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Zagadnienia
• Wybrane aspekty funkcjonowania
pacjentów chorych na padaczkę
• Raport z badania Pro-Epi 2015 /2016

• Nowe leki przeciwpadaczkowe
• Organizacja procesu diagnostyczno
terapeutycznego padaczki w Polsce
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Schemat i metodologia badania
Badanie składało się z następujących bloków.

Badanie w przychodniach

Wywiady telefoniczne

Metodologia:

Metodologia:
 CATI przeprowadzone
na autorskiej platformie
do badania trudnych grup
docelowych „Kartezjusz”.

 Pacjenci – kwestionariusz papierowy do
samodzielnego wypełnienia
 Lekarze – kwestionariusz papierowy lub
online do samodzielnego wypełnienia
Grupa docelowa:

 Lekarze neurolodzy zajmujący się chorymi
na padaczkę, mający pod stałą opieką
przynajmniej 20 dorosłych pacjentów, n=200
 Pacjenci w wieku 18-65 lat, n=983
Kwoty:
 50% – pacjenci mający napady w ciągu
ostatnich 12 miesięcy
 50% – pacjenci nie mający napadów w ciągu
ostatnich 12 miesięcy

Grupa docelowa:
• Reprezentatywna próba chorych na
padaczkę w wieku +18 lat, n=300

Procedura ważenia:
 Dane z badania w
przychodniach zostały poddane
procedurze ważenia, tak by
uzyskane wyniki odpowiadały
próbie reprezentatywnej osób
chorych na padaczkę
 Wagi zostały opracowane na
podstawie badania
telefonicznego
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Reprezentatywna próba
Polaków, N=36 716
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Zachorowania na padaczkę w Polsce
Padaczka została
zdiagnozowana
u 0,8% dorosłych Polaków

Odsetek chorych obliczony na
podstawie badania na
reprezentatywnej próbie Polaków (18
lat i starsi). Zrealizowano łącznie
36716 wywiadów. Padaczka została
zdiagnozowana u 300 respondentów.

HQ/1115/BRV/00020a

PAD1. Czy została u Pana/ Pani zdiagnozowana padaczka?
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Chorzy na padaczkę
N=983, dane ważone

Demografia

Dane w %

Wiek

Płeć

Wykształcenie

18-29

23

30-39
40-49

Kobieta

Mężczyzna

54

46

ABC

29
19

50-59

Wyższe

16

60+

12

19

Niepełne
wyższe/
licencjat

14

Średnie
techniczne/
ogólnokształcące

Zasadnicze
zawodowe

Podstawowe/
gimnazjalne

35

22

9

D1.
D2.
D3.
D4.
D5.
D7.

10

11

8

12

15

22

miasto do 20
tys.

Miasto 20-49
tys.
mieszkańców

Miasto 50-99
tys.
mieszkańców

Miasto 100199 tys.
mieszkańców

Miasto 200499 tys.
mieszkańców

Miasto
powyżej 500
tys.…

10
Warszawa

10
wieś

Wielkość miejscowości

Posiadanie dzieci

Sytuacja mieszkaniowa

53% chorych na
padaczkę posiada dzieci

13% chorych na
padaczkę mieszka sam(a)

Proszę zaznaczyć swoją płeć
Proszę napisać, w jakim jest Pan(i) wieku
Jakie ma Pan(i) wykształcenie?
Czy mieszka Pan(i) sam(a)?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Proszę zaznaczyć wielkość miejscowości, w której Pan(i) mieszka

Wybrane aspekty funkcjonowania
pacjentów chorych na padaczkę
© TNS
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Chorzy na padaczkę
N=983, dane ważone

Napadów doświadczyła ponad połowa
pacjentów, najczęściej jednak był to 1 lub 2
napady.
Występowanie napadów padaczkowych w ciągu ostatnich
12 miesięcy

Dane w %

Liczba napadów ciągu ostatnich 12 miesięcy

1

19

2

19

3
55

45

11

4

10

5-6
7-9

12
5

10-12
Pacjenci, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy
doświadczyli napadów
Pacjenci, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie
doświadczyli napadów

13-24
25+

8
5

Średnio
4 napady
rocznie

8

Chorzy na padaczkę, którzy mieli min. 1
napad w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
N=442

Q1. Czy miał Panu(i) napad padaczkowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
Q2. Proszę podać liczbę napadów w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Wybrane aspekty funkcjonowania
pacjentów chorych na padaczkę
© TNS

16

This Slideset is for Peer to Peer Use by Healthcare Professionals in the EU
HQ/1115/BRV/00020a

Pacjenci mający napady mają znacznie częściej
problemy z czynnościami poza domem
i w kontaktach z innymi osobami.

Chorzy na padaczkę
N=983, dane ważone
Dane w %

Wszyscy pacjenci, N=983
Pacjenci z napadami w ciągu ost. roku, N=568
Pacjenci bez napadów w ciągu ost. roku, N=415

Utrudnienia w codziennych czynnościach spowodowane padaczką::

3

6

1

przygotowanie sobie posiłków

12

21

4

wychodzenie samej /samemu
z domu

2

4

1

utrzymywanie higieny (mycie się,
obcinanie paznokci)

13

20

8

korzystanie ze środków
komunikacji zbiorowej

2

4

1

golenie się

6

10

3

dokonywanie regularnych
zakupów

2

4

1

wykonywanie makijażu

14

21

9

samodzielne załatwienie
sprawy w urzędzie (np. na
poczcie, w banku…)

4

8

1

sprzątanie w domu

18

24

13

spotkania towarzyskie ze
znajomymi

2

4

0

pranie

6

11

2

opieka na dzieckiem

12

17

7

uprawianie hobby
3

7

1

opieka nad zwierzętami
domowymi (np. psem, kotem)

XXX

2

3

1

ubieranie się

Q20. Czy padaczka w jakikolwiek sposób utrudnia Panu(i) poniższe
codzienne czynności?
Wynik statystycznie istotnie wyższy/ niższy w
porównaniu do wszystkich pacjentów, p>95
Wynik statystycznie istotnie wyższy/ niższy w
porównaniu do pacjentów bez napadów p>95
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Pacjenci mający napady zdecydowanie częściej nie
pracują i pobierają rentę.
Praca zawodowa

Dane w %

Wszyscy pacjenci, N=983

55

48

43

39

36

11

Na cały etat

Chorzy na padaczkę
N=983, dane ważone

12

Pacjenci z napadami w
ciągu ost. roku, N=568

10

Na część etatu

32

30

5

4

4

37
25

22

Pacjenci bez napadów w
ciągu ost. roku, N=415

Nie pracuję

Sezonowo/ dorywczo

31

25
17

20

16

10

20

12

13

15

10

2

Jestem na
rencie

Jestem na
emeryturze

Uczę się /
studiuję

Prowadzę dom

Jestem
bezrobotny

3

1

Jestem
rolnikiem

Q17a. Czy w chwili obecnej pracuje Pan(i) zawodowo?
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Q17b. Jeżeli Pan(i) nie pracuje - Które z poniższych stwierdzeń opisuje Pana(i) sytuację?
Q17c. Jeżeli jest Pan(i) na rencie – Czy renta jest przyznana z powodu padaczki?
Wynik statystycznie istotnie wyższy/ niższy w
porównaniu do wszystkich pacjentów, p>95
Wynik statystycznie istotnie wyższy/ niższy w
porównaniu do pacjentów bez napadów p>95
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Podsumowanie
Ograniczenia w życiu codziennym

Napady padaczkowe

39% chorych ocenia, że w ich

W życiu prywatnym pacjenci

życiu są ograniczenia zarówno

najczęściej mają problem

w kontaktach zawodowych, jak

z samodzielnym załatwianiem

i w życiu prywatnym.

spraw w urzędach,

Niski stopień aktywizacji

korzystaniem z komunikacji

zawodowej chorych - 36% nie

zbiorowej czy ze spotkaniami

pracuje, w tym 32% z nich

ze znajomymi.

przebywa na rencie lub 13% jest

Dużym problemem jest również

bezrobotnych.

uprawianie hobby, w tym sport,
do którego uprawiania (nawet

Wybrane aspekty funkcjonowania
pacjentów chorych na padaczkę
© TNS

tylko rekreacyjnie) przyznaje się
32% chorych.
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Podsumowanie

Przyczyną różnego rodzaju ograniczeń jest w dużej mierze ryzyko
wystąpienia napadu.
Do niepokoju związanego z takim ryzykiem przyznaje się 52%
chorych na padaczkę.
W ostatnim roku napady wystąpiły u blisko połowy chorych

Wybrane aspekty funkcjonowania
pacjentów chorych na padaczkę
© TNS
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Rynek leków przeciwpadaczkowych w Polsce,
dane refundacyjne NFZ, 01-12 2015 ( DDD- dzienne dawki
dobowe, przeliczone ze zrefundowanych opakowań leków)
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Nowe leki
Dostępne w Europie

Terapia dodana w padaczce ogniskowej u dorosłych
Lakozamid nasila fazę wolnej inaktywacji napięcio-zależnych kanałów

sodowych
Eslikarbazepina blokuje napięcio zależne kanały sodowe
Retigabina (ezogabina) otwiera kanały potasowe
Perampanel selektywny antagonista receptora AMPA

Jak działa Lakozamid
wolna inaktywacja
Lakozamid

•

•
•

szybka inaktywacja
tradycyjne blokery kanałów Na+ (CBZ, OXC, LTG, PH)

zachodzi w warunkach
patofizjologicznych - gdy na neuron
działają częste bodźce podprogowe, oraz
przy bardzo częstych otwarciach kanałów
neuronach zaangażowanych w czynność
napadową
trwa dłużej (od sekundy do minut)
długoterminowo ogranicza
dostępność kanału

•
•
•

zachodzi w warunkach fizjologicznych
(nadawanie potencjałowi czynnościowemu
właściwości impulsu)
w prawidłowych neuronach
trwa krótko – milisekundy

•

działa krótkoterminowo

14

Terapia napadów ogniskowych
 Lakozamid stosowany po niepowodzeniu kilku prób terapii
wciąż dawał szanse na uwolnienie do napadów bądź
znaczną redukcję ich częstości,
 wcześniejsze zastosowanie lakozamidu dawało większą
szansę na uzyskanie odpowiedzi na leczenie.
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Liczba LPP stosowanych wcześniej
Liczebność
populacji:
(N=500)

46

56

77

73

57

50

40

34

23

19
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Villanueva i wsp., 2013 Epilepsy Behav., 29(2):349-356.

% pacjentów

60

częstości napadów

70,4%

70

wolność od
seizure freedom
napadów

≥50% redukcja
responder rate

80,0%

1
•

80

Komunikaty
Zmiany na listach refundacyjnych

• Oxepilax
• Karbagen
Nowe leki
• Pregabalina generyki
• Pregabalina zentiva
• Egzysta
• Briveracetam

Mechanizm działania pregabaliny
Aktywna substancja pregabalina
to pochodna kwasu gammaaminomasłowego
(GABA)[kwas(S)-3(aminometylo)-5metyloheksanowy].

Pregabalina wiąże się z
pomocniczą podjednostką (białko
α2-δ) otwieranego poprzez
zmianę napięcia
błonowego kanału wapniowego
w ośrodkowym układzie
nerwowym.
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Nowy lek przeciwpadaczkowy o unikalnym mechanizmie
działania
Propagated
action potential

Excitatory
presynaptic
terminal

Na+

Mechanizm działania
• Wysokie i wybiórcze powinowactwo do białka
pęcherzyków synaptycznych SV2A.2,3

Na+
Voltage-gated
Na+ channel

Depolarisation
Voltage-gated
Ca2+ channel

• Nieistotny antagonistyczny wpływ na kanały
wapniowe2,4 i receptory AMPA.2,5

SV2A
Vesicular release

Ca2+

Szybkość działania

Glutamate

AMPA

AMPA

• W modelach zwierzęcych, w porównaniu z LEV,
wyższa przenikalność bariery krew-mózg i
dlatego szybszy początek działania.6

BRV
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BRV Mechanism of Action1–3

1Lynch

BA et al. Proc Natl Acad Sci USA, 2004;101(26)9861–9866
SmPC. Available online at http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR__Product_Information/human/003898/WC500200206.pdf. Last updated 25/01/2016. Last accessed 25/01/2016
3Gillard M et al. Eur J Pharmacol, 2011;664:36–44
2Brivaracetam
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Brywaracetam – właściwości
farmakokinetyczne
Wchłanianie

Dystrybucja
• Niski stopień wiązania z
białkami osocza ≤20%.1

• Szybkie i całkowite (po podaniu doustnym,
mediana tmax=1 godzina; zakres: 0.25–3
godziny).1

• Objętość dystrybucji =0.5 L/kg
(zbliżona do objętości dystrybucji
całkowitej wody w organizmie).1

• Bezwzględna biodostępność około 100%.1

Metabolizm

Wydalanie
•

Głównie po przemianach
metabolicznych oraz z
moczem.1

•

>95% przyjętej dawki jest
wydalane z moczem w ciągu
72 godzin
(mniej niż 10% dawki jest
wydalane w postaci
niezmienionej z moczem).1

•

t1/2 = około 9 godzin.1

• Przede wszystkim: w drodze niezależnej od
układu CYP hydrolizy (~60%), oraz w drodze
hydroksylacji (CYP2C19; ~30%).1

1Brivaracetam

SmPC. Available online at http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR__Product_Information/human/003898/WC500200206.pdf. Last updated 25/01/2016. Last accessed 25/01/2016
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Odsetki pacjentów, u których uzyskano ponad 50% redukcję
częstości napadów (POS)
Procentowe zmniejszenie częstości
napadów (POS), mediana w okresie
odniesienia

≥50% odsetek odpowiedzi

p<0.01

p<0.001

p<0.001

39.5

37.8

34.2
20.3

n= 418
PBO

161

332

249

BRV 50
mg/day

BRV 100
mg/day

BRV 200
mg/day

Adapted from: Quarato PP et al. IEC 2015. Poster 0851

Median Reduction in POS Frequency
from Baseline (%)
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Pooled Study Data

p<0.001
p<0.001

p<0.001
37.6

35.6

161

332

249

BRV 50
mg/day

BRV 100
mg/day

BRV 200
mg/day

17.2

n= 418

PBO

Patients taking concomitant LEV were excluded
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Właściwa opieka nad chorymi

z padaczką
• Lekarz specjalista
i proces diagnostyczny
o Szkolenie specjalistów
w dziedzinie padaczki

• Rekomendacje
i standardy
postępowania

Liczba neurologów w Polsce
• Liczba lekarzy posiadających specjalizację
w neurologii ( posiadających I stopień + II stopień +
tytuł specjalisty w nowym systemie) = 4595

Aktywnych zawodowo jest = 4244
o Liczba specjalizujących się tryb modułowy- 231
o Liczba specjalizujących się tryb „stary” – 397
o Wskaźnik na 10 000 ludności – 11,1

Schemat organizacyjny
Neurolog
o zleca badania diagnostyczne
o rozpoznaje padaczkę
o decyduje o wyborze leku
o kieruje na badania specjalistyczne do oddziału lub
Kliniki

Schemat organizacyjny
• Brak jest w proponowanym schemacie ośrodków
referencyjnych
• Brak jest w Polsce dużych ośrodków rezydencjalnych

zajmujących się długotrwałym leczeniem i rehabilitacją
chorych z padaczką i upośledzeniem umysłowym lub
fizycznym

Dane epidemiologiczne
• Wskaźnik rozpowszechnienia 50-70 chorych na 100 000
w ciągu roku
• W Polsce każdego roku przybywa 20 000-28 000 nowych
zachorowań
• U ponad połowy występują inne zaburzenia

neurologiczne lub neuropsychologiczne
• Wzrost rozpowszechnienia w wieku starszym

Podsumowanie
• Zasada indywidualizacji terapii
• Dobre wykształcenie neurologów w zakresie epileptologii
• Właściwy system (referencyjny) diagnostyki i terapii są
głównymi czynnikami zmniejszającymi koszty związane
z padaczką
• Działanie to wpisuje się w postulaty przyjętej przez
Europejski Parlamentu we wrześniu 2011 Pisemnej
Deklaracji na temat Padaczki oraz rekomendacji World
Health Assembly 2015

