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Вступ
Епілепсія — одне з найпоширеніших, склад-

них для лікування захворювань нервової систе-
ми, від якого потерпають у світі 65–70 млн осіб, 
причому ⅓ з них залишаються фармакорезис-
тентними (Chen Z. et al., 2018). Впровадження 
за останні роки близько десятка нових протиепі-
лептичних препаратів (ПЕП) не виправдало 
сподівань на зменшення кількості пацієнтів, 
у яких продовжуються епілептичні напади (You-
nus I., Reddy D., 2018). Це спонукає дослідників 
усього світу до пошуку альтернативних методів 
лікування — широкого спектра нейрохірургічних 
втручань, застосування апаратних методик 
(стимуляції блукаючого нерва, глибинної стиму-
ляції головного мозку), призначення кетогенної 
дієти тощо.

Втім, більшість (60–70%) пацієнтів можуть 
досягти ремісії завдяки зусиллям лікарів, які 
повинні підібрати адекватне та ефективне пер-
соніфіковане медикаментозне лікування з най-
нижчим рівнем побічних ефектів. Якщо цієї мети 
досягнуто і у пацієнта, за умови дотримання 
комплаєнсу, певний час не виникають напади, 
постає питання про можливість скасування лі-
кування. Чи завжди це безпечно і доцільно, чи 
можна спрогнозувати віддалені наслідки при-
пинення терапії?

Мета — вивчення світового досвіду щодо 
термінів, умов і ризиків скасування протиепі-
лептичного лікування при різних типах епілеп-
тичних нападів і формах епілепсії в різних ві-
кових групах.

Об’єкт і методи дослідження
Здійснено аналіз доступних інформаційних 

ресурсів мережі Internet, фахових наукових пе-
ріодичних видань України, іноземних фахових 
видань, медичної бази даних MEDLINE/PubMed. 
Використані методи інформаційного пошуку, 
бібліографічний, аналітико-порівняльний.

Результати та їх обговорення
Доцільність і безпека скасування ПЕП 

у пацієнта з ремісією нападів є предметом 
дискусій упродовж десятиліть і вважається 
більшістю епілептологів індивідуалізованим 
рішенням (Specchio L.M., Beghi E., 2004; 
Camfield P., Camfield C., 2008; Braun K.P., 
Schmidt D., 2014).

Безперечно, існують певні переваги скасу-
вання ПЕП. З точки зору пацієнта, це — можли-
вість отримати деякий ступінь свободи: не боя-
тися пропуску прийому ліків, не бути «при-
в’язаним» до певного режиму їх застосування, 
зменшення стигматизації (Cvetkovska E. et al., 
2020). Окрім того, зникає побічна дія препаратів 
та їх інтеракції з іншими ліками, покращується 
нейропсихіатричний профіль пацієнта, зменшу-
ється фінансовий тягар як для окремого хворо-
го, так і для системи охорони здоров’я в цілому, 
виникає можливість для жінок безпечно завагіт-
ніти і народити здорову дитину і, зрештою, усе 
це призводить до покращення якості життя 
людини (Lossius M.I. et al., 2008; Bartolini L., 2016). 
Тому припинення прийому ліків може бути в ін-
тересах пацієнта, якщо епілепсія у стадії ремісії. 
Проте оптимальні терміни скасування терапії 
досі невідомі (Strozzi I. et al., 2015). Для вирішен-
ня цієї проблеми необхідно врахувати численні 
фактори: період медикаментозної ремісії в ро-
ках, за допомогою скількох препаратів вона була 
досягнута, яка етіологія епілепсії, типи епілеп-
тичних нападів, вік початку хвороби, яка була 
тривалість активної епілепсії та частота нападів 
до настання ремісії; якщо проведене ней-
рохірургічне втручання, то який період слід 
продовжувати медикаментозну терапію; в якому 
віці безпечно скасувати лікування при дитячих 
вікозалежних самообмежених (попередня на-
зва — доброякісних) формах епілепсії (Los-
sius M.I. et al., 2008).
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Очевидно, що при будь-якій патології ліку-
вання припиняється за умови одужання хворо-
го. Але чи можливо одужати від епілепсії? 
І, якщо так, то за яких умов? Міжнародна проти-
епілептична ліга (International League Against 
Epilepsy — ILAE) у 2014 р. схвалила нове визна-
чення епілепсії як хвороби (Fisher R.S. et al., 
2014) і водночас зазначила, що терміну «оду-
жання» при епілепсії слід уникати, тому що 
частота рецидивів для осіб з епілепсією, імо-
вірно, завжди залишається вище базового 
рівня загальної популяції (≈6%). Також не ре-
комендується вживати термін «ремісія», якщо 
нападів немає впродовж тривалих періодів, 
оскільки цей термін означає призупинення на-
падів, а не одужання. Тому як дескриптор при-
йнятий термін «розрішена» (resolved) епілепсія. 
Це означає, що у людини в цей час немає епі-
лепсії, хоча немає гарантії, що вона не повер-
неться.

Отже, епілепсія вважається розрішеною для 
осіб з вікозалежними синдромами епілепсії, які 
перейшли відповідний вік, або для тих, хто 
не мав нападів упродовж 10 років, останніх 
5 з яких — без застосування ПЕП (Fisher R.S. 
et al., 2014). Таким чином, для надання такого 
висновку необхідний термін 5 років без засто-
сування лікарських засобів і лише після цього 
можна свідчити, що епілепсія «розрішена». 
З цього визначення випливає, що лікування 
можна скасувати щонайменше через 5 років 
після останнього нападу і почекати ще 5 років 
для твердження, що на цей час пацієнт не хворіє 
на епілепсію. Винятком можуть бути дитячі 
самообмежені форми епілепсії, при яких діти 
досягли відповідного, зазвичай пубертатного 
віку. Тому проблему відміни лікування необхідно 
розглядати окремо для дитячого і дорослого 
контингенту хворих на епілепсію.

Розглядаються ранні та пізні терміни 
скасування лікування. Раннім вважається 
термін 2-річної ремісії, пізнім — >2 років 
(Strozzi I. et al., 2015). Але, за даними багатьох 
досліджень, найвищий ризик рецидиву на-
падів існує саме у 1-й рік після припинення 
лікування (12–80%) (Specchio L.M., Beghi E., 
2004; Braun K.P., Schmidt D., 2014; Beghi E. 
et al., 2015; Strozzi I. et al., 2015). На жаль, 
на практиці часто виявляємо спроби безпід-
ставного припинення лікування навіть через 
декілька місяців ремісії.

Ризик рецидиву нападів залежить від бага-
тьох різних чинників: етіології епілепсії, типів 
епілептичних нападів, тривалості захворювання, 

віку його початку та ін. Втім, існує й особлива 
думка (Armijo J.A., Adín J., 2000) про те, що немає 
жодних доказів того, що скасування ПЕП саме 
по собі негативно впливає на довготривалі на-
слідки у пацієнтів із ремісією нападів, яка настала 
після медикаментозного чи хірургічного лікуван-
ня. Припинення застосування лікарських засобів 
просто виявляє природний перебіг (natural 
course) епілепсії у пацієнтів, які отримували ме-
дикаментозну терапію, або свідчить про якість 
виконаної резекції (повної/неповної) у межах 
епілептогенної мережі у пацієнтів, які перенесли 
операцію з приводу епілепсії. Цю концепцію при-
родного перебігу епілепсії запропоновано 
J.W.A.S. Sander, M. Sillanpää (1997) і підтримано 
в подальшому іншими авторами (Geerts A. et al., 
2012; Beghi E. et al., 2015). Вона полягає в тому, 
що віддалені наслідки хвороби не залежать від 
призначення тих чи інших ПЕП, тому що вони 
лише пригнічують напади, не впливаючи на при-
родний перебіг і наслідки епілепсії. В одній із не-
давніх публікацій (Arts W.F. et al., 2019) обстою-
ється думка, що можна відтермінувати (або зо-
всім не починати) лікування дітям з імовірно 
сприятливим прогнозом епілепсії, які мали 
2–5 нападів, тому що це не впливає на шанс ре-
місії. Підкреслюється необхідність створення 
нових препаратів, що поєднують протинападові 
та протиепілептогенні ефекти, щоб запобігти 
рецидиву нападів після скасування ПЕП (Schmidt 
D., Sillanpää M., 2017).

Вважається, що найскладніше прийняти 
рішення про скасування лікування у хворих 
із фокальними нападами (Hartl E. et al., 2019), 
оскільки відновлення нападів часто відбуваєть-
ся вже через 6–9 міс після зниження дози, 
а приблизно у 20% хворих після скасування ПЕП 
може в подальшому розвинутися фармакоре-
зистентна епілепсія (Braun K.P., Schmidt D., 
2014). За даними M. Pavlović та співавторів 
(2012), у 37,5% дітей і підлітків відновлення 
вогнищевих нападів відбулося у 1-й рік. Про-
гностичними факторами рецидивів були жіно-
ча стать, вік при відміні ПЕП ≥14 років, патоло-
гічна електроенцефалографія (ЕЕГ) під час та 
після скасування терапії.

У дослідженні He R.Q. та співавторів (2020) 
простежено 200 дорослих хворих із 2-річною 
ремісією вогнищевих нападів і у 49,5% із них 
виник неспровокований рецидив протягом 
періоду спостереження. Щорічна вірогідність 
рецидиву через 12; 24; 36; 48; 60; 72 і 84 міс 
після скасування ПЕП становила 24,0; 20,4; 8,3; 
2,7; 4,6; 0,97 і 0,98% відповідно. Тобто після 
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5 років медикаментозної ремісії частота реци-
дивів була <1%. Автори зробили обґрунтований 
висновок, що кожен додатковий рік лікування 
знижує ризик відновлення нападів. Підтверди-
ли доцільність скасування терапії тільки після 
5-річної ремісії нападів B.J. Vorderwülbecke та 
співавтори (2019), X. Wang та співавтори (2019). 
Інші дослідники (Su L. et al., 2013; Lossius M.I. 
et al., 2017) вважають за доцільне почати ска-
сування ліків через 2–3 роки ремісії незалежно 
від типу нападів. Генералізовані напади вважа-
ються більш сприятливим типом нападів, ніж 
фокальні, з можливістю позитивного наслідку 
після припинення лікування (Brorson L.O. et al., 
2019). Але доказових досліджень щодо термінів 
відміни лікування при генералізованих нападах 
немає (Strozzi I. et al., 2015).

З точки зору етіології більш сприятливим 
для скасування лікування вважаються генера-
лізовані ідіопатичні (генетичні) форми епілеп-
сії, хоча серед них ювенільна міоклонічна 
епілепсія спричиняє найвищий ризик рециди-
ву (70–100%) при спробі відміни лікування 
(Syvertsen M. et al., 2019) порівняно, напри-
клад, з абсансними формами (6%) (Pavlović M. 
et al., 2011). Гіршими кандидатами для при-
пинення лікування вважаються пацієнти 
зі структурними, структурно-метаболічними, 
криптогенними формами епілепсії (Beghi E. 
et al., 2013; Karalok Z.S. et al., 2020).

Тривалість активної епілепсії до моменту 
відміни лікарських засобів є важливим чинни-
ком прогнозу: чим цей період довший, тим 
вірогідність успішного скасування терапії 
нижча (He R.Q. et al., 2016; Brorson L.O. et al., 
2019). Так, за даними S. Park та співавторів 
(2017), при тривалості епілепсії >10 років (на-
віть після 4-річної ремісії) при скасуванні ПЕП 
рецидив виник у 64,6% хворих протягом на-
ступних трьох років.

Опубліковані суперечливі результати при-
пинення лікування у пацієнтів після нейрохірур-
гічних втручань, що, імовірно, залежить зна-
чною мірою від якості виконання операції 
(Braun K.P., Schmidt D., 2014; Lamberink H.J. 
et al., 2017; Rubboli G. et al., 2017; Foged M.T. 
et al., 2019).

Великого значення для прийняття рішен-
ня про відміну лікування надається ЕЕГ-об-
стеженню й особливо його результатам 
у процесі відміни ліків, що підкреслюється 
в більшості наукових праць (Pavlović M. et al., 
2011; Su L. et al., 2013; Bartolini L., 2016; 
Lossius M.I. et al., 2017; Yao J. et al., 2019). 

Метааналіз 15 досліджень із включенням 
2349 пацієнтів з 2-річною медикаментозною 
ремісією продемонстрував, що патологічна 
ЕЕГ була предиктором рецидиву нападів, 
а саме: сповільнення активності, пароксиз-
мальні порушення, спайк-хвилеві комплекси 
(Tang L., Xiao Z., 2017). Особливо інформа-
тивним як прогностичний показник є довго-
тривалий запис ЕЕГ: амбулаторна ЕЕГ або 
відео-ЕЕГ-моніторинг (Xinghua T. еt al., 2020). 
Але, на думку деяких авторів (Camfield C., 
Camfield P., 2005; Seneviratne U. еt al., 2017), 
виснов ки про значення ЕЕГ як предиктора 
прогнозу є суперечливими.

Зазначимо, що лише науковці Італійської 
протиепілептичної ліги (Italian League Against 
Epilepsy — LICE) розробили національні реко-
мендації щодо правил скасування ПЕП (Beghi 
E. еt al., 2013). Ось їх основні положення:

1. Скасування ПЕП у дорослих пацієнтів 
можливе через не менше ніж 2 роки ремісії.

2. У дітей припинення прийому ПЕП може 
бути розглянуто після менше ніж 2 роки ре-
місії.

3. Ризики рецидиву — патологічна ЕЕГ 
(включаючи епілептиформну) на момент при-
пинення лікування, етіологія (включаючи 
розумову відсталість, перинатальні травми), 
патологія неврологічого статусу, фокальні 
напади або старший вік при початку захворю-
вання. За наявності ≥2 факторів ризику ліку-
вання не скасовують.

4. Не впливає на рішення про припинення 
лікування жіноча стать, сімейний анамнез 
епілепсії, історія фебрильних судом, трива-
лість/тяжкість захворювання, кількість і тип 
лікарських засобів, що застосовуються.

5. Синдром епілепсії повинен завжди 
включатися у процес прийняття рішення.

6. Повільне (принаймні 6 міс) припинення 
прийому ПЕП.

7. Пацієнта, який припиняє лікування, 
спостерігають протягом не менше двох років.

У рекомендаціях наголошується, що рі-
шення про припинення лікування слід нео-
дноразово обговорювати з кожним пацієн-
том.

Згідно з результатами останніх система-
тичних оглядів та метааналізів (Braun K.P., 
Schmidt D., 2014; Strozzi I. et al., 2015; Bartolini 
L., 2016; Lamberink H.J. et al., 2017), можна 
дійти висновку, що найбільш вірогідними чин-
никами ризику рецидиву нападів після скасу-
вання ПЕП є:
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1. Більша тривалість епілепсії до ремісії.
2. Менший інтервал без нападів перед 

скасуванням ПЕП.
3. Вік початку епілепсії (<2 або >10 років).
4. Фебрильні напади в анамнезі.
5. Кількість нападів перед ремісією (осо-

бливо множинні напади або епілептичний 
статус).

6. Відсутність доброякісного синдрому 
епілепсії.

7. Затримка розвитку (особливо IQ <70).
8. Епілептиформні розлади на ЕЕГ до від-

міни лікування, під час зниження дози, а також 
після скасування ПЕП.

9. Попереднє невдале скасування ПЕП.
10. Вогнищева епілепсія.
11. Юнацька міоклонічна епілепсія.
12. Патологія неврологічного статусу.
13. Симптоматична етіологія.
14. Дитячі епілептичні енцефалопатії.
15. Неповна резекція епілептогенної 

зони.
16. Політерапія.
На основі проведеного метааналізу 

10 досліджень із включенням 1769 пацієнтів 
із середньою тривалістю спостереження 
5,3 року групою авторів (Lamberink H.J. et al., 
2017) розроблений калькулятор ризику від-
міни ПЕП (у тому числі після оперативних 
втручань) із урахуванням 12 показників. Цей 
інструмент можна використовувати в повсяк-
денній практиці та знайти за посиланням: 
h t t p : / / e p i l e p s y p r e d i c t i o n t o o l s . i n f o /
aedwithdrawal. Автори підкреслюють, що 
калькулятор жодним чином не замінює стан-
дартної медичної допомоги та інформації, яку 
повинні надавати пацієнтам лікарі, а може 
використовуватися тільки як додаток, резуль-
тати якого базуються на наукових досліджен-
нях.

Після прийняття рішення про скасування 
ліків з оцінкою всіх переваг і ризиків на порядку 
денному виникає наступне питання — як швид-
ко це робити. Доводиться констатувати, що 
немає загальних правил темпу відміни лікар-
ських засобів — чи має це відбуватися швидко 
(протягом <3 міс), чи повільно (>3 міс) 
(Ranganathan L.N., Ramaratnam S., 2006). Іс-
нують думки і про повільніше скасування: про-
тягом пів року (Beghi E. еt al., 2013; Bartolini L., 
2016) або навіть 1,5–2,0 року (Рогачева Т.А., 
2019). Наявні дані літератури щодо цієї про-
блеми досить скупі та суперечливі. Пропону-
ється, наприклад, знижувати дозу на 25% 

кожні 2 тижні до повної відміни (Gebremariam A. 
et al., 1999), або розділити триваліший запла-
нований період зниження (наприклад 9 міс) на 3 
рівних частини і знижувати дозу на 25% під час 
кожного з них (Tennison M. et al., 1994). За да-
ними двох Кокрейнівських метааналізів (Ran-
ganathan L.N., Ramaratnam S., 2006; Ayuga Loro 
F. et al., 2020) не зроблено однозначного висно-
вку щодо темпів зниження доз ПЕП у зв’язку 
з відсутністю масштабних досліджень, засно-
ваних на доказах. Залишається невизначеним, 
чи залежить рецидив нападів від швидкості 
зниження доз ПЕП у дорослих, оскільки всі до-
слідження, включені в огляди, стосувалися 
пацієнтів дитячого віку. У двох дослідженнях 
(Tennison M. et al., 1994; Serra J.G. et al., 2005) 
порівнювали ризик відновлення нападів у дітей 
при швидкому (4–6 тиж) і повільному (6–9 міс) 
скасуванні ліків. Напади відновились загалом 
у 40% хворих, але різниця між двома вибрани-
ми термінами була статистично незначущою. 
Тому можна зробити висновок, що швидкість 
відміни лікування повинна бути в кожному ви-
падку максимально індивідуальною.

Вважається, що ризик відновлення нападів 
не залежить від того, який саме ПЕП скасовуєть-
ся (Wang J. et al., 2019), але загальновизнаним є 
факт, що при політерапії скасовується спочатку 
один ПЕП, потім — другий, останнім завжди 
скасовується барбітурат (Tennison M. et al., 1994). 
Причому скасування барбітуратів і бензодіазе-
пінів, до яких, як відомо, виникає звикання, про-
водиться не менше 6 міс. Так, дозу діазепаму, 
якщо його застосовують у пацієнта у зв’язку 
з коморбідними психіатричними розладами, 
потрібно знижувати по 1 мг що 2 тиж із пролон-
гацією кожного періоду зниження до 1 міс. 
Зниження доз інших бензодіа зепінів, які засто-
совують у лікуванні пацієнтів із епілепсією, від-
бувається в перерахунку на діазепам (1 мг кло-
назепаму = 20 мг діазепаму, 1 мг клобазаму = 
0,75 мг діазепаму, 1 мг нітразепаму = 1,5 діазе-
паму) (Benzodiazepine withdrawal Protocol, 2012).

Глобальна невизначеність практики ска-
сування ПЕП представлена в роботі L. Bartolini 
та співавторів (2018). Проведено опитування 
466 дитячих і дорослих епілептологів, невро-
логів, інтернів у США та ще у 52 країнах щодо 
їх можливої тактики припинення лікування 
на прикладі трьох клінічних випадків. Відпо-
віді були дуже різними, часто протилежними 
і залежали в більшості випадків від того, «до-
рослий» чи «дитячий» фахівець обґрунтовував 
своє рішення.
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Наш власний підхід до відміни лікарських 
засобів при епілепсії завжди ґрунтується на ба-
жанні пацієнта, тобто ініціатива припинення за-
стосування ПЕП повинна йти від пацієнта чи 
батьків хворої дитини. Якщо лікар першим по-
чинає пропонувати або наполягати на скасуван-
ні терапії, а тим більше — пояснює це «шкідливим» 
впливом ПЕП на організм, то невдача скасування 
терапії та рецидив нападів завжди викликатиме 
з боку пацієнтів звинувачення лікаря в некомпе-
тентності. Завжди потрібно розглянути з пацієн-
том усі можливі ризики відміни лікарських засо-
бів, яких часом буває більше, ніж переваг. Хворий 
повинен мати достатньо часу для роздумів, під-
готуватися до цього процесу, якщо його рішення 
є остаточним. Зауважимо, що є особи, які при-
ймають лікування протягом багатьох років, пере-
буваючи в ремісії на мінімальних дозах ПЕП. 
Причини, що викликають небажання скасувати 
терапію, теж слід детально обговорити. При ви-
раженому неспокої з приводу того, що скасуван-
ня терапії спричинить відновлення нападів, за-
плановану відміну лікарських засобів на деякий 
час необхідно відкласти, оскільки емоційний 
стрес сам по собі може провокувати розвиток 
нападів.

Головним чинником рішення про скасуван-
ня (або нескасування) лікування вважаємо етіо-
логію епілепсії. Пацієнт із фокальною структур-
ною (МРТ-позитивною, симптоматичною) епі-
лепсією без перспектив нейрохірургічного 
втручання є найгіршим кандидатом для припи-
нення медикаментозного лікування, особливо 
якщо ремісія досягнута із труднощами на полі-
терапії. Пацієнт із криптогенною (МРТ- негатив-
ною) епілепсією без спадкової схильності й 
фебрильних нападів в анамнезі, який перебуває 
в ремісії ≥5 років на монотерапії, може бути роз-
глянутий як претендент на скасування ПЕП. 
Найкращими кандидатами є особи з ідіопатич-
ними вікозалежними, самообмеженими фор-
мами епілепсії, навіть після 2-річної ремісії: аб-
сансна дитяча/юнацька епілепсія, роландична 
епілепсія, синдром Панайотопулоса (але 
не юнацька міоклонічна епілепсія!). Малоймо-
вірною є відміна лікарських засобів дітям з епі-
лептичними енцефалопатіями, прогноз яких і 
у старшому віці залишається серйозним. ЕЕГ-
обстеження проводимо пацієнтам протягом 
періоду скасування терапії залежно від його 
темпу. Зазвичай це триває пів року із чотири-
кратним ЕЕГ-обстеженням: до відміни, двічі (як 
мінімум) протягом зниження дози і після при-
пинення прийому лікарських засобів. У подаль-

шому рекомендуємо робити ЕЕГ через 3–4 міс 
до 1 року, а згодом — принаймні 1 раз на пів 
року/рік.

Варто погодитися з думкою M.I. Lossius та 
співавторів (2017) і N.K. Sethi (2018) про те, що 
не існує двох пацієнтів з однаковим профілем 
ризику рецидиву нападів, тому рішення повинно 
прийматися індивідуально на основі факторів 
ризику конкретного пацієнта. А для надання до-
казових рекомендацій щодо термінів і показань 
для скасування ПЕП необхідні широкомасштаб-
ні клінічні дослідження, про що йдеться і в Ко-
крейнівському метааналізі (Strozzi I. et al., 2015).

Висновки
Згідно з даними літератури, немає жодних 

доказів, які би вказували терміни скасування 
ПЕП у дорослих без нападів. Пацієнтам, які 
не мають нападів протягом 2 років, рекомен-
дується пояснити, що при відміні ПЕП напади 
можуть з’явитися знову. Для дитячої популяції 
хворих існують дані, що підтверджують очіку-
вання принаймні двох років без нападів перед 
відміною ПЕП, особ ливо, якщо ЕЕГ патологіч-
на чи наявні фокальні напади, або ці дві умови 
водночас. Недостатньо доказів для того, щоб 
встановити, коли скасовувати лікування у дітей 
із генералізованими нападами. Немає доказів 
того, в якому віці відміняти ліки за відсутності 
нападів протягом 18–24 міс. При епілептичних 
синдромах, які супроводжуються розумовою 
відсталістю, певним віком початку, специфіч-
ною ЕЕГ, особливими тригерами нападів, 
доказових досліджень немає.

З огляду на вищенаведені дані процес 
прийняття рішення про скасування лікування 
при епілепсії повинен бути максимально ін-
дивідуалізованим. Для визначення оптималь-
них термінів відміни ПЕП та факторів ризику 
рецидивів захворювання необхідні подальші 
високоякісні рандомізовані контрольовані 
дослідження, особливо для дорослих осіб.
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