EPILEPSIE
l	 záchvatovité onemocnění různé etiologie
l	 o jejím vzniku rozhodují zevní i vnitřní faktory včetně genetických a biochemických
l	 vznik a působení chorobného ložiska, vlastnosti neuronové sítě šířit a brzdit generalizaci vzruchů
l	 u epileptika převažuje generalizace vzruchu nad schopností inhibovat jeho šíření
l	 epi= záchvatová a přechodná porucha mozkové funkce, která se projevuje stereotypními poruchami chování a vědomí
l	 v období mezi záchvaty mohou být všechna vyšetření v normě

EPILEPSIE - VZNIK ZÁCHVATU
l	 i zdravý mozek reaguje záchvatovitě na určité stimuly, např. průchod elektrického proudu (elektrošok)
l	 generalizované podráždění neuronů, tonické a klonické křeče, ztráta vědomí
l	 epilepsie idiopatická, primární: doposud neznámé změny v chemismu CNS, mediátorech, geneticky podmíněné
l	 epilepsie sekundární, symptomatická: příčiny známé, např. nádor, zánět, toxiny, metabolické poruchy, cévní onemocnění, krvácení, skleróza, úrazy...
l	 poruchy inhibičních mechanismů vedou k destabilizaci membrány neuronů, vznikají chaotické výboje, šířící se buď synapsemi, nebo přímým přeskokem na sousední neurony
l	 normální funkce neuronů je porušena nebo zcela zaniká
l	 klinické typy záchvatů - parciální a generalizované:
l	 grand mal (GM)
l	 petit mal (PM)
l	 Jacksonova epilepsie
l	 psychomotorický záchvat
l	 intenzita postižení nervových, vegetativních a psychických se značně liší
l	 manifestace záchvatu někdy patrná jen na EEG, jindy s klinicky velmi bohatou symptomatologií

EPILEPSIE - GRAND MAL
l	 velký záchvat, tonicko-klonický záchvat
l	 náhlý začátek, hluboké bezvědomí, pád na zem
l	 tonické křeče, zpočátku flexorů, poté extensorů, zástava dechu, zblednutí obličeje, zornice rozšířené, bez reakce
l	 klonické křeče končetin, trupu, hlavy, výtok slin, uvolnění svěračů, znečištění, někdy pokousání jazyka
l	 konec apnoické pauzy, celý obraz trvá 1-3 min.
l	 porucha vědomí, probuzení, únava, dezorientace, amnézie na záchvat, bolest hlavy, vyčerpání, dysartrie, spánek

EPILEPSIE - PETIT MAL
l	 malý záchvat, akinetický záchvat, Lennoxův sy., potencuje alkalóza (zvýšení pH krve)  a hypoglykémie, acidóza (snížení pH) jej tlumí
l	 v raném dětství, myoklonické záškuby, následuje změna svalového tonu, možný pád
l	 za několik vteřin návrat vědomí a svalového tonu k normálu
l	 ve škole- epileptická absence: zákaly vědomí, zahledění, trvá vteřiny až půl minuty, záškuby mimického svalstva, strnulá poloha, dítě nepadá, nevnímá
l	 pyknolepsie: časté opakování takových záchvatů během dne

JACKSONOVA EPILEPSIE
l	 vědomí při záchvatu je neporušené
l	 pouze ohraničené klonické záškuby, např. palce ruky nebo poruchy citlivosti v určité oblasti
l	 parciální záchvat s ložiskem v senzitivní nebo motorické kůře mozku
l	 nemá tendenci se šířit (generalizovat)

PSYCHOMOTORICKÝ ZÁCHVAT
l	 temporální epilepsie, psychoparetický záchvat
l	 parciální záchvat s komplexní symptomatikou
l	 kvalitativní porucha vědomí (mrákotné stavy)
l	 halucinace, iluze již viděného, prožitého
l	 poruchy afektu, motoriky, náhlý nástup zmatenosti, bývá amnézie
l	 bezúčelné, nekoordinované, stereotypně se opakující pohyby
l	 existují i další typy záchvatů, např. vegetativní (záchvatovitá bolest břicha, tachykardie), akinetické u dětí (pád bez pokousání a pomočení, rychlý návrat vědomí a orientace)

JINÉ DĚLENÍ EPI
l	 dle patofysiologických mechanismů na:
l	 parciální záchvaty: vycházejí z neuronů mimo retikulární formaci CNS, výboje jsou většinou lokálně omezeny, nebo se šíří na nevelkou vzdálenost
l	 generalizované záchvaty: vycházejí z neuronů retikulární formace, šíří se po celém mozku, působí generalizované, synchronní a symetrické výboje, doprovázené ztrátou vědomí
VÝZNAM EEG U DG EPI
l	 rozhodující vyšetření v epileptologii
l	 potlačení základní fysiologické aktivity, specifické epi grafoelementy a průběh na záznamu buď ložiskově, nebo generalizovaně a synchronně
l	 v průběhu záznamu lze EEG pořídit výjimečně, většinou se tak děje v období mezi záchvaty
l	 u epileptiků se vedle specifických EEG markerů vyskytují i nespecifické změny křivky
l	 25% záznamů má specifické abnormity, 25% je normálních, 50% s nespecifickými abnormitami
l	 aktivační metody k ozřejmění abnormit: hyperventilace, fotostimulace, farmaka, spánková deprivace (usínání, probouzení)

POVAHOVÉ ZMĚNY U EPI
l	 čím dřívější je nástup epi, tím pravděpodobnější je rozvoj epi povahy
l	 nejvyšší výskyt epi ve školním věku, 75% do 30. roku života
l	 v dětství: zhoršená sebekontrola, riskování, úrazy
l	 v dospívání: nové hledání svého místa a role
l	 předzáchvatová aura, pozáchvatová vyčerpanost, únava, rozlada, náhlé změny nálady, suicidita ~5%
l	 rozmrzelost, explozivnost, zlostnost, zvýšený afekt, nedůtklivost, podezíravost, obřadnost, pedantství, egocentrismus, pomalá a nevýrazná řeč i myšlení
l	 mrzuté deprese, plačtivost, hypochondrie
l	 epileptoid=člověk, netrpící záchvaty, s častějším patickým EEG a povahovými změnami obdobnými epi

EPI DEMENCE
l	 nekomplikovaná epi bez prokazatelné organické poruchy CNS nepostihuje intelekt
l	 levostranné ložisko ovlivňuje Brocovo centrum řeči, slovní vyjadřování bývá narušeno, nevýpravnost
l	 pravostranné ložisko spojováno s poruchou časoprostorových vztahů a emocionality
l	 příčinou epi demence je kromě vlastní organiky CNS (nádor, krvácení,…) počet záchvatů s centrální anoxií a počet mozkových traumat při pádech na hlavu
l	 až 75% pacientů po 20 letech trvání choroby vykazuje intelektové změny, nárůst egoismu a oploštění zájmů


EPI PSYCHÓZY
l	 při epi ložisku v temporálním laloku se mohou manifestovat stavy, které se klinicky projevují jako psychomotorický záchvat s dominantní psychickou komponentou, trvají až několik týdnů
l	 hranice mezi psychózou a psychomotorickým záchvatem není ostrá
l	 mrákotný stav se stuporosní nebo automatickou formou
l	 náhlé vzniklá a náhle končící kvalitativní porucha vědomí
l	 porucha orientace, halucinace, iluze, úzkostná či mrzutá nálada, silný afekt, zpomalené až utlumené myšlení, zárazy, depersonalizace, naznačené bludy, porucha výbavnosti a vštípivosti paměti
l	 epi fuga: 2x častější u mužů, odchod z domova, bezradnost, neopatrné nakládání s financemi, ospalý či opilý vzhled, mrákotný stav, končí spánkem, amnézie na celou příhodu

PARANOIDNÍ A HALUCINATORNÍ SY.
l	 časté u osob bez záchvatů epi s dobrou th., ale s vysokými dávkami antiepileptik
l	 řešení spočívá v hledání minimální antiepileptické dávky léků a event. náhradě stávající medikace
l	 lze nasadit i neuroleptika
l	 psychózy jsou integrální součástí epileptického onemocnění a vývoje
l	 vznikají ve společných anatomických a mediátorových strukturách (obdobně jako u schizofrenie) a mají vztah k premorbidní osobnosti pacienta

LÉČBA EPI
l	 životospráva: abstinence od alkoholu, nikotinu, jiných drog
l	 opatrně: silný čaj, černá káva, kakao, čokoláda, ostré koření
l	 dostatek nepřerušovaného spánku
l	 pravidelné užívání účinných antiepileptik.

