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Streszczenie:
Standardowym leczeniem padaczki jest nadal terapia farmakologiczna. Podstawę leczenia stanowią znane od dawna klasyczne leki „stare”. Leki 
przeciwpadaczkowe (LPP) nowej generacji stosowane są od ponad 15 lat u coraz większej liczby pacjentów. oprócz leczenia padaczki lekoopornej, 
nowe LPP stosuje się obecnie w monoterapii padaczki z napadami częściowymi i pierwotnie uogólnionymi. nowe LPP wykazują podobną jak kla-
syczne LPP skuteczność leczenia przeciwpadaczkowego, ale są lepiej tolerowane. Wydaje się więc słuszne stosowanie ich u osób narażonych w więk-
szym stopniu na występowanie działań niepożądanych np. osoby starsze, obciążone chorobami somatycznymi, dzieci, kobiety w ciąży. nowe LPP 
mają również mało interakcji z innymi lekami, co ułatwia ich stosowanie. LPP starej i nowej generacji znalazły również zastosowanie w leczeniu bó-
lów neuropatycznych i choroby afektywnej.

Summary:
There is increasing evidence that beside well-known older antiepileptic drugs (aed) the first choice drugs in the treatment of epilepsy becoming new aeds. 
new aeds have been used now for more than 15 years, by increasing number of patients, and widened the choice of treatment options in epilepsy. The 
main indication for new aed was chronic epilepsy with partial and secondly generalized seizures, but now some of new aed show similar to classic aed 
effectiveness in monotherapy. new aed are similarly effective in anti-epileptic treatment as classic aed but they are safe and better tolerated. They are 
recommended in patients with higher risk of side effects, such as: elderly patients, children, pregnant woman. Few interactions with other drugs make them 
also easy to use. Beside epilepsy there is increasing evidence of their success in treating neuropathic pain and bipolar disorder.


