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EPILEPTICKÉ ZÁCHVATY A PORUCHY IMUNITY
MOKRÁÒ V., IMKO M., NYULASSY .

EPILEPTIC SEIZURES AND IMMUNITY DISTURBANCES

The links of epileptic seizures with febrile diseases, as well as
with common infections are generally known. Similarly, physicians are aware of the coincidence of epileptic activity with
immunity disturbances, as well as of the effects of the antiepileptic drug phenytoin on the immunity system. Disturbances of immunity are commonly reported in 30 % of the population. Our clinic is a consilliary regional centre for torpid
epilepsies and sleep defects.
The aim of study is to document the occurrence of immunity
disturbances in unsuccessfully treated patients (525 years
of age) with generalised convulsive epilepsy (GENKONVGK) in a group containing 50 patients, and with partial
epilepsy with complex symptomatology (PARTKOMP-PK)
in a group containing 75 patients. At the same time, this
studys objective resided in seeking evidence of the positive
effect of immunomodulatory therapy. In all patients, the
basic diagnosis had been stated in coincidence with the origin of epilepsy during hospitalisation in neurologic wards.
In 19931995 our clinic supplemented the electrodiagnosis
by a series of routine EEG which was focused at the reccurrence of the disease. As a rule, each of the patients was subdued to a 24-hour EEG monitoring on the 12-canal apparatus. Individual supplementation by CT, MR and USG of
the brain, the arrangement of anti-epileptic therapy and
basic immunological examination were made during the
first year of investigation. Still, after the stabilisation of anti-epileptic therapy (monitoring) and indicated immunomodulatory therapy was added.
Results: The immunologic examination was negative in 4 patients, all being members of GENKONV group. Atopy was
found in 56 % of GK group, and in 65 % of PK group. Disturbances of specific cellular immunity were revealed in 80
% of the patients of the GK group, and in 85 % of PK group.
The signs of inflammatory activity and other signs of allergy
were present to a lesser extent.
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Nadväznos epileptických záchvatov na horúènaté ochorenia,
ale aj na bené infekcie je veobecne známa. Epileptická aktivita súvisí aj s imunitnými poruchami. Sú známe úèinky
antiepileptika fenytoínu na imunitný systém. Udávajú sa
imunitné poruchy v benej populácii a v 30 %. Nae ambulantné pracovisko je konziliárnym regionálnym centrom pre
torpídne epilepsie a spánkové poruchy.
Cie¾ práce: Dokumentova u neúspene lieèených pacientov (525 rokov) výskyt imunitných porúch pri epilepsii
generalizovanej  konvulzívnej (GENKONV-GK) v 50èlennom súbore a pri epilepsii parciálnej s komplexnými
symptómami (PARCKOMP-PK) s poètom èlenov 75
a h¾ada dôkazy pozitívneho vplyvu imunomodulaènej
lieèby. U vetkých pacientov sa urobila základná diagnostika pri vzniku epilepsie poèas hospitalizácie na neurologických oddeleniach. Na naom pracovisku v rokoch
19931995 sa dopåòala elektrodiagnostika sériami rutinných EEG, cielene na obdobia rekurentných ochorení.
Spravidla u kadého z nich aj ambulantné 24-hodinové
EEG monitorovanie na 12-kanálovej aparatúre. Individuálne doplòovanie CT, MR, USG mozgu, úprava antiepileptickej lieèby a základné imunologické vyetrenie sa urobilo v prvom roku sledovania. A po stabilizácii antiepileptickej lieèby (monitorovanie) sa pridávala indikovaná imunomodulaèná lieèba.
Výsledky: U 4 pacientov bolo imunologické vyetrenie negatívne, vetci zo súboru GENKONV. Atopia bola v 56 % pri
GK, 65 % pri PK. Poruchy pecifickej celulárnej imunity
v 80 % pri GK a 85 pri PK súbore. Znaky zápalovej aktivity
a iné znaky alergie boli v menom mnostve.
Závery: Z poètu 125 pacientov sa len v 3,2 % nenala porucha imunity. Aplikácia imunomodulaènej lieèby sa ukazuje
ako nádejná doplnková  stabilizaèná lieèba. (Tab. 2, obr. 4,
lit. 5.)
K¾úèové slová: epilepsia generalizovaná konvulzívna (GENKOV), epilepsia parciálna s komplexnými symptómami
(PARCKOMP), atopia, poruchy pecifickej celulárnej imunity, imunomodulaèná lieèba.
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Z klinickej skúsenosti pri viacroènom sledovaní pacientov
s epileptickými záchvatmi mono kontatova, e k recidívam epileptických záchvatov dochádza najèastejie v súvislosti s horúèkovitým ochorením. Pozornejím sledovaním vak mono túto
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Conclusions: Out of the amount of 125 patients only 3.2 %
yielded no disturbances of immunity. The application of immunomodulatory therapy appears to represent a promising
supplementary  stabilisation therapy. (Tab. 2, Fig. 4, Ref. 5.)
Key words: generalised convulsive epilepsy (GENKONV),
partial epilepsy with complex symptomatology (PARTKOMP), atopy, specific cellular immunity disturbances, immunomodulatory therapy, yielded negative results.
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nadväznos vidie aj pri tzv. subklinickom priebehu bených viróz. Menej èasto to bývajú stresy, poruenie pravidelnosti spánku
alebo diétne chyby. Pri diferenciácii pomáha monitorovanie hladín antiepileptík, a to obzvlá v èase epileptického záchvatu, alebo
pri podozrení na predávkovanie, keï staèí bený odber krvi
a oddelenie séra sedimentáciou pri izbovej teplote a jeho uskladnenie v mraznièke. Jeho vyetrenie aj po nieko¾kých týdòoch
v ambulancii umoní upresnenie hladiny antiepileptika v inkriminovanom èase.
Nadväznos epileptického záchvatu u adolescentov a dospelých
na zaèiatok infektu sa vyskytuje len ojedinele. Z naich skúseností
je to viac ako 90 %, keï dochádza k epileptickým záchvatom a na

Obr. 1. Epileptický výboj v eeg.
Fig. 1. Epileptic discharge in EEG.

10.14. deò po ukonèení teplôt, èi subfebrilít. Tento fakt mono
výhodne pouíva pri úprave antiepileptickej lieèby, alebo jej preruení pomocou série rutinných eeg v uvedených dòoch po sebe.
Výskyt epileptických záchvatov pri horúèkovitých stavoch 
infektoch je veobecne známy. V odbornej literatúre sú práce
o imunitných vzahoch k epileptickým záchvatom cenným poznatkom, no menej ich mono vyuíva v rutinnej práci pri lieèbe epilepsie z h¾adiska zoveobecnenia vzahu imunitných porúch 
u ambulantne rutinne diagnostikovate¾ných pri iných chorobných
jednotkách ako epilepsiách (Karpiak, 1981, Fossan a spol., 1979,
Haldorsen a spol., 1977).
Antiepileptická lieèba sa v podstate realizuje dvoma smermi
 potlaèovaním epileptickej aktivity antiepileptikami a ivotosprávou. Práce, ktoré potvrdzujú pozitívny efekt lieèby epileptických záchvatov aplikáciou kortikoidov, èi imunoglobulínmi, upozoròujú na monos pozitívneho zásahu antiepileptika do imunitných pochodov (napríklad fenytoín). Dlhodobá lieèba pacientov
s epileptickými záchvatmi pri multifaktoriálnej etiológii s moným predpokladom genetických prvkov nám málokedy dovolí prehlási pacienta za vylieèeného z epilepsie aj napriek tomu, e sa
viac rokov neobjavili epileptické záchvaty, keï u ani neuíva antiepileptiká a nedodruje ivotosprávu. Aj po takomto dlhom období bez záchvatov je moná recidíva epileptických záchvatov.
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Obr. 2. Poèet epileptických výbojov v cirkadiánnom rytme.
Fig. 2. Number of epileptic discharges in circadiane rhythm.

Obr. 3. Hypnogram cirkadiánneho rytmu.
Fig. 3. Circadiane rhythm  its hypnogram.

Preto sa musíme pri zruení diagnózy epilepsie uspokoji len
s nejakou konvenciou prehlásenia epilepsie za vylieèenú a upresni
na to normy pre legislatívu.
Preto musíme h¾ada na potlaèenie, èi elimináciu epileptických
záchvatov aj iné prostriedky, ako sú antiepileptiká a ivotospráva.
Takouto monosou je zníenie poètu rekurentných bených infekcií alebo dosiahnutie ich ¾ahieho priebehu. V súèasnosti máme monos získa informáciu o imunitných abnormitách v benej populácii rutinnými imunologickými vyetreniami (uvádza sa
a 30 % ich výskytu v benej populácii).

Za týmto úèelom sme zaèali naich pacientov imunologicky
vyetrova bez oh¾adu na formy záchvatov, vek, pohlavie, typ bených infektov, s horúèkovitými stavmi alebo len so subklinickým
priebehom.
Charakteristika pracoviska a súboru pacientov
Nae pracovisko bolo zriadené 2. januára 1988 ako konzultaèné ambulantné pracovisko pre záchvatové choroby a poruchy spánku pôvodne prakticky pre celé Slovensko. Pacienti, ktorí sa k nám
dostali, spravidla u mali prvotnú diagnostiku urobenú a boli viac
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Obr. 4. Detaily z hypnogramu  poludòají REM.
Fig. 4. Details from hypnogram  afternoon REM.

Tab. 1. Základné charakteristiky súborov
Tab. 1. The basic characteristics of the groups
Poèet èlenov
Number of members
GK
mui
male
eny
female
PK
mui
male
eny
female

Vekové rozpätie
Span of age

Priemerný vek
Average age

50
30

6-52
6-37

22,3
20,6

20

10-52

24,8

75
31

12-63
12-63

32
31,7

44

13-53

32,2

rokov lieèení antiepileptikami na poste¾ových oddeleniach kliník
alebo okresných neurologických oddelení. Pacientov k nám posielali spravidla neurológovia a psychiatri na konzultáciu alebo
z dôvodu potreby dlhodobého riadenia lieèby (vyuitie naich
moností monitorovania aktuálnej antiepileptickej lieèby, elektrofyziologickej diagnostiky rutinnými eeg, 24-hodinové monitorovanie 12-kanálovým eeg). Eeg monitorovanie sme robili obzvlá
tam, kde sa ukazovala nadväznos epileptických záchvatov na cirkadiánny rytmus. Vyuívali sme monos korelácie epileptických

záchvatov a jednotlivých epileptických eeg výbojov v reálnom èase
zakreslenej krivky hypnogramu. Pri generalizovaných výbojoch
sme vyuívali aj monos ich kvantifikácie pomocou výpoètovej
techniky. Loiskovú epileptickú abnormitu sme hodnotili vizuálne z 24-hodinového eeg záznamu (odhad mnostva abnormít, a to
ich porovnávaním pri opakovaných eeg monitorovaných vyetreniach, obr. 14).
Pri uvedených monostiach diagnostiky a lieèby sme sa pokúsili o koreláciu jednotlivých imunologických abnormít u pacientov so vetkými typmi záchvatov  bez výberu. Popri aktuálnej
antiepileptickej lieèbe sme sa pokúali pridáva aj imunomodulaènú lieèbu lege artis pod¾a typu a vánosti imunologických abnormít.
V prvej èasti naej práce sme sa z h¾adiska spoloènej lieèby
presvedèili, e zo 7 pacientov premedikovaných imunologicky
transferovým faktorom lege artis v 6 prípadoch dolo v priebehu
polroka k nápadnej úprave klinického stavu, t.j. poklesu poètu infektov a k ich ¾ahiemu priebehu, súèasne sa významne zníila
frekvencia výslytu epileptických záchvatov.
Rozhodli sme sa preto pre exaktnejie hodnotenie moného
úèinku transferového faktora vo vybranej skupine 10 pacientov,
kde sme zaradili len tých pacientov, u ktorých sa v priebehu polroka nepredpokladala nevyhnutnos meni antiepileptickú lieèbu
ani jej dávky.
Zo sledovanej skupiny pacientov, ktorí dobre spolupracovali,
sme vytvorili 2 podsúbory na základe elektrofyziologických vy-
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etrení, monitorovania hladín antiepileptík pri aktuálnej antiepileptickej lieèbe a aktuálnej imunomodulaènej lieèbe. Pretoe nae ambulantné pracovisko je konziliárnym pracoviskom pre neúspene lieèených pacientov, evidujeme prevane mladistné a dospelé osoby, deti od 5. roku ivota len ojedinele. Pre dlhodobý priebeh môeme z benej klasifikácie epileptických záchvatov
prezentova len 50-èlennú skupinu GENKONV a 75-èlennú skupinu PARCKOMP. Sledovanie trvalo najmenej 1 rok (tab. 1 a 2).
Diskusia
Z neurologického h¾adiska mono rámcovo klinicky kontatova, e pacienti, u ktorých sa nenala ani jedna imunologická
abnormita, sú s naj¾ahou formou epilepsie a patria do skupiny
GENKONV, kým pacienti, kde sa vyskytuje spolu atopia a deficiencia pecifickej celulárnej imunity, patria do skupiny PARCKOMP a ich lieèebný priebeh je protrahovaný.
Imunologické h¾adisko je zloitejie. V svetovej literatúre nachádzame zmienky o tom, e imunologické mechanizmy môu
by zahrnuté do patogenézy kàèových stavov. Sledovanie bených
parametrov imunologického profilu (hladiny imunoglobulínov,
zloiek komplementu, T-lymfocytov a ich jednotlivých subpopulácií), neviedlo k jednoznaèným záverom vzh¾adom na ich sledovania pri monitorovaní lieèby alebo prognózy epilepsie. Potvrdil
sa iba poznatok, e lieèba fenytoínom zniuje hladinu sérového
IgA.
V naom súbore imunologicky vyetrených 125 pacientov
s epilepsiou GENKONV a PARCKOMP sme nenali výraznejie
zmeny humorálnej imunity (IgG, IgA, IgM, C3, C4, CH50, AP50,
A1AT, A2MG. Zníenú hladinu IgA (dysimunoglobulinémia IV.
typu), ktorá sa uvádza 1:1000 a 1:5000 v benej populácii (Koistinen, 1975), sme zistili v naom súbore v 2,4 %, niektorí autori
nali túto imunodeficienciu a u 25 % epileptikov (Zagnoni, 1993).
Ve¾mi èasto sme zistili deficit pecifickej celulárnej imunity vo
forme zníeného indexu imunoskin-testu, alebo zníeného poètu
T-lymfocytov.
Ïalou ve¾mi èastou abnormitou býva pozitivita koných testov vèasnej precitlivenosti, ktorou dokazujeme atopický terén, prípadne nachádzame zvýenú hladinu IgE, eozinofíliu, alebo pozitivitu vèasnej konej reakcie na intradermálne antigény imunoskin-testu. Pod¾a naich predstáv nezodpovedá za patogenézu mnohých ochorení zníená imunitná odpoveï, ale imunitná odpoveï
neprimeraná, ktorá v svojom dôsledku nevedie k protektívnym
mechanizmom, ktoré by viedli k zvráteniu chorobného procesu,
ale vedú k jeho pretrvávaniu.
To znamená, e je poruená regulácia imunitných reakcií. Táto porucha regulácie je charakteristická pre atopiu, kde imunitný
systém tvorí protilátky triedy IgE a nevie ich tvorbu zastavi. Pri
styku atopického jedinca so pecifickým alergénom reaguje tento
neprimeranou hyperreakciou, ktorá nemá pre neho iadny obranný význam, ale naopak, spôsobuje mu nepríjemné komplikácie.

Tab. 2. Najèastejie patologické nálezy imunitného systému u pacientov s epileptickými záchvatmi.
Tab. 2. The most frequent pathological findings of immune system in
patients with epileptic paroxyzms.
Item

GK
%

PK
%

Pozitivita koných testov vèasnej precitlivenosti
(atopia)
Positivity of cutaneous tests of the early sensitivity
(atopy)

56

65,3

Iné znaky alergie (Eo, IgE, RA, pozit. ID testov)
Another signs of allergy

16

18

Poruchy pecifickej celulárnej imunity
The defects of specific cellular immunity

80

85

Poruchy nepecifickej celulárnej imunity
The defects of nonspecific cellular immunity

2

2,7

Znaky zápalovej aktivity
The signs of the inflammatory activity

36

26,7

Preto sme sa zamerali na sledovanie tých príznakov, ktoré nám
hovoria o monej poruche regulácie imunity. K nim patria: pozitivita koných testov vèasnej precitlivenosti, zvýená eozinofília,
zvýené hladiny IgE, porucha fagocytózy, prípadne pozitívna rodinná anamnéza alergie. Nau predstavu poruchy cytokínovej siete potvrdzuje aj nález trojnásobne zvýenej hladiny IL-1 v periférnych krvných monocytoch u pacientov s epilepsiou (R. Pacifici) a poukazuje na cestu, ktorou bude treba v epileptológii napredova.
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