪeniem Hcy>10,4
umol/l przyjmowanie suplementacji kwasu foliowego
przez rok do 3 lat w dawce 5 mg/d korzystnie wpáywaáo na poprawĊ funkcji poznawczych, behawioralnych
i na nastrój [4, 32, 33, 53, 57]. Natomiast Apeland
i wsp. wykazali, Īe suplementacja kwasem foliowym,
witaminą B12 i B6 u pacjentów z hHcy indukowaną lpp, zmniejsza stĊĪenie Hcy i wpáywa pobudzająco na endotelium, co moĪe mieü neuroprotekcyjny
wpáyw na choroby naczyniowe [55].
Obecnie brakuje konsensusu co do zalecanych dawek witamin w terapii hHcy. Wedáug publikowanych
danych przyjmowanie kwasu foliowego w dobowej
dawce od 0,5 do 5 mg znacząco zmniejsza stĊĪenie
Hcy o 25–42% [4, 35, 46, 54], witaminy B12 w dawce
100–900 ug zmniejsza stĊĪenie tylko o 15% a witaminy B6 w dawce 6–25 mg nie wywiera istotnego wpáywu na stĊĪenie Hcy. W praktyce czĊsto podawane są
nawet kilkakrotnie wyĪsze dawki [58].
Chorzy przyjmujący leki są poddawani zarówno
terapeutycznemu dziaáaniu leku, jak i towarzyszącym w róĪnym nasileniu objawom niepoĪądanym
wynikającym z dziaáania samego leku lub z interakcji
lekowych. Badania potwierdzają, Īe CBZ, PHT, PB
i PRM, VPA, LTG są równieĪ antagonistami kwasu
foliowego [4]. Istotną równieĪ implikacją kliniczną
jest zmieniona farmakokinetyka PHT u osób leczonych PHT i przyjmujących suplementacjĊ kwasem foliowym. U tych chorych ryzyko napadu jest wiĊksze
ze wzglĊdu na mniejsze stĊĪenie leku spowodowane
interakcją lekową [56].
Z piĞmiennictwa wynika równieĪ, Īe dáugotrwaáa redukcja stĊĪenia Hcy powodowana suplementacją
witaminami z grupy B oraz kwasu foliowego moĪe:
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– nie mieü korzystnego wpáywu na rozwój chorób
naczyniowych [10, 11],
– wpáywaü prewencyjnie na przerost dziąseá u dzieci leczonych PHT [56],
– zwiĊkszaü ryzyko rozwoju procesów nowotworzenia u osób przyjmujących kwas foliowy [58]
oraz witaminĊ B12 (SEARCH Collaborative
Group 2010) [59],
– nie wpáywaü na przebieg udaru mózgu; wystąpienie
kolejnego incydentu udarowego lub zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych – wyniki badania
HOPE-2, Heart Outcomes Prevention Evaluation)
[11] oraz Norvegian Vitamin, NORVIT [10].
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liowego w prewencji chorób sercowo-naczyniowych
lub wrĊcz szkodliwy jego wpáyw na rozwój procesów
nowotworowych.
Potrzebne są równieĪ prospektywne badania, które
oceniáyby znaczenie kliniczne suplementacji witamin
na wystĊpowanie objawów depresji i czĊstoĞü napadów padaczkowych. W przyszáoĞci kliniczne, farmakologiczne oraz genetyczne badania mogą wyjaĞniü
i obiektywnie zmierzyü, czy witaminowa suplementacja zmniejszająca stĊĪenia Hcy u pacjentów leczonych lpp ograniczy lub wyeliminuje ryzyko rozwoju
chorób oĞrodkowego ukáadu nerwowego. Dziaáania
prewencyjne u chorych z padaczką powinny byü ukierunkowane na edukacjĊ, prowadzącą do zmiany zachowaĔ promujących zdrowy styl Īycia.

PODSUMOWANIE
Bogate piĞmiennictwo wskazuje na zainteresowanie badaczy oznaczaniem stĊĪenia homocysteiny
w wielu chorobach. àagodna hHcy jest zwykle stwierdzana u osób chorujących na padaczkĊ przyjmujących
leki starej generacji (CBZ, PHT, PRM, PH, VPA)
przez wiele lat, jednak juĪ roczna terapia powoduje
podwyĪszenie stĊĪenia Hcy we krwi, co jest dowodem
na to, Īe to lpp odgrywają rolĊ w rozwoju hiperhomocysteinemii a nie sama choroba. Natomiast leki nowej
generacji, takie jak TPM i OXC mogą powodowaü
hiperhomocysteinemiĊ, podczas gdy LTG i LEV nie
wpáywają na stĊĪenie Hcy. Wynika to z metabolizmu
tych leków oraz sposobu oddziaáywania na metabolizm Hcy.
ZnajomoĞü omawianych w publikacji klinicznych konsekwencji hHcy jest bardzo istotna. Liczne
dotychczasowe badania wyjaĞniáy patomechanizmy
powstawania hHcy i obecnie juĪ wiadomo, Īe to okreĞlone lpp wpáywają na metabolizm Hcy i dlatego uwaĪa siĊ, Īe w codziennej praktyce istnieje koniecznoĞü
oznaczania stĊĪenia Hcy, kwasu foliowego i witaminy
B12 w wybranych przypadkach klinicznych a nie u
wszystkich chorych na padaczkĊ. Hcy moĪe byü markerem róĪnych stanów chorobowych komplikujących
terapiĊ lpp. Hcy jest áatwo oznaczalna, wobec czego mogáaby umoĪliwiü wczesną identyÞkacjĊ zmian
(przed wystąpieniem choroby), ocenĊ rokowaĔ i skutecznoĞci dziaáaĔ proÞlaktycznych i terapeutycznych.
Z przedstawionych badaĔ wynikają równieĪ implikacje terapeutyczne. Suplementacja kwasem foliowym
i witaminą B12 powinna byü uwzglĊdniona w terapii
chorych z padaczką leczonych lpp. Badania potwierdzają skuteczne obniĪenie stĊĪenia Hcy. NaleĪy jednak stosowaü te leki z rozwagą. Najnowsze wyniki
badaĔ klinicznych nie wykazaáy wpáywu kwasu fo-
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