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Abstrakt
Cíle výzkumu
Cílem výzkumu bylo zmapování problematiky depresí u pacientů s farmakorezistentní
epilepsií. Výzkumnými cíli bylo zjistit, jaká je míra subjektivně vykazovaných depresivních
symptomů u souboru pacientů s farmakorezistentní epilepsií, dále porovnání subjektivně
měřené míry deprese mezi pacienty s farmakorezistentní epilepsií a běžnou populací. Třetím
cílem bylo zmapovat depresivní obtíže u pacientů s farmakorezistentní epilepsií v závislosti
na sociedemografických faktorech, tedy v závislosti na pohlaví, věku, rodinném stavu,
dosaženém vzdělání a pracovním uplatnění. Posledním výzkumným cílem bylo zmapovat
depresivní obtíže u pacientů s farmakorezistentní epilepsií v závislosti na epileptických
faktorech, tedy zjistit, zda se míra subjektivně vykazovaných depresivních příznaků u
pacientů s farmakorezistentní epilepsií liší v závislosti na typu záchvatů, frekvenci záchvatů
za 1 měsíc, počátku onemocnění epilepsií a trvání onemocnění.
Metoda a design výzkumu
Jako měřící nástroj deprese byla použita Beckova sebeposuzovací škála depresivity BDI v
plné, tj. 21 položkové verzi. Výzkum byl proveden na celkem 130 pacientech
s farmakorezistentní epilepsií.
Výsledky výzkumu
Sledované proměnné byly zpracovány za použití těchto statistických metod: MannWhitneyův U-test, Kruskal-Wallisův test. U pacientů s farmakorezistentní epilepsií se deprese
(mírná až střední, střední až těžká a těžká) prokázala za použití BDI u 24% osob, mírná
deprese u 41% osob, u 35% osob byla depresivita v normě. Pacienti s farmakorezistentní
epilepsií dosáhli vyšších skórů BDI oproti běžné populaci, na 99% hladině významnosti. Ze
sociodemografických faktorů se statisticky významně lišily skupiny rozdělené podle pohlaví a
pracovního uplatnění. Statisticky významné rozdíly jsme neprokázali mezi skupinami
rozdělenými podle věku, rodinného stavu a vzdělání. Z epileptických faktorů se skóry BDI
lišily v závislosti na typu záchvatu a měsíční frekvenci záchvatů. Statisticky významné
rozdíly jsme neprokázali mezi skupinami rozdělenými podle počátku onemocnění a trvání
onemocnění.
Závěr
Míra depresivity je u pacientů s farmakorezistentní epilepsií vyšší oproti běžné populaci.
Depresivita (mírná až střední, střední až těžká a těžká) se vyskytuje u 24%, u 41% se dle BDI
vyskytuje depresivita mírná. Z hlediska sociodemografických fatorů můžeme za rizikový
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faktor vzniku deprese považovat ženské pohlaví a z hlediska pracovního uplatnění pak
dlouhodobou pracovní neschopnost a invalidní důchod. Z epileptických faktorů je vznik
deprese závislý na typu záchvatu (nejrizikovějším se jeví parciální komplexní záchvaty) a na
frekvenci (s vyšší frekvencí záchvatů roste riziko výskytu deprese).
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Abstract
The research objectives
The objectiv of the research was to map the depression problems among patients with
pharmacological resistant epilepsy. The research had 4 main goals: Firstly, to find out degree
of subjective reported depressive symptoms among a sample of patients with pharmacological
resistant epilepsy, then secondly to compare degree of subjective reported depressive
symptoms within patients with pharmacological resistant epilepsy and normal populations.
The third goal was the mapping of the depression problems among patients with
pharmacological resistant epilepsy according to sex, age, family status, education and
working use. The last goal was the mapping of the depression problems among patients with
pharmacological resistant epilepsy, epileptic factors and according to type of seizures,
frequency of seizures in one month, the begining of epilepsy and the duration of epilepsy.
Research design and methods
We used the full Beck Depression Inventory as measurement scale. The research was
performed on 130 patients with pharmacological resistant epilepsy.
Research results
Monitored variables were evaluated with the application of the following statistical
methods: Mann-Whitney U-test, Kruskal-Wallis test.
The level of depression was moderate in 41%, 35% had depression in norm. 24% was
depressive (in BDI).
The level of depression was significantly higher among patients with pharmacological
resistant epilepsy compared to normal population. Another significantly differences were in
terms of sex and working use. We did not find out significantly differences when it comes to
age, family status, and education categories. We found out significantly differences in the
following epileptics factors: type of seizures, frequency of seizures in one month. We did not
find out significantly differences to the begining of epilepsy and the duration of epilepsy.
Conclusion
The level of the depression is significantly higher among patients with pharmacological
resistant epilepsy compared to normal population. Depression appeared in 24%, the moderate
depression in 41%. Woman gender and long-term working disability are risks factors for
developing depression. Risks epileptic factors are type of seizures, frequency of seizures in
one month.
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Úvod
Epilepsie je onemocnění, které je charakteristické opakovanými epileptickými záchvaty.
Prvotní záznamy o epilepsii se odhadují již z dob babylonských. Ve starších dobách byla
označována jako padoucnice, morbus sacer, morbus divinus nebo jako božská či svatá nemoc.
Bývala nazývána jako magie zlých duchů, a podle toho také „léčena“. Přestože se postupně
dostala do lékařských slovníků, ještě ve středověku byla brána za trest od boha. Nemocní
s epilepsií se střetávali s odsouzením společnosti, se strachem ze strany společnosti, často se
sociální izolací, byli perzekuováni.
V novověku se na epilepsii pohlíželo jako na duševní nemoc a podle toho se opět
s nemocnými jednalo. Často byly „léčeni“ v ústavech a psychiatrických zařízeních. Ucelená
léčba se začala užívat až od druhé poloviny 19. století, kdy se za příčinu záchvatů začaly
považovat poruchy mozku.
Přestože se v dnešní době ve vyspělém světě nemocní již nepotýkají s tím, že by byli
například považováni za posedlé ďáblem,

stále se setkávají se stigmatizací, neochotou

pomoci (například při záchvatu na ulici), potížemi v zaměstnání. Epilepsie pro ně představuje
řadu omezení, například při výběru školy, zaměstnání, trávení volného času, strach, kdy se
dosaví záchvat a samozřejmě samotné epileptické záchvaty, které často vedou ke zranění.
V současné době existuje léčba farmakologická, která má ve většině případů vliv na
epileptické záchvaty v tom smyslu, že vymizí nebo se zredukují. U části nemocných je tato
léčba neúčinná. Pokud je neúčinná déle než dva roky, hovoříme o farmakorezistentní
epilepsii.
U všech chronických nemocnění, a tedy i u farmakorezistentní epilepsie, je vyšší
prevalence psychických poruch než v běžné populaci. Jako nejčastější psychické onemocnění
bývá udávána deprese.
Cílem naší práce je zmapovat depresivitu u farmakorezistentní epilepsie, odhalit rizikové
faktory, které by mohly být vodítkem pro neurology a jiné lékaře, kteří s nemocnými
s epilepsií pracují.
Kvůli přehlednosti je práce rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se
zaměřujeme na charakteristiky onemocnění, příčiny vzniku epilepsie a farmakorezistentní
epilepsie, diagnostiku onemocnění, klasifikaci epilepsií a epileptických záchvatů a léčbu
epilepsie. Dále se zabýváme psychosociálními aspekty života s tímto onemocněním,
sociálními důsledky, kvalitou života a psychickými poruchami, které nejčastěji postihují
nemocné s epilepsií. Depresi, její charakteristice, příčinám vzniku a léčbě je věnována další
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kapitola. Závěr teoretické části je věnován depresi u nemocných epilepsií, jejich specifikách
v projevu, příčinách vzniku a v léčbě.
Praktická část zahrnuje vlastní výzkum. Za zvolené metody BDI (Beckova sebeposuzovací
stupnice) jsme se pokusili zmapovat depresivitu u souboru pacientů s farmakorezistentní
epilepsií, porovnat výsledné hodnoty s kontrolní skupinou a odhalit případné rizikové faktory
vzniku deprese u nemocných farmakorezistentní epilepsií, a to srovnáním jednotlivých skupin
rozdělených podle sociodemografických a epileptických faktorů.
V rámci diskuze dat konfrontujeme naše závěry s literárními prameny, podáváme návrhy,
jak by bylo možné využít naše poznatky v prevenci a léčbě.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
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1. Farmakorezistentní epilepsie
Epilepsie je onemocnění definované opakovanými epileptickými záchvaty. Výskyt
epileptického onemocnění se odhaduje na 0,5–1 %, to znamená, že v České republice trpí
epilepsií zhruba 70 000 osob. Další 1–4 % populace prodělají v životě ojedinělý epileptický
záchvat (Nešpor, 2005).
Ve výskytu tohoto onemocnění pozorujeme dva nejvýraznější vrcholy. První je v dětství a
v adolescentním věku, druhý ve věku nad 65 let, přičemž s každou další dekádou se
prevalence epilepsie zvyšuje (nad 80 let se vyskytuje u 1,52%) (Ticháčková, Pidrman, 2004).
Pacienta s epilepsií můžeme považovat za farmakorezistentního pokud „ u něj do dvou let
od zahájení léčby není dosaženo uspokojivé kompenzace záchvatů při použití nejméně dvou a
nejlépe tří správně volených antiepileptik podávaných v maximálních tolerovaných dávkách,
ať již v monoterapii nebo v kombinacích“ (Brázdil, Hadač, 2004, s. 14).
U těchto pacientů se může postupně rozvinout řada funkčních a strukturálních změn, a to
včetně vzniku sekundárních ložisek. Mohou se objevit psychické změny jako je ulpívavost,
poruchy paměti či těžkopádné myšlení. Tyto změny společně se stále se objevujícími
záchvaty mají vliv na kvalitu života nemocných. V současné době žije v České republice
20 000-30 000 farmakorezistentních pacientů (Brázdil, Hadač, 2004). Hovorka et al. (2004)
hovoří o 15% z celkového počtu nemocných eilepsií.
V další částí textu budeme hovořit pouze o epilepsii, neboť v oblastech, kterým se budeme
věnovat není rozdíl mezi epilepsií a farmakorezistentní epilepsií.

2. Definice epilepsie
Epilepsie „ je takové onemocnění, které se vyznačuje opakovanými stavy změněné bdělosti
(vigility), hybnosti (motorika a psychomotorika, křeče, poruchy řeči) nebo vědomí (senzoria),
vnímání (percepce), myšlení (mentace), chování (etologie) a pociťování (afektivity), které
náhle přicházejí a většinou náhle odcházejí, trvají obvykle několik vteřin až několik minut,
méně často i déle, a jsou doprovázeny změnami v EEG“ (Tichý et al., 1998, s. 185).
Změna vigility znamená zhoršenou bdělost. Při epileptickém záchvatu dochází ke snížení
bdělosti, jako somnolence nebo sopor, často nastává kóma. Změní se obsah vědomí, nastane
alterace vyšších nervových funkcí, obvykle humánních, jako jsou tvorba vjemu (percepce),
zpracování myšlenek (mentace), motorická exprese (konání, jednání a chování), tvoření
pocitů a citů (emotivita, afektivita) a uvědomování si svých psychických procesů
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(ultrasenzibilita). Jejich porucha vede k depersonalizacím. To se stává obvykle u některých
fokálních či parciálních záchvatů, tedy u záchvatů bez poruch vědomí (Tichý et al., 1998).
Epileptický záchvat může vyvolávat různě složité vjemy, jako záblesky až vidiny, zvuky až
melodie nebo brnění končetin až tělové halucinace. Může vzniknout senzorická nebo
motorická afázie, nutkavé opakování slov a myšlenek (třeba jen v duchu), křeče jedné
končetiny nebo tváře při Jaksnově epilepsii nebo naopak Todovu parézu, obvykle se vyvíjející
do paroxysmů (Tichý et al., 1998).
Poruchy chování a jednání se projevují jako náhlé neadekvátní motorické projevy, často
bývají spojeny s poruchou vnímání, vědomí a paměti (Tichý et al., 1998).
Poruchy afektivity vedou nejčastěji k pociťování úzkosti, strachu a děsu. Často jsou
spojeny s vegetativními potížemi jako je dyspnoe, změny srdečního rytmu, zčervenání tváře,
návaly horka, oprese na hrudi, nauzea a vomitus (Tichý et al., 1998).

3. Etiologie epilepsie
Existuje mnoho příčin, které se podílejí na vzniku tohoto onemocnění. V zásadě však
můžeme příčiny vzniku epilepsie rozdělit do dvou skupin, a to na faktory genetické a faktory
získané (Hovorka et al., 2004a).

3. 1. Genetické faktory
Pohotovost k epileptickým záchvatům je podmíněna především geneticky. Nevšímalová et
al. (2002) uvádějí, že je známo již několik desítek genů, které se podílejí na vzniku
epileptických onemocnění. Některé podporují autozomálně dominantní přenos (např. frontální
noční epilepsie nebo benigní epilepsie dětského věku), jiné autosomálně recesivní dědičnost
(jde např. o některé typy myoklonických epilepsií).
Tyto faktory odpovídají za vznik dalších epilepsií na podkladě některých geneticky
podmíněných vrozených vývojových vad, metabolických vad, poruch neurotransmise,
dysfunkce iontových kanálů. Ovlivňují i náchylnost k epilepsii (Hovorka et al., 2004a).

3. 2. Získané faktory
Faktory získané představují široké etiologické spektrum endogenních a exogenních činitelů
působících v prenatálním či postnatálním období. Tyto faktory rozdělíme podle toho, ve
kterých jednotlivých vývojových období se nejčastěji uplatňují.
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Prenatální období. Nejčastějšími prenatálními zásahy do neurogeneze jsou vývojové
dysplazie a heterotopie, infekční i toxické vlivy (Nevšímalová et al., 2002).
Perinatální období. V tomto období jsou riziková porodní traumata, hypoxie mozku,
metabolické poruchy (hypoglykémie, hypokalcémie), infekce a malformace.
Kojenecký, batolecí a školní věk. U kojenců a dětí jde o febrilní křeče, infekce,
traumata, malformace, geneticky podmíněné a idiopatické epilepsie.
Období dospívání. V dospívání pak jde o traumata, metabolické poruchy a tumory.
Dospělost. Nejčastějšími příčinami vzniku epilepsie v tomto vývojovém období jsou
vaskulární infekce, tumory a traumata (Hovorka et al., 2004a).

Mezi nejčastější příčiny vzniku epilepsie patří febrilní záchvaty, poškození mozku,
metabolické poruchy, úrazy hlavy, mozkové nádory, cévní onemocnění mozku, degenerativní
onemocnění, infekční onemocnění centrální nervové soustavy a alkohol (Hovorka et al.,
2004a).
Febrilní záchvaty jsou „věkově vázané poruchy vědomí a/nebo křeče, vyskytující se
výhradně při zvýšené teplotě“ (Nevšímalová et al., 2002, s. 217). Při vzniku záchvatu hraje
kromě vnitřního stavu a změněných parametrů vnitřního prostředí úlohu i reakce imunitního a
nervového systému na infekci. Záchvaty nejsou považované za epileptické. Pokud se však
vyskytují opakovaně, mohou v epilepsii vyústit. Na vzniku febrilních křečí se velkou mírou
podílí genetická predispozice (Nevšímalová et al., 2002). U dětí je dále rizikem poškození
mozku např. při dětské mozkové obrně, infekcích a traumatech (Brázdil, Hadač, 2004).
Metabolické poruchy, mezi které patří poruchy rovnováhy elektrolytů (změněné hladiny
sodíku, vápníku, hořčíku), hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi) nebo hyperglykémie
(zvýšená hladina krevního cukru), selhání ledvin (onemocnění ledvin), urémie (zvýšení
močoviny v krvi) nebo změny, které nastanou v době kolem dialýzy ledvin, jaterní selhání
(závažné onemocnění jater) a zvýšení toxinů, hypoxie (snížený přísun kyslíku do mozku),
jsou rovněž považovány za častou příčinu vzniku epilepsie (Brázdil, Hadač, 2004).
Úrazy hlavy mohou být rovněž významným faktorem při vzniku epilepsie. O tom, zda se
epilepsie po úraze hlavy rozvine, rozhoduje zejména závažnost poranění. Po poranění s
průnikem předmětu do lebky a mozku je riziko 30-50 %. Vysoké riziko je též u krvácení do
hlavy a zhmoždění mozku. Naproti tomu běžný úraz hlavy a otřes mozku (s bezvědomím
kratším než půl hodiny) neznamená vyšší riziko rozvoje záchvatů. Záchvaty se nejčastěji
objeví v průběhu prvního roku, v 70 % do dvou let od úrazu, možný je i pozdější začátek.
Traumatická poranění hlavy způsobují epilepsii asi u 3-4% pacientů (Hovorka et al., 2004a).
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Mozkové nádory jsou odpovědné za 10-15 % epilepsií dospělého věku. Jedná se většinou o
nádory benigní (Hovorka et al., 2004a). Největší incidence je ve věku 25-64 let (Preiss,
Kučerová et al., 2006). Nádory, které se vyskytují v souvislosti s epilepsií, mají několik
společných vlastností, jimiž se liší od ostatních neuroonkologických jednotek. Většinou jde o
pomalu rostoucí nádory, s nízkou proliferační aktivitou a nízkým maligním potenciálem.
Často se vyskytují současně s poruchami kortikálního vývoje. Vyznačují se často povrchní
lokalizací a složením ze smíšené populace gliových a neuronálních nádorových buněk
(Zámečník, Kršek, 2004).
Cévní onemocnění mozku jsou nejčastější příčinou záchvatů u pacientů nad 50 let. Záchvat
se může objevit buď při akutní příhodě nebo jako její následek (Hovorka et al., 2004a).
Degenerativní onemocnění jsou rovněž pavažována za možnou příčinu vzniku
epileptických záchvatů. Existuje mnoho neurodegenerativních poruch, které jsou doprovázeny
záchvaty. Patří mezi ně například tuberózní skleróza, neurofibromatóza, fenylketonurie a
další (Hovorka et al., 2004a). Epilepsie spojená s degenerativními procesy je zodpovědná za
asi 2% všech případů epilepsie (Preiss, Kučerová et al., 2006).
Infekce nervového systému může vést ke snížení záchvatovitého prahu. Může jít o
meningitidu, encefalitidu a HIV (Hovorka et al., 2004a). Epilepsie se může objevit v průběhu
nebo jako následek jakéhokoli zánětlivého procesu mozku (Zámečník, Kršek, 2004). Infekce
nervového systému jsou odpovědné za vznik 2-3% epilepsií. Patří mezi nejčastější příčiny
vzniku onemocnění u malých dětí a také u populace v pokročilejším věku (Preiss, Kučerová
et al., 2006).
Jak jsme výše uvedli další z příčin vzniku epilepsie je alkohol. Výskyt záchvatů u závislých
na alkoholu je nejméně trojnásobný ve srovnání s běžnou populací. Zneužívání alkoholu také
často předchází výskytu status epilepticus (podle různých studií v 9–25 % případů). Alkohol,
podobně jako např. barbituráty nebo benzodiazepiny, může v odvykacím stavu vyvolat
epileptický záchvat. Také může vyvolat epilepticus u osob, u nichž se dříve epileptické
záchvaty nevyskytovaly. Velká část epileptických záchvatů se však neobjevuje pouze vlivem
odvykacího stavu. Častou komplikací u pacientů zneužívajících alkohol jsou úrazy hlavy nebo
cévní mozkové příhody v důsledku prudkého zvýšení krevního tlaku po vysokých dávkách
alkoholu. (Nešpor, 2005).
Jako další faktory ovlivňující vznik epilepsie bývá uváděn věk a stav vnitřního prostředí.
Záchvatová pohotovost klesá úměrně s věkem, nejvyšší je u kojenců a batolat. Záchvatovou
pohotovost zvyšuje také nedostatek spánku, alkohol a fyzické vyčerpání. Rizikovým je tedy
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kojenecký a batolecí věk, nejméně rizikové je období stáří, které je však spojeno s chorobami,
které mohou být záchvaty doprovázeny (Jedlička, Nebudová, 1989).

3. 3. Příčiny vzniku farmakorezistentní epilepsie
Příčina farmakorezistence je doposud neznámá, pravděpodobně má více příčin, přičemž se
jednotlivé faktory mohou u téhož jedince kombinovat. Mezi nejčastěji diskutované
potenciální příčiny patří:
patologicky zvýšená exprese transportních proteinů v CNS (změny v transportních
proteinech);
autoprotilátky proti glutamátdekarboxyláze (role autoimunity);
alterace neurotransmiterů receptorů (změny ve složení, senzitivitě a distribuci
inhibičních GABA a excitačních glutamátových neurotransmiterových receptorů);
„kanálopatie“ (předpokládá se, že mutace jednotlivých iontových kanálů

mohou

změněnou odpovídavostí na antiepileptika způsobovat nebo přispívat ke vzniku
farmakoresistence);
lipofilita antiepileptik (mechanismem účinku se řada antiepileptik velmi liší, jejich
společným znakem jsou některé fyzikální charakteristiky, např. lipofilita, tedy
rozpustnost v tucích, která zásadním způsobem ovlivňuje farmakokinetiku léku);
vliv vlastních epileptických záchvatů, nepříznivý vliv opakovaných epileptických
záchvatů, případně i vliv pokračující epileptické aktivity v mozku (Brázdil, Hadač,
2004).

Farmakorezistence

se

nejčastěji

objevuje

u

epilepsií

fokálních,

především

symptomatických. Z fokálních epilepsií je nejčastější výskyt intraktability u epilepsie
temporálního laloku. Nejčastěji je pozorována u pacientů s parciálními záchvaty s komplexní
symptomatologií (Brázdil, Hadač, 2004).
Ze strukturálních lézí, v jejichž důsledku často vzniká intraktabilní epileptické onemocnění
jsou nejvýznamnější následující:
hipokampální skleróza, která je nalézána u 60-70% pacientů s intaktabilní temporální
epilepsií;
duální patologie, tedy současný výskyt hipokampální sklerózy a další strukturální léze;
korové dysplazie a jiné poruchy neuronální migrace, která patří k vůbec nejčastějším
příčinám farmakorezistentní epilepsie (Brázdil, Hadač, 2004).
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4. Etiopatogeneze
Mezi základní doposud známé etiopatogenetické komponenty epilepsie patří epileptogenní
podnět, epileptické ohnisko, komponenta thalamokortikální a temporální.

Epileptogenní podnět
Epileptogenní podnět není rozhodujícím etiopatogenetickým činitelem v tom smyslu, že by
epileptické záchvaty byly vyvolávány pouze nebo převážně určitým podnětem. Nejčastějším
specifickým podnětem je podnět optický. Nejčastěji jde o rytmicky přerušované světlo, světlo,
jehož intenzita se rytmicky mění, obrazce s kontrastními světlými a tmavými plochami
(Servít, 1987).

Epileptické ložisko
Základním patogenetickým mechanismem je epileptické ložisko, což je různě rozsáhlá
populace neuronů s patologickou elektrickou aktivitou. Patologie pak spočívá v porušeném
stavu klidové polarizace a v akční depolarizaci povrchové membrány neuronu, což způsobuje
jeho hyperexitabilitu. V epileptickém ložisku dochází k abnormálním neuronálním výbojům
s projevy hyperautorytmicity a hypersynchronie. Hyepreautorytmicitu můžeme definovat jako
opakované stavy relativně vysokých a za sebou jdoucích potenciálů, hypersynchronii jako
současné vybíjení neuronů. Epileptické ložisko je pod řadou inhibičních vlivů. Soubor těchto
vlivů představuje záchvatový práh. Při snížení těchto vlivů se sníží i záchvatový práh a
manifestuje se epileptický výboj, který může být buď ohraničený anebo neohraničený.
Ohraničený výboj se nešíří do okolí a klinická symptomatologie je dána jeho lokalizací.
Neohraničený se šíří na další oblasti mozku a funkčně pak může být postižen praktický celý
mozek. Charakter vlastního záchvatu je vždy dán lokalizací výboje a jeho šířením (Amber,
2004).

Epileptogenní etiopatogenetická komponenta thalamokortikální
Ascendentní retikulární aktivační systém a thalamokortikální reverberační okruh tvoří
funkční jednotku. Spolu s transmiterovými systémy dopaminergním a nonadrenergním mají
rozhodující vliv na kvalitativní i kvantitativní úroveň bdělosti, tedy na jeden z významných
příznaků epilepsie. Patologická hypersynchronní aktivita v thalamokortikálním okruhu, která
se typicky projevuje bilaterální aktivitou hrot-vlna, vytváří blokádu senzorické aference do
thalamu i korových struktur mozku (Servít, 1983).
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Epileptogenní etiopatogenetická komponenta temporální
Patofyziologickým základem této komponenty je funkční abnormalita v limbických
strukturách diencefalotemporálních. Limbický systém zahrnuje septum, hypothalamus,
hipokampus a amygdalu. Všechny tyto struktury mají společnou vysokou pohotovost ke
vzniku paroxysmální aktivity. Uplatňují se v etiopatogenezi 30-60% epilepsií (Servít, 1983).

5. Diagnostika epilepsie
Abychom mohli epilepsii diagnostikovat, musíme znát dobře symptomy onemocnění. Při
diagnostice získáváme znalosti o symptomech odebráním anamnézy, z objektivního vyšetření
a z laboratorního vyšetření. Níže si jednotlivé kroky popíšeme.
Prvním krokem je sejmutí anamnézy. Anamnézu můžeme rozdělit na subjektivní a
objektivní.
Subjektivní anamnéza označuje informace o prožitcích a pocitech od nemocného,
tedy popis stavu (Tichý et al., 1998), dále informace o překonaných onemocněních
považovaných

za

rizikové

(zejména

jde

o

febrilní

křeče,

úrazy

hlavy,

cerebrovasculární anebo kardiovaskulární onemocnění, neoplazmy, abúzus či
návykovost, infekční onemocnění), o rodinné anamnéze (febrilní křeče, epilepsie
v příbuzenstvu, neurologické onemocnění v rodině) a informace o sociální anamnéze
(zaměstnání, řidičský průkaz).
Objektivní anamnéza pak obsahuje informace o záchvatu, které získáváme od
přímých účastníků záchvatu pacienta (např. rodiče, příbuzní, manželé a partneři,
přátelé atd.) (Donáth et al., 2000).
Objektivní vyšetření je somatické vyšetření pacienta (Tichý et al., 1998). Někdy se
označuje jako vyšetření klinické a rozlišuje se na fyzikální vyšetření (známky úrazu,
kardiovaskulární systém, kůže) a neurologické vyšetření (zaměřuje se na ložiskový
postiktální deficit, ložiskový neurologický deficit po úpravě záchvatovitého stavu,
může zahrnovat neuropsychologické vyšetření).
Posledním krokem je paraklinické vyšetření, které zahrnuje laboratorní vyšetření,
toxikologický skrínink, změny v EEG, neurozobrazovací metodiky jako je MMR, CT,
SPECT a PECT (Tichý et al., 1998).
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6. Přehled a klasifikace epilepsií
Epilepsie dělíme na lokalizované, generalizované (idiopatické) a nedeterminované (Faber,
1995). U lokalizovaných epilepsií (parciální, fokální, ložiskové) začínají záchvaty
lokalizovaně, z ohraničené kortikální oblasti. Klinická manifestace záchvatů odpovídá
fokálnímu

počátku

epileptické

aktivity

bez

nebo

s případnou

generalizací.

U

generalizovaných epilepsií jsou všechny záchvaty generalizované (Hovorka et al., 2004a).
Všechny tři typy můžeme rozdělit podle etiologie na epilepsie symptomatické, tedy na ty,
které mají známou příčinu (mozková léze), na idiopatické, jejichž etiologie není známa a
původ je pravděpodobně genetický, a epilepsie či syndromy kryptogenní, které mají
pravděpodobně „symptomatickou“ příčinu, ale ta není známa (Kuba, Marusič, Tomášek,
2004).
Níže si popíšeme všechny tři typy, tedy epilepsie lokalizované, generalizované a
nedeterminované.

6. 1. Lokalizované epilepsie
Dělíme je podle výše uvedeného na idiopatické, kryptogenní a symptomatické.
1. Idiopatické (primární)
Mezi idiopatické epilepsie patří benigní dětská epilepsie s centrotemporálními hroty, dětská
epilepsie s okcipitálními paroxysmy a primární epilepsie provokovaná čtením (Faber, 1995).
Kuba, Marusič a Tomášek (2004) do této skupiny řadí ještě autozomálně dominantní noční
frontální epilepsie a familiární temporální epilepsie.
2. Kryptogenní
Do kategorie kryptogenních epilepsií řadíme epilepsie temporálního laloku, frontálního
laloku, dále parietálního a okcipitálního laloku a Koževnikovův syndrom (Kuba, Marusič,
Tomášek, 2004).
3. Symptomatické
Do skupiny symptomatických epilepsií patří chronická progresivní epilepsie partialis
kontinua a syndromy, které jsou charakterizované specifickými vyvolávajícími faktory (Kuba,
Marusič, Tomášek, 2004).

6. 2. Generalizované epilepsie a epileptické syndromy
Generalizované epilepsie a syndromy rovněž dělíme na idiopatické, kryptogenní a
symptomatické (Kuba, Marusič, Tomášek, 2004).
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1. Idiopatické (s věkově vázaným počátkem)
Jde o následující typy epilepsií a epileptických syndromů: benigní idiopatické
novorozenecké křeče, benigní familiární novorozenecké křeče, benigní myoklonická
epilepsie, dětská epilepsie s absencemi, juvenilní epilepsie s absencemi, juvenilní
myoklonická epilepsie, myoklonicko-astatická epilepsie, epilepsie s generalizovanými
tonicko-klonickými záchvaty po probuzení, ostatní generalizované epilepsie a generalizované
epilepsie se specifickými vyvolávajícími faktory (Kuba, Marusič, Tomášek, 2004).
2. Kryptogenní nebo symptomatické
Mezi kryptogenní a symptomatické patří Westův syndrom, Lonnox-Gastautův syndrom,
epilepsie s myoklonicko-astatickými záchvaty a epilepsie s myoklonickými absencemi (Kuba,
Marusič, Tomášek, 2004).
3. Symptomatické
Epilepsie symptomatické můžeme rozdělit na dvě skupiny a to na epilepsie a epileptické
syndromy s nespecifickou etiologií a na specifické syndromy.
Do první skupiny patří časná myoklonická encefalopatie, časná infantilní epileptická
encefalopatie se „suppression-bursts“. Pod specifické syndromy patří různá definovaná
onemocnění, kde je epilepsie dominujícím znakem (Kuba, Marusič, Tomášek, 2004).

6. 3. Nedeterminované epilepsie
Poslední skupinou jsou epilepsie nedeterminované, mezi které patří epilepsie se záchvaty
generalizovanými i fokálními a epilepsie bez jasných generalizovaných nebo fokálních
projevů (Faber, 1995).
Mezi epilepsie se záchvaty generalizovanými a fokálními patří neonatální záchvaty, těžké
myoklonické encefalopatie raného dětského věku, epilepsie s kontinuálními výboji hrot-vlna
ve spánku a získaná epileptická afázie.
Do druhé skupiny řadíme všechny případy generalizovaných tonicko-klonických záchvatů,
u nichž nelze diagnosticky určit, zda se jedná o fokální nebo generalizovanou epilepsii (Kuba,
marusič, Tomášek, 2004).

7. Klasifikace epileptických záchvatů
V následující kapitole se budeme věnovat podrobněji klasifikaci epileptických záchvatů a
jejich charakteristice, neboť právě druh a frekvence záchvatu mají velký vliv na život
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nemocného. Uvedeme dvě možné klasifikace. Záchvaty rozdělíme podle mezinárodní
klasifikace epileptických záchvatů a následně popíšeme semiologickou klasifikaci.

7. 1. Mezinárodní klasifikace epileptických záchvatů- ICES (1981)
Podle ICES dělíme epileptické záchvaty na dvě velké skupiny, a na to záchvaty parciální a
záchvaty generalizované. Nejprve si popíšeme záchvaty parciální.

7.1.1. Parciální epileptické záchvaty
Jako parciální záchvaty označujeme ty záchvaty, jejichž počáteční klinické projevy anebo
EEG změny, svědčí pro začátek záchvatu v části jedné mozkové hemisféry. Další klasifikace
těchto záchvatů je dána tím, zda během záchvatu došlo k porušení vědomí či nikoliv. Pokud
nebylo narušeno vědomí, záchvat se klasifikuje jako parciální simplexní, pokud k poruše
vědomí dojde, záchvat se označuje jako parciální komplexní. Třetím typem jsou záchvaty
parciální přecházející v záchvaty generalizované (Kuba, Marusič, Tomášek, 2004).
1. Parciální záchvaty simplexní s elementární symptomatologií
Parciální záchvaty simplexní se dále dělí na čtyři skupiny: na parciální záchvaty simplexní
s motorickými projevy, se somatosenzorickými nebo speciálními senzorickými příznaky,
s autonomními příznaky a s psychickými příznaky.
A. Parciální simplexní záchvaty s motorickými projevy
U těchto typů záchvatů může být jakákoliv část těla zasažena fokální záchvatovou aktivitou
v závislosti na místě původu záchvatu v motorické oblasti. Vědomí je obvykle zachováno.
Epileptická aktivita se však může rozšířit do struktur, jejichž účast povede ke ztrátě vědomí
anebo generalizovaným konvulzím (Kuba, Marusič, Tomášek, 2004).
B. Parciální simplexní záchvaty se somatosenzorickými nebo speciálními senzorickými
příznaky
Tyto záchvaty se dále dělí na parciální simplexní záchvaty se somatosenzorickými
příznaky a na záchvaty se speciálními senzorickými příznaky (Kuba, Marusič, Tomášek,
2004).
Parciální záchvaty simplexní se somatosenzorickými příznaky vznikají v kortikálních
oblastech, které zabezpečují senzorické funkce. Obvykle jsou popisovány jako pocity
píchání, mravenčení, pocity necitlivosti nebo brnění. Může se také objevit porucha
propriocepce nebo prostorového vnímání (Donáth, Kuchar, Sýkora, 2000).
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Parciální simplexní záchvaty se speciálními senzorickými příznaky zahrnují zrakové
záchvaty, sluchové záchvaty, čichové záchvaty a záchvaty závrativé. Zrakové
záchvaty se mohou projevovat od záblesků světel až po strukturované zrakové
halucinace. Úroveň komplexnosti se odvíjí od toho, zda jsou do záchvatu zapojeny
pouze primární zrakové oblasti nebo i oblasti asociační.
Také záchvaty sluchové se mohou projevovat jednoduchými sluchovými vjemy
nebo komplexními vjemy, kdy může nemocný slyšet například i hudbu.
Charakter chuťových vjemů se mění od halucinací hrubých chutí, příjemných i
nepříjemných (slaný, kyselý, hořký, sladký) až po velmi rafinované. Pacienti často
popisují „kovovou chuť“.
Závrativé příznaky zahrnují vjemy pádu do prostoru, rotační závrať ve vertikální i
horizontální rovině a vznášení se.
C. Parciální simplexní záchvaty s autonomními příznaky charakterizuje bledost, nucení
na stolici, zvracení, pocení, piloerekce, mydriázy, inkontinence.
D. Parciální simplexní záchvaty s psychickými příznaky
Tyto záchvaty se dále dělí na záchvaty dysfatické, dysmnestické, kognitivní poruchy,
s afektivní symptomatologií, s iluzemi a se strukturovanými halucinacemi.
Záchvaty dysfatické.
U záchvatu s dysmnestickými příznaky se objevují deformované paměťové
zkušenosti. Jde například o poruchy časové orientace, snové stavy, retrospektivní
útržkovité pocity nebo poruchy vnímání. Patří sem deja vécu (pocit předchozí
zkušenosti), jamais vécu (dřívější vjemy jakoby nebyly nikdy prožity). Může jít i o
sluchové zážitky, které jsou označovány jako dejá entendu, jamais entendu.
Kognitivní poruchy zahrnují snové stavy, pocity derealizace (neskutečného),
depersonalizace či lhostejnosti.
Při záchvatech s afektivní symptomatologií mohou pacienti vnímat pocity mimořádné
slasti anebo nepříjemné pocity, strach, úzkost, intenzivní deprese, pocity provinění
nebo odmítnutí. Také se může objevit hněv či zloba. Tyto pocity mají společné to, že
vznikají náhle, nejsou ničím vyprovokovány a obvykle rychle vymizí.
Při záchvatech s iluzemi se objevují polyoptické iluze, například monokulární
diplopie, distorze velikosti (mikropsie, makropsie) nebo vzdálenosti. Dále může jít o
různé deformace zvuku nebo o typ depersonalizace (pocit, jakoby osoba byla mimo
své tělo). Také se může vyskytnout změněné vnímání velikosti či hmotnosti částí těla.
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Při záchvatech se strukturovanými halucinacemi se objevují halucinace týkající se
somatosenzorických, zrakových, sluchových, čichových nebo chuťových smyslů. Jde
o falešné vjemy vznikající bez odpovídajícího vnějšího podnětu. U některých záchvatů
se mohou objevovat komplexní halucinace (scenérie, pronášené věty apod.) (Kuba,
Marusič, Tomášek, 2004).
2. Parciální záchvaty s komplexní symptomatologií
U pacientů se během záchvatu mohou projevit změny v chování, tzv. automatismy.
(Kuba, Marusič, Tomášek, 2004). Ve slovníku epilepsie (Gastaut 1973 in Kuba, Marusič,
Tomášek, 2004) jsou definovány jako více či méně koordinovaná, eupraktická nebo
dyspraktická, bezděčná motorická aktivita. Vyskytuje se ve stavu zastřeného vědomí, a to buď
v průběhu záchvatu nebo po něm, obvykle následována amnézií na danou událost. Může jít o
pokračování aktivity, která probíhala bezprostředně před epileptickým záchvatem, anebo jde o
aktivitu novou, rozvinutou v souvislosti s iktální poruchou vědomí. Rozlišuje se pět typů
automatismů: oroalimentární (žvýkání, polykání), mimikry, které vyjadřují emocionální stav
subjektu během záchvatu (nejčastěji jde o strach), gestikulační (mohou být zaměřené vůči
subjektu nebo vůči jeho okolí), ambulatorní a řečové.
Parciální záchvaty s komplexní symptomatologií se dále dělí na záchvaty s komplexní
symptomatologií s iniciálními jednoduchými příznaky a následnou poruchou vědomí a na
záchvaty s komplexní symptomatologií s iniciální poruchou vědomí.
A. Parciální

záchvaty

s komplexní

symptomatologií

s iniciálními

jednoduchými

příznaky a následnou poruchou vědomí
Může jít následující dva typy:
s jednoduchými parciálními znaky a následnou poruchou vědomí,
s automatismy.
B. Parciální záchvaty s komplexní symptomatologií s iniciální poruchou vědomí
Patří sem záchvaty:
pouze s poruchou vědomí,
s automatismy.
3. Parciální záchvaty přecházející v generalizované
Které se dále dělí na následující:
A. Simplexní parciální záchvaty přecházející v generalizované.
B. Komplexní parciální záchvaty přecházející v generalizované.
C. Simplexní parciální záchvaty přecházející v komplexní parciální záchvaty a následně
v záchvaty generalizované (Kuba, Marusič, Tomášek, 2004).
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7.1.2. Generalizované epileptické záchvaty
U těchto záchvatů se na počátku zapojují obě mozkové hemisféry a bývá narušeno vědomí.
Do této skupiny řadíme absence, myoklonické záchvaty, klonické záchvaty, tonické záchvaty,
tonicko klonické záchvaty a atonické záchvaty (Kuba, Marusič, Tomášek, 2004).

1. Absence
Záchvaty vznikají náhle, trvají od několika sekund až do půl minuty. Při těchto záchvatech
dochází k přerušení probíhajících aktivit. U pacientů můžeme pozorovat prázdný strnulý
pohled, někdy stočí oči vzhůru. Pokud pacient hovoří, může dojít ke zpomalení nebo
přerušení řeči, při chůzi zůstane ochromeně stát, pří jídle přestane žvýkat. Pokud se s ním
snaží okolí komunikovat, obvykle nereaguje. U někoho však může mít komunikace ze strany
druhého účinek takový, že záchvat skončí. Absence dělíme následovně:
A. Absence s poruchou vědomí (nevyskytuje se žádná motorická aktivita)
B. Absence s mírnou klonickou složkou (objevují se téměř neznatelné klonické pohyby
očních víček, úst a jiných svalových skupin. Tento projev může být také výrazný)
C. Absence s atonickou složkou (může jít o oslabení tonu různých svalových skupin, což
vede například ke sklonění hlavy nebo k poklesu rukou)
D. Absence s tonickou složkou (objevují se tonické svalové kontrakce vedoucí ke zvýšení
svalového tonu, mohou vést až k pádu)
E. Absence s automatismy (během absence se objevují komplexní pohyby, například
olizování rtů nebo polykání)
F. Absence s autonomní složkou
Mohou se také objevit atypické absence, bez náhlého začátku anebo konce, anebo
s výraznější atonií.
2. Myoklonické záchvaty
Jde o náhlé, krátké kontrakce. Mohou být omezeny na obličej, trup, jednu nebo více
končetin nebo i na jednotlivé svaly či skupiny svalů. Mohou být izolované nebo se opakovat
v sériích.
3. Klonické záchvaty
Jsou charakteristické opakovanými klonickými křečemi.
4. Tonické záchvaty
Jde o pevnou svalovou kontrakci, která je násilná a fixuje končetiny v určité poloze.
5. Tonicko-klonické záchvaty

24

Tyto záchvaty se často označují jako „grand mal“ a patří mezi nejčastější záchvaty. Jde o
záchvaty generalizované, kdy se při iniciální tonické kontrakci svalů (zapojují se i svaly
dýchací) objeví výkřik nebo zasténání, při stoji následuje pád v tonické křeči na zem. Tato
fáze přechází do generalizovaných klonických konvulzí, které mohou trvat velmi různou
dobu. Často dochází k inkontinenci, k pokousání jazyka. Na konci záchvatu můžeme u
pacienta sledovat hluboké dýchání, uvolnění svalů, v bezvědomí zůstává různě dlouhou dobu.
6. Atonické záchvaty
Projevují se náhlým poklesem svalového tonu (od poklesu hlavy s uvolněním čelisti nebo
až k celkové ztrátě svalového tonu s pádem) (Kuba, Marusič, Tomášek, 2004).

7.1.3. Neklasifikovatelné epileptické záchvaty
Do této kategorie zahrnujeme všechny záchvaty, které nemůžeme klasifikovat kvůli
nedostatečným údajům, anebo záchvaty, které svou charakteristikou nezapadají do výše
uvedených skupin (Kuba, Marusič, Tomášek, 2004).

7. 2. Semiologická klasifikace záchvatů (1998)
Zahrnuje popis záchvatů, který se používá v běžné klinické praxi. Patří sem dvě skupiny
záchvatů a to epileptické záchvaty a paroxysmální záchvaty.

7.2.1. Epileptický záchvat (neklasifikovatelný)
Epizoda má epileptický průběh, ale nelze ji blíže specifikovat. Patří sem aury, vegetativní
(autonomní) záchvaty, dialektické záchvaty, motorické záchvaty a speciální záchvaty (Kuba,
Marusič, Tomášek, 2004).

1. Aura je charakterizována subjektivně pociťovanými iktálními vjemy. Tyto vjemy mají
senzorické, psychozenzorické nebo prožitkové rysy (Kuba, Marusič, Tomášek, 2004). Existují
různé typy aur. Níže popíšeme nejčastější z nich.
Typy aur
A. Somatosenzorické aura se projevuje se abnormálními somatosenzorickými pocity. Tyto
pocity jsou omezeny na přesně definovanou část těla, nejčastěji jde o parestézie.
B. Zraková (vizuální) aura bývá popisována jako „záblesky“ nebo „temné skvrny“. Vzniká
aktivací vizuálního kortexu epileptickým výbojem. Obvykle zasahují kontralaterální
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zrakové pole. Iktální slepota může být odrazem zrakové aury nebo se může objevit jako
postiktální fenomén po jejím skončení.
C. Sluchová aura se skládá ze sluchových halucinací, pacienti často uvádějí různé „zvuky“.
Často se vyskytují s jinými komplexními poruchami vnímání.
D. Čichová aura je poměrně vzácná, bývá popisována jako zvláštní, často nepříjemný pach,
tzv. uniformní krize.
E. Chuťová aura se týká vnímání chuti, která může být často nepříjemná.
F. Vegetativní (autonomní) aura se může projevit například pocitem bušení srdce, dušností,
návalu horka nebo pocení.
G. Abdominální aura bývá popisována jako nepříjemný pocit s maximem v oblasti žaludku,
často se vyskytuje dohromady s nauzeou nebo jinými autonomními symptomy.
H. Psychická aura je tvořena zvláštními pocity, kdy je vnitřní nebo vnější svět vnímán
v pozměněné podobě.
2. Vegetativní (autonomní) záchvaty
Tyto záchvaty se vyskytují vzácně, ovlivňují pouze autonomní systém. Projevují se
následujícími příznaky: tachykardií nebo iktálním zblednutím.
3. Dialektické záchvaty
Tyto záchvaty jsou charakteristické epizodou s poruchou vědomí. Během toho není pacient
schopen reagovat na vnější podněty nebo reaguje pouze v omezené míře. Diagnostickým
kritériem je alespoň částečná amnézie. Bývají označované jako absence, které se dále dělí na
frontální absence, temporální pseudoabsence, atypické absence apod.
Typické dialektické záchvaty jsou popisovány jako krátké epizody s náhlým začátkem a
koncem. Bývají sdruženy pouze s minimálními motorickými projevy.
4. Motorické záchvaty
Pro motorické záchvaty je charakteristická dominance pohybových projevů. Může jít o
nepřirozené pohyby, pohyby s nepřirozenou rychlostí, časovou následností nebo posturu
anebo o pohyby fyziologicky přirozené, ale projevující se v nevhodných situacích (tzv.
automatismy). Tyto záchvaty dělíme na simplexní a komplexní.
A. Simplexní motorické záchvaty
Jde o jednoduché motorické fenomény, většinou jde o nepřirozené pohyby. Tyto záchvaty
se dělí na následující:
Myoklonické záchvaty projevující se náhlými svalovými záškuby s krátkým trváním.
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Tonické záchvaty postihují svalové skupiny trvalou kontrakcí vedoucí k tonické
postuře. Svalové skupiny mohou být postiženy izolovaně nebo na obou stranách těla
současně, a to symetricky či asymetricky.
Epileptické spazmy se projevují svalovými kontrakcemi různého trvání, nejčastěji
postihují axiální svalstvo.
Klonické záchvaty jsou popisovány jako opakující se krátké kontrakce různých
svalových skupin.
Tonicko-klonické záchvaty se projevují tonickými kontrakcemi celého těla plynule
přecházejícími do fáze s klonickými kontrakcemi.
Verzivní záchvaty, které se projevují stáčením očí, hlavy nebo celého těla k jedné
straně.
B. Komplexní motorické záchvaty
Tento typ záchvatů je charakteristický komplexními pohybovými vzorci, automatismy, kdy
se objevují přirozené pohyby v neodpovídajících situacích. Podle dominujícího motorického
pohybu se dělí na tři typy:
Hypermotorické záchvaty, kdy jde o komplexní posloupnost pohybů postihujících
zejména trup a proximální svalstvo končetin.Tyto pohyby jsou nucené, často bizardní
a jsou prováděny ve velké rychlosti
Automotorické záchvaty projevující se oroalimentárními automatismy (žvýkání,
olizování rtů, mlaskání) a automatismy rukou (osahávání, chytání).
Elastické záchvaty, které jsou charakteristické iktálním smíchem.
5. Speciální záchvaty
Tyto záchvaty zahrnují záchvaty, které jsou typické „negativními znaky“. Mají inhibiční
vliv na aktivitu, a to jak motorickou, tak kognitivní.
A. Atonické záchvaty
Při těchto záchvatech dochází k náhlé ztrátě svalového tonu, která může vést k poklesu
hlavy nebo částí těla, někdy také k pádu.
B. Astatické záchvaty
Jde o epileptické pády, které mohou vznikat jako následek atonických, myoklonických
nebo tonických záchvatů.
C. Hypomotorické záchvaty
Vyznačují se výraznou redukcí nebo vymizením motorické aktivity.
D. Akinetické záchvaty
Jde o neschopnost vykonávat volní pohyby, vědomí není porušeno.
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E. Negativní myoklonické záchvaty
Během svalové aktivity dochází k jejímu krátkému narušení, nemůžeme je tedy sledovat
v klidovém stavu.
F. Záchvaty s afázií
Projevují se neschopností mluvit nebo porozumět řeči (Kuba, Marusič, Tomášek, 2004).

7.2.2. Paroxysmální události
Jde o záchvaty neepileptického původu. Jejich původ může být psychogenní nebo
somatický (Kuba, Marusič, Tomášek, 2004). Tyto záchvaty jsou často doprovázeny stavy
obnubilace (Faber, 2005).

8. Terapie epilepsie
K terapii se přistupuje v případech, kdy jsou klinicky přítomné opakované záchvaty a EEG
korelát a záchvaty nejsou symptomem ložiskového nebo difúzního onemocnění mozku, dále
pak u pacientů s pozitivní rodinnou anamnézou, anamnézou febrilních křečí, nálezem
mozkového poškození před anebo po záchvatu a se specifickým EEG nálezem (Faber, 1995).
Existují dvě možnosti léčby. Prvním z nich je nasazení antiepileptik, druhou možností je
chirurgická léčba.

8.1. Antiepileptika
V 70-80% případů lze po indikaci správné antiepileptické léčby získat dostatečnou kontrolu
nad záchvaty (Faber, 1995). Ve zbývajících případech kontrola umožněna není. Přesto
pacienti s farmakorezistetní epilepsií musí léky užívat.
Při nasazení medikamentózní léčby musí být dodrženy následující zásady: použít lék první
volby v monoterapii a vystoupat při kontrole sériových hladin do optimálního terapeutického
rozmezí; není-li dosaženo dostatečného terapeutického účinku, použít lék druhé volby.
V případě, že lék druhé volby selže, volit kombinaci preparátů s přihlédnutím na jejich
lékovou interakci. Podle možnosti volit léky s retardovaným účinkem pro jejich minimální
kolísání hladin v séru (Nevšímalová et al., 2002).
Antiepieleptika rozdělujeme z hlediska historického vývoje na tři základní skupiny:
Antiepileptika I. generace, která jsou nejstarší. Patří sem např. fenobarbital, fenytoin,
primadon.
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Antiepileptika II. generace, patří mezi střední. Do této skupiny paří léky jako je
karbamazepin, valproát, benzodiazepiny, klonazepam a sultiam.
Antiepileptika III. generace, která jsou nejmladší. Jde například o vigabatrin,
lamotrigin, gabapentin.
V současné době jsou jako léky první volby používaná především antiepileptika II.
generace. Více viz tabulka 1.
Součástí medikamentózní léčby epilepsie je dodržování životosprávy zahrnující zákaz
alkoholu, pravidelný spánkový režim, což zahrnuje dále pravidelný rytmus doby večerního
usínání i ranního vstávání, doporučení nespat během dne (Faber, 1995).

Tabulka 1. Racionální farmakoterapie epileptických záchvatů
Typ záchvatu
Lék první volby
Lék druhé volby
parciální a/nebo
karbamazepin, valproát
fenytoin, sultiam,
sekundárně
primidon
generalizovaný tonickoklonický
primárně generalizovaný valproát
fenytoin, lamotrigin
tonicko-klonický
absence
valproát
etosuximid, lamotrigin
myoklonický a/nebo
valproát, lamotrigin
etosuximid,
atonický
benzodiazepiny
Westův syndrom
vigabatrin, valproát
ACTH, nitrazepam

Kombinace
vigabatrin, topiramát,
gabapentin

vigabatrin

primicím, klobazan

8.1.1. Nežádoucí psychické účinky antiepileptik
Antiepileptická léčba sebou přináší i nežádoucí účinky, které se mohou dostavit obzvláště
při opakovaném užívání preparátu. V tabulce 2 si blíže popíšeme nežádoucí účinky psychické,
přestože antiepileptické léky mohou způsobit také poruchy nervového systému nebo zvýšení
počtu záchvatů.
Mezi vedlejší psychické účinky, které mohou antiepileptika způsobit, patří rozvinutí
depresivní poruchy (irimidon, fenobarbital), dysforické ladění (benzodiazepiny), spavost,
slabost, poruchy pozornosti (benzodiazepiny), poruchy paměti a intelektových funkcí,
psychózy a stavy agresivity (Faber, 1995).
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Tabulka 2 Vliv antiepileptik na psychické funkce (Schmitz; Mula 2007)
Antiepileptické
Negativní účinky
Pozitivní účinky
léky
barbituráty
deprese, hyperaktivika
anxyolytické, hypnogenní
carbamazepin
Iritabilita
stabilizátory nálady, antimanické
oxcarbazepine
ethosuximide
abnormality v chování, psychózy
felbamate
deprese, anxieta, iritabilita
vliv na koncentraci a pozornost
gabapentin
problémy s chováním u dětí
anxiolytické
lamotrigine
insomnie, agitace
stabilizátory nálady, antidepresivní
levetiracetem
iritabilita, emocionální labilita
antimanické
phenytoin
encefalopatie
antimanické
pregabalin
?
anxiolytické
tiagabine
deprese
topiramate
deprese, zpomalení psychomotorického tempa, stabilizátory nálady
psychózy
valproate
encefalopatie
stabilizátory nálady,
antimanické,anxiolytické
vigabatrin
deprese, agresivita, psychózy
zonisamide
agitovanost, deprese, psychózy
antimanické

8.2. Chirurgická léčba
Ve 20-30% není farmakologická léčba účinná. V těchto případech se za vhodných
okolností může přistoupit k léčbě chirurgické.
O chirurgické léčbě se uvažuje, pokud je přítomné ložisko, farmakoterapie je dlouhodobě
neúčinná a epilepsie způsobuje psychické změny. Zde nejde o psychiatrická onemocnění,
která jsou spíše kontraindikací, ale o psychické změny způsobené záchvaty (Faber, 1995).
Epileptochirurgické zákroky můžeme rozdělit na tyto dvě skupiny: výkony kurativní a
výkony paliativní.
Cílem kurativních zákroků je odstranění epileptických záchvatů, tedy úplné vyléčení
pacienta. Patří sem především resekční zákroky, jejichž podstatou je kompletní odstranění
funkčně změněné mozkové tkáně přímo odpovědné za generování klinických epileptických
záchvatů. Mezi nejčastěji prováděné zákroky patří různé trypy temporálních resekcí a tzv.
rozšířené lezionektomie. Cílem resekčních zákroků je vymizení epileptických záchvatů po
operaci, a to bez nepřijatelného negativního ovlivnění motorických, senzorických nebo
kognitivních funkcí.
Cílem paliativních zákroků je významné snížení počtu záchvatů nebo odstranění těch
záchvatů, které pacienta ohrožují nejvíce. Od této metody nelze očekávat úplné vyléčení
epilepsie.

Patří

sem

například

mnohočetné

subpiální

transsekce,

kalosotomie,

hemisferektomie a VNS (stimulace nervus vágus) (Marusič, Brázdil, 2004).
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9. Psychosociální aspekty epilepsie
Epilepsie má průběhem svého onemocnění vliv na řadu oblastí života. Přináší sebou celou
řadu omezení, která se týkají například studia, pracovního uplatnění, denního režimu. Je
prokázáno, že působí na psychiku člověka. Níže si popíšeme podrobněji jednotlivé oblasti
života, které mohou být onemocněním ovlivněny. Psychické aspekty epilepsie popíšeme
v samostatné kapitole.

9.1. Sociální problematika
Sociální problematiku můžeme definovat jako soubor různých omezení a obtíží, které
nemocného provázejí v různých životních obdobích. Epilepsie mění a omezuje výběr škol,
zaměstnání, koníčky. Nemocný musí absolvovat pravidelné lékařské kontroly a potýká se
s řadou dalších omezení plynoucích z léčby, například dodržování určitého životního stylu.
Sociální problematika se mění s věkem nemocného, může se týkat následujících oblastí:
invalidita částečná nebo úplná,
bezmocnost (může být částečná, převážná nebo úplná),
u dětí jejich dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav,
péče, kterou dlouhodobě nemocné dítě vyžaduje,
změněná pracovní schopnost nebo změněná pracovní schopnost s těžším zdravotním
postižením,
těžké zdravotní postižení (Novotná, Zárubová, Bendíková, 2004).

9.1.1. Sociální problematika u dětí
Pokud není nutné o dítě s epilepsií trvale pečovat, může stejně jako jiné děti navštěvovat
předškolní zařízení, a to dle závažnosti epilepsie a popřípadě přidružených postižení. Jde o
tyto typy zařízení:
běžná mateřská školka,
speciální třída při běžné mateřské školce,
speciální mateřská školka.
S přibývajícím věkem je nutné zvolit vhodný typ základní školy. Zde se může jednat o
následující typy škol:
základní škola,
speciální třída základní školy,
pomocná škola.
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Po absolvování základního vzdělání může dítě pokračovat podle svých schopností a
zdravotních možností ve vzdělávání. Jde o tato zařízení:
odborné učiliště, odborné učiliště s maturitou, gymnázium a další SŠ,
praktická škola,
praktická profesní příprava (Novotná, Zárubová, Bendíková, 2004).

9.1.2. Sociální problematika u dospělých
Nemoc ovlivňuje u dospělých především možnost jejich pracovního zařazení. Nemocní
s epilepsií mají výběr a následný výkon povolání omezený. Nesmějí vlastnit řidičský průkaz,
pracovat na noční směny, pracovat ve výškách, u zdrojů sálavého tepla, vysokého napětí, u
otevřených, případně nekrytých běžících pásů, vrtaček, rotačních strojů, u otevřeného ohně
apod. (Valouchová et al., 2009).
Obecně je pro pacienty s farmakorezistentní epilepsií těžké získat a udržet si zaměstnání.
V zaměstnání se mohou objevit nejrůznější problémy, které také závisejí na tom, zda člověk o
svém onemocnění zaměstnavatele informuje. Donáth, Kuchar a Sýkora (2000) uvádějí, že 5080% nemocných v práci své onemocnění zatajují, a to ze strachu, že by zaměstnání nezískali.
V případě, kdy již pracují, je k tomu vede strach ze ztráty zaměstnání. V těchto případech pak
může nastat situace, kdy má člověk v zaměstnání záchvat a dostane výpověď pro zatajení
zdravotního stavu.
Pokud není možné vykonávat běžné zaměstnání, existuje možnost zaměstnání
v chráněných dílnách (Novotná, Zárubová, Bendíková, 2004).

9.2. Epilepsie a kvalita života
Epilepsie má vliv na každodenní život pacientů. Pacienti sami udávají, že jejich
onemocnění má vliv na fungování rodiny (i ve smyslu dysfunkce), vlivem nemoci dochází ke
snížení sociálních a volnočasových aktivit. Často se potýkají s nižším sebevědomím, se
stigmatizací. Oproti běžné populaci jsou častěji nezaměstnaní, méně uzavírají manželství a
jsou více sociálně izolovaní (Jakoby et al., 1996). Kvalita života je výrazně ovlivněna také
zákazem řízení, omezeními ve výběru a výkonu zaměstnání, v některých zemích omezením
možnosti pojištění, omezení možnosti žít samostatně (Baker, 2002).
Kvalitu života nemocných s epilepsií ovlivňují zejména následující faktory: počet záchvatů
a délka trvání onemocnění (Djibuti, Shakarisvihili, 2003). Gois et al. (2011) potvrzují vliv
četnosti záchvatů na kvalitu života nemocných. Podle jejich studie má frekvence záchvatů
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vliv zejména na oblast sociálního fungování, což potvrzují také Leidy et al. (2011) a Baker
(2002), který prokázal nižší kvalitu života u pacientů s nekompenzovanou epilepsií
v porovnání s pacienty s kompenzovaným onemocněním. O´Donoghue et al. (1999) jsou další
autoři potvrzující negativní vliv záchvatů na kvalitu života.
Podle Komárka (1997) je kvalita života pacientů s epilepsií ovlivněna nejen frekvencí
záchvatů, ale také tím, jak se pacient cítí a jak spokojeně nebo nespokojeně prožívá svůj život.
Preiss et al. (1995 in Komárek, 1997) na základě výzkumu uvádějí, že 45% nemocných s
epilepsií negativně hodnotí užívání antiepileptik, které dle pacientů ovlivňují schopnost jasně
uvažovat, 41% z nich se domnívá, že jim onemocnění zabránilo vybrat si či vykonávat
zaměstnání podle vlastních představ.
Whately et al. (1999) uvádějí, že na kvalitu života nemocných s epilepsií má pozitivní vliv
sociální podpora, opačný vliv má pak depresivní sypmtomatika a stigmatizace. Depresivní
symptomatiku jako nejsilnější faktor, který ovlivňuje kvalitu života negativně, uvádějí na
základě svých výzkumů také Tracy et al. (2006), Likewise (2001 in Gilliam 2002) a Perrine et
al. (1995), kteří tuto korelaci prokázali na souboru tvořeném 257 pacienty s epilepsií. Lehrnen
(1999) tento vztah prokázal u pacientů s temporální epilepsií. Kromě nálady negativně
s kvalitou života korelovaly tyto faktory: paměť, verbální schopnosti, psychomotorické tempo
a kognitivní flexibilita.
Podle Hermana a Withmana (1986) se dají faktory mající vliv na kvalitu života nemocných
s epilepsií rozdělit na tři skupiny. Jde o faktory neuroepileptické, medikaci a psychosociální
proměnné. Jejich popis uvádíme v tabulce 3.

Tabulka 3. Faktory ovlivňující kvalitu života nemocných s epilepsií
Neuroepileptické
Medikace
Psychosociální proměnné
o
o
o
o
o
o

počátek onemocnění
kompenzace záchvatů
typ záchvatů
etiologie
doba trvání
více typů záchvatů

o
o
o

bez medikace
dávkování
typ medikace

o
o
o
o
o
o
o
o
o

strach ze záchvatu
pociťovaná stigmatizace
pociťovaná diskriminace
přizpůsobení se epilepsii
lokus of control
životní události
sociální podpora
socieo-ekonomický status
zázemí v dětství

10. Psychiatrické a psychické aspekty intraktabilní epilepsie
Epilepsie je onemocnění, které se vyznačuje nejen záchvaty samými, ale často i
chronickými a akutními psychickými změnami. Významná část epileptických pacientů má
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psychické a psychosociální potíže, pro které je jim poskytována psychiatrická a
psychologická pomoc (Hovorka, Herman, Hanaček, 2005).
Výskyt psychických poruch u nemocných s epilepsií je oproti běžné populaci výrazně
vyšší. Hovorka et al. (2004) uvádějí, že psychické poruchy postihují až polovinu pacientů
s epilepsií. Donáth, Kuchar a Sýkora (2000) hovoří o 30%. Také Giliam (2005) uvádí, že
epilepsie je jedním z neurologických onemocnění, u kterého se vyskytují psychické poruchy
častěji než v běžné populaci.
Psychické poruchy se častěji vyskytují u pacientů s farmakorezistentní epilepsií. Mezi
nejčastější psychiatrickou komorbiditu patří poruchy emocionality, kognitivní poruchy,
poruchy osobnosti a psychotické poruchy (Hovorka et al., 2004).
Změny v psychickém stavu nemocných s epilepsií zůstávají mnohdy nepoznány a neléčeny
a tak vlastně zhoršují průběh základního onemocnění a kvalitu života nemocných
(Ticháčková, Pidrman, 2004 in Hovorka, Herman, Hanaček, 2005).
Níže si popíšeme základní faktory, které ovlivňují psychický stav nemocných s epilepsií.

Základní faktory ovlivňující psychický stav nemocných s epilepsií
Mezi základní faktory patří faktory genetické, organické poškození mozku, faktory
„epileptické“, věk a pohlaví, farmakoterapie, dále vlivy vývojové, psychosexuální a
psychosociální, faktory diferenciálně diagnostické a motivace a spolupráce při léčbě, tzv.
„comliance“ (Hovorka, Herman, Hanaček, 2005).

Genetické faktory
Jedná se o premorbidní rizika, která se pravděpodobně výrazně podílejí na řadě
psychických problémů. Zejména jde o interiktální poruchy, tedy poruchy nálady, dále jde o
úzkostné poruchy, rozvoj interiktálních psychóz a osobnostní problémy.

Organické postižení mozku
Organické postižení mozku může být primární příčinou epilepsie a psychických poruch
anebo může vznikat či být akcentováno vlivem epileptického onemocnění.

Faktory „epileptické“
Mezi faktory epileptické řadíme typ epileptických záchvatů a syndromů, laterizaci či
lokalizaci epileptického ložiska. Na psychiatrickou komorbiditu má vliv také aktuální perioda
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onemocnění v časovém vztahu k vlastním záchvatům, tíže epilepsie a stupeň její kompenzace
a celkové trvání epilepsie. Níže si jednotlivé faktory blíže popíšeme.
1. Typ epileptických záchvatů a epileptických syndromů, lateralizace či lokalizace
epileptického ložiska
Jako rizikové se uvádějí záchvaty fokální lezionálního původu, obzvláště v oblastech
frontotemporálních a v limbickém systému. Poškození temporálního a frontálního laloku je
považováno za rizikové při vzniku těchto psychiatrických příznaků: kognitivní poruchy
(obzvláště poruchy paměti), poruchy osobnosti, afektivní poruchy a schizofreniformní
psychózy (Hovorka, Herman, Hanaček, 2005).
2. Aktuální perioda onemocnění v časovém vztahu k vlastnímu záchvatu
Jedná se o tři možné fáze, a to fázi iktální, periiktální a interiktální. Fáze odpovídající
vlastnímu epileptickému záchvatu se nazývá iktální. Během tzv. aur se mohou objevit
úzkostné příznaky, strach, vegetativní příznaky, jednoduché i komplexní halucinace, afektivní
příznaky (smutek, deprese, suicidální myšlenky), kvalitativní poruchy vědomí (delirium,
amentní stavy, mrákotné stavy), případně psychotické příznaky (poruchy myšlení
s paranoiditou, bludy a halucinace).
Ve fázi periiktální se vyskytují zejména poruchy afektivní a úzkostné (30-60%). Dále může
jít o postiktální deprese. Rovněž se může vyskytnout porucha nálady s elací nálady až pod
obrazem mánie.
Interiktálně se může vyskytnout řada psychických poruch (Hovorka, Herman, Hanaček,
2005).
3. Tíže epilepsie a stupeň její kompenzace
Rizikové jsou protrahované fokální komplexní záchvaty (CPS), kumulace záchvatů CPS,
generalizované tonicko-klonické záchvaty (GTCS) a nepoznané nekonvulzivní stavy. Jako
příznivé faktory se jeví kompenzace epileptických záchvatů a sociální kompenzace.
4. Trvání epilepsie
Za rizikový faktor pro vznik psychických změn je považováno dlouhé trvání
nekompenzované epilepsie (Hovorka, Herman, Hanaček, 2005).

Věk a pohlaví
Rizikovým faktorem je pokud onemocnění propukne v dětském či adolescentním věku. U
lidí s počátkem onemocnění v těchto věkových obdobích byl prokázán nejvyšší výskyt
psychických poruch (Hovorka, Herman, Hanaček, 2005).
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Lidé ve stáří jsou náchylnější k déle přetrvávajícím postiktálním psychickým změnám,
k výskytu nekonvulzivních záchvatů či statů a k větší senzitivitě k nežádoucím účinkům
farmakoterapie.
Pohlaví není u většiny psychických změn u nemocných s epilepsií pokládáno za významný
rizikový faktor (Hovorka et al., 2004).

Farmakoterapie
Psychiatrická medikace a antiepileptika mohou mít na psychický stav vliv pozitivní i
negativní, záleží na léku (např. jaké je generace) a na vzájemné kombinaci těchto léků
(Hovorka, Herman, Hanaček, 2005).

Vlivy vývojové, psychosexuální a sociální
Epileptické onemocnění může tyto oblasti velmi nepříznivě ovlivnit. Může jít o obavy ze
záchvatů ze stran rodiny, které mohou vést až k hyperprotektivitě, dále nesamostatnost,
osobnostní nevyzrálost nemocného, nízké sebevědomí, invaliditu, potíže s navázáním
interpersonálních vztahů apod. (Hovorka, Herman, Hanaček, 2005).

Motivace a spolupráce při léčbě
Až u 30% nemocných epilepsií je uváděna non-compliance. V tomto důsledku nastává
riziko, kdy pacient léky neužije, anebo jich užije více než má, což může vyvolat rozličné
psychické reakce (Hovorka et al., 2004).

10.1. Psychické poruchy a psychické aspekty u nemocných s epilepsií
Mezi nejčastěji se vyskytující psychické poruchy u nemocných epilepsií patří deprese a
úzkostné poruchy (Jackson, Turkington, 2005), dále poruchy pozornosti a kognitivní
deteriorace (Kanner, 2009), obsedantně- kompulzivní poruchy (Cerrie et al 1971 in Trimble,
2002), postraumatická stresová porucha (Stein, Wilkinson, 2007) a poruchy osobnosti či
akcentace rysů, které jsou typické pro poruchy osobnosti (Hovorka et al., 2004).
V této kapitole se budeme podrobně věnovat nejčastějším psychickým poruchách a rysům
osobnosti. Depresivním poruchám, které jsou předmětem našeho výzkumu, se budeme
věnovat v samostatných kapitolách.
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10.1.1. Úzkostné poruchy
Podle Pedrosy de Souzy a Barioniho Salgada (2006) se úzkostné poruchy vyskytují u 33%
nemocných. Hovorka et al. (2004) uvádí výskyt obdobně a to u 20-40% nemocných epilepsií.
Oproti uvedeným autorům hovoří Schmidt (2009) o 14%, v kombinaci s poruchami nálad a
dysthimií u 34%.
U nemocných epilepsií je toto psychické onemocnění po depresivní poruše nejčastější.
Úzkostné příznaky se mohou vyskytovat samostatně, častěji se však objevují společně
s depresivní poruchou (Hovorka et al., 2004).
Jako rizikové faktory pro vznik úzkostných poruch jsou v některých studiích uváděny
záchvaty, respektive jejich frekvence, v jiných studiích toto spojení nebylo prokázáno. Dalším
rizikovým faktorem je onemocnění epilepsií v pozdějším věku. Častěji se úzkostné poruchy
vyskytují u epilepsií fokálních, nejčastěji pak u temporálních, dále pak u pacientů s epilepsií
nekompenzovanou, farmakorezistentní (Beyenburg, 2005).
Je nutné rozlišit, zda jsou příznaky úzkostných poruch projevem onemocnění anebo jsou
nezávislé na epileptickém onemocnění a jsou „samostatnou psychickou poruchou“. Z tohoto
hlediska rozlišujeme iktální a postiktální úzkost, které patří mezi projevy epilepsie a projevy
úzkostných poruch v období interiktálním, které již nejsou součástí primárního onemocnění
(Hovorka et al., 2004). Níže si popíšeme projevy úzkosti v těchto obdobích.
Iktální úzkost se nejčastěji se objevuje u pacientů s fokální epilepsií temporálního původu,
ale také u extratemporálních epilepsií. Prevalence iktální úzkosti je uváděna u 20%
nemocných. Rizikovým faktorem je typ epilepsie temporální, a to pravostranné i levostranné.
Charakteristickými projevy je strach, panika, často v kombinaci s dalšími projevy temporální
epilepsie jako je depersonalizace či déja vú. Obvykle přichází projevy iktální úzkosti několik
minut před samotným epileptickým záchvatem. Panická porucha a iktální úzkost bývají často
špatně diagnostikovány pro podobný průběh. Projevy panické poruchy, jako je například
hyperventilace, tachykardie, pocení, gastrointestinální symptomy, bývají často zaměněny za
projevy epileptického záchvatu, a naopak epileptický záchvat může být snadno označen jako
panická porucha (Hovorka et al., 2004).
Postiktální úzkost se projevuje krátce po proběhlém epileptickém záchvatu. Obvykle se
objevuje společně s poruchou nálady, s dysforií. Kanner et al. (1994 in Beyenburg, 2005)
prokázali ve své studii u pacientů s fokální epilepsií výskyt úzkosti a poruch nálady u 45%
pacientů do 72 hodin od proběhlého záchvatu.
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V interiktálním období se úzkostné poruchy mohou projevovat v plné šíři. Nejčastěji se
vyskytuje generalizovaná úzkostná porucha, fobie (např. sociální), obsedantně-kompulzivní
porucha. Panická porucha nebo také paroxysmální úzkostný stav, je méně často
diagnostikována, především pro podobnost příznaků s příznaky epileptického záchvatu,
s iktální epileptickou úzkostí. Výskyt této poruchy je u nemocných s epilepsií 6-7x častější
než v běžné populaci (Hovorka et al., 2004).
Při léčbě těchto poruch se využívá psychoterapie a převážně léčba antidepresivy (nejčastěji
z řady SSRI) (Hovorka et al., 2004b).

10.1.2. Psychotická porucha u nemocných s epilepsií
Mezi rizikovými faktory pro vnik psychózy u lidí s epilepsií patří pohlaví (více se
vyskytuje u žen), věk, ve kterém došlo k prvnímu záchvatu (jako rizikové se jeví období
puberty mezi jedenáctým a patnáctým rokem života), typ epilepsie (psychóza se nejčastěji
vyskytuje u lidí s temporální epilepsií), typ záchvatů (nejčastější výskyt byl prokázán u
parciálních komplexních záchvatů) a závažnost epilepsie (McConel, Snyder, 1998).
Výskyt psychóz u epilepsie se pohybuje mezi 2-8% (Hovorka et al., 2004), ojedinělá
epizoda psychotické poruchy se vyskytuje až u 40% epileptiků (Sadocs, 2007).
Höschl (1996) hovoří o „obráceném“ vztahu, kdy je psychotických onemocnění je výskyt
epilepsie 5x častější než v běžné populaci.
Hovorka et al. (2004) používají dělení psychóz u epilepsie podle jejich vztahu
k epileptickým záchvatům pacienta. Podle tohoto klíče rozlišují pět typů psychóz a to iktální,
interiktální, postiktální psychózu a psychózy po temporální lobektomii.
U iktální psychózy se psychotické symptomy projevují v rámci probíhajícího
epileptického záchvatu. Jedná se o relativně krátkou psychózu, vědomí je většinou
kvalitativně či kvantitativně změněné, objevují se kognitivní, behaviorální a afektivní projevy.
V případě postiktální psychózy se psychotické příznaky objevují v návaznosti na
epileptický záchvat, nejčastěji v návaznosti na sérii záchvatů. Mezi posledním záchvatem a
rozvojem psychózy se objevuje tzv. bezpříznakový interval (v trvání od několika hodin do
několika dní). Nejčastějšími příznaky postiktální psychózy jsou kvalitativní porucha vědomí,
objevují se bludy (paranoidní, perzekuční, religiózní), halucinace, bohatá afektivní
symptomatika. Psychóza odezní během několika dní, ale má tendenci recidivovat.
Při interiktální psychóze se psychotické symptomy vyskytují nezávisle na záchvatech.
Interiktální psychóza se projevuje bludy, zrakovými či sluchovými halucinacemi, vědomí je
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zachované. Objevují se formální poruchy myšlení, změny afektivity a zrakové či sluchové
halucinace (Hovorka et al., 2004). Faber (2002) uvádí, že se tyto stavy objevují častěji u
epilepsií temporálního nebo frontálního laloku. Používá pro ně také název schizoformní či
paranoidně halucinatorní psychóza.
U psychotických onemocnění jsou popisovány rozdílné rysy interiktální psychotické
poruchy u nemocných s epilepsií od pacientů bez epileptického onemocnění s diagnózou
psychotická porucha. Jedná se především o :
-

zachování živé emotivity i při déletrvajícímu průběhu psychózy;

-

menší množství negativních schizofrenních příznaků;

-

absenci formálních poruch myšlení;

-

častou příměs afektivních příznaků;

-

benignější průběh psychózy u epileptiků (Hovorka et al., 2004).

Alternativní psychóza. Tento typ trvá několik dní až týdnů, objevuje se v situacích, kdy je
pacientovy nasazeno účinné antiepileptikum, vymizí epileptické záchvaty a objeví se příznaky
psychotické. Objevují se paranoidní bludy a sluchové halucinace a další příznaky (např.
bohatá afektivní symptomatika) (Hovorka et al., 2004). Faber (2002) tento typ psychóz
označuje jako forsírované normalizace nebo paradoxní normalizace.
Psychózy po temporální lobektomii jsou poměrně vzácné. V literatuře se objevují zmínky
o tomto typu až v posledních několika letech. Příznaky psychózy se v tomto případě odjevují
u pacientů mnoho měsíců až let po temporálních lobektomiích. Většinou jsou popisovány
paranoidně halucinatorní psychózy s afektivní symptomatickou (Hovorka et al., 2004).
Libiger (2002) vycházející z poznatků prof. Fabera uvádí, že psychózy mohou být
projevem epileptického onemocnění a to především parciálních fokálních nebo i komplexních
záchvatů v limbických, temporálních i frontálních strukturách.

10.1.3. Kognitivní poruchy
U mnoha nemocných epilepsií, zvláště pak epilepsií farmakorezistentní, se objevují
nejrůznější kognitivní poruchy. Nejčastěji jde o poruchy paměti. Thomson a Corcoran (1992
in Preiss, Kučerová et al., 2006) uvádějí, že až 54% pacientů s epilepsií hodnotí svou paměť
jako narušenou. Paměťové deficity se liší podle umístění léze. U temporálního laloku při
lézích vlevo je nejčastěji postižena verbální paměť včetně paměti epizodické, krátkodobé,
schopnosti učení, sémantické a vzdálené. Při pravostranných lézích se objevují poruchy
neverbální paměti (auditorií, taktilní a vizuální).
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Podle Preisse, Kučerové et al. (2006) se u nemocných s epilepsií mohou objevit jazykové
problémy, kdy může být oslabena například expresivní funkce (při fokusu ve
frontotemporálních oblastech), porozumění (posteriorní léze) nebo čtení a hláskování
(parietální léze).
U pacientů s epilepsií mohou být poškozeny exekutivní funkce projevující se například
oslabeným programováním, koordinací motorických postupů, oslabenou pracovní pamětí a
sníženou inhibicí reakcí.
Při lézích v nedominantní hemisféře může být oslabena vizuální percepce, při lézích
v pravém temporálním laloku může dojít k oslabení neverbálních auditorií percepce, k amuzii
nebo k oslabení rytmu, kde nezáleží na straně léze. Mohou být také oslabeny motorické
funkce.
U nemocných s temporální epilepsií jsou časté také poruchy pozornosti. Deficit
exekutivních funkcí, při kterém jde zejména o oslabené programování a koordinaci
motorických postupů, oslabenou pracovní paměť a sníženou inhibici reakcí, se nejčastěji
objevuje u jedinců s bilaterálním poškozením nebo s rozsáhlejším frontálním poškozením. Při
lézích v nedominantní hemisféře může být oslabena vizuální percepce (Preiss, Kučerová et
al., 2006).
Poruchy pozornosti jsou časté také u frontální epilepsie (Delaney et al., 1980 in Trimble,
Schmitz, 2002).

10.1.4. Osobnostní změny u nemocných epilepsií
Na začátku 20. století většina laické i odborné veřejnosti věřila, že se u lidí nemocných
epilepsií vyskytují psychopatologické osobnostní rysy a poruchy, jako je například agresivita
nebo sociopatie. Tento fakt byl dán především tím, že tyto rysy byly nalezeny často u
pacientů s epilepsií, kteří byli dlouhodobě, někdy až doživotně umístěni ve zdravotnických
zařízeních, a to proto, že jejich onemocnění bylo často provázeno poškozením mozku nebo
například rozvinutým onemocněním syfilis (Hovorka et al., 2004).
Na počátku 20. století přicházejí psychoanalytikové s epileptickou osobností, pro kterou
jsou charakteristické tyto rysy: impulzivita, egocentrismus, emocionální viskóza s tendencí
k velmi kohezním sociálním návykům (Devinsky, Vorkas, Barr, 2007), lepkavost, vazkost
(Aicardi et al., 2008). Tyto rysy byly vysvětlovány faktory dědičnými, onemocněním nebo
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jeho léčbou a často neutěšenou sociální situací vyplývající z nemoci. Jiní se domnívali, že jde
o projev nemoci (Devinsky et al., 2008, Engel, Pedely, 2008).
Vágnerová (1995) popisuje změny emočního ladění a celkové reaktivity u dětí
s epileptickým onemocněním, které vedou buď k inhibici emocionálních projevů anebo
naopak k zvýšené dráždivosti. V prvním případě se u dětí často objevuje mrzutá nálada,
nedostatek smyslu pro humor, sklony k uzavřenosti a samotářství. Bývají ulpívavé,
pedantické. Ve druhém případě se často projevují impulzivním chováním, bývají výbušné,
s častými výkyvy nálad, zlostné, ale i lítostivé. Tyto děti mohou být považovány za hůře
adaptabilní. Sikic et al. (1995) u dětí s epilepsií prokázali vyšší introvertovanost než u dětí bez
tohoto onemocnění.
Pearl a Estrada (2007) zjistili u žen nemocných epilepsií emocionální nestabilitu a vyšší
podezíravost.
Dlouhodobé povahové změny popisují Gastaut a Brighton (in Faber, 2002). Rozdělují je na
dva zásadně odlišné druhy: enechetické a iritabilní. Enechetická osobnost se projevuje
bradypsychismem, verbálními i motorickými perseveracemi a všeobecně nízkou motorickou
činností i emočním oploštěním. Iritabilní změny epileptické osobnosti se naopak vyznačují
afektivní labilitou a explozivitou, všeobecně zvýšenou dráždivostí, psychopatickou
nezdrženlivostí až antisociálním chováním, které může vyústit až v kriminalitu.
Fáber (2002) dále uvádí, že již klasičtí francouzští i čeští neurologové popisovali u
epileptiků výrazné osobnostní změny. Šlo například o ulpívavost, obřadnost, zálibu
v ceremoniálu apod. Dále o zlostnost, dráždivost, ztrátu, libida, hyposexualizmus
(retardovaná puberta, snížené libido u obou pohlaví), nebo naopak epizody hypersexuality,
pokles emocionality, ztráta iniciativy, tupost, závislost pedanterie, pasivita, ale také občasná
elace, hyperforie, velkorysost až maniodepresivní cykličnost.
Lader (1983) jmenuje jako charakteristické osobnostní vlastnosti epileptiků pedantství,
nedůvěřivost, podezíravost, hádavost, egocentrismus. Mezi nejčastěji zmiňované vlastnosti
patří viskozita, agresivita, snížená sexuální apetence.
Řada autorů popisuje změny osobnosti související spíše s lokalizací epileptického ložiska.
Níže se pokusíme tyto vlastnosti rozdělit, nejprve podle pravé a levé hemisféry, dále pak
podle jednotlivých druhů epilepsie.
Při ložisku v levé dominantní hemisféře jsou charakteristické schizoidní změny povahy
(Lader, 1983). Při ložisku v pravé nedominantní hemisféře jde o cykloidní změny, projevující
se emoční labilitou. Dále je typické časté sebezpytování a sebeobviňování, pocity viny,
chybění humoru. Někdy je to ponořování se do hlubokých sfér vlastní psychiky.
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U temporální epilepsie se hovoří o těchto vlastnostech: rozvážnost, chybění smyslu pro
humor, závislost, podezíravost, dráždivost, citlivost (Lader, 1983), obsedance (Monaco et al.,
2005, Ettinger et al. 1992, Preiss, Kolínská, 2009), vyšší úzkostnost (Preiss, Kolínská, 2009) a
vyšší religiozita (Dewhurst, Beard, 2003). Terbatz et al. (in Preiss, Kolínská, 2009) zjistili u
pacientů s temporální epilepsií při hipokampální atrofii výskyt specifického syndromu, který
charakterizuje Geschwindův syndrom, jako je hypergrafie a hyposexualita.
U frontální epilepsie je nejčastěji popisována agresivita a emocionální nestabilita (Aicardi
et al., 2008). V závislosti na umístění léze může jít o agresivitu, sociopatické chování,
iritabilitu, obsesivně-kompulzivní poruchu, nízkou kontrolu impulzů. U orbitofrontální léze
může jít o hypergrafii, agresivitu, sníženou kontrolu, konfabulace (Devinsky et al., 2008).
Vinken a Bruyn (2000) dále uvádějí malý smysl pro humor, u léze vpravo pak
hypermoralismus, u levostranné frontální epilepsie uvádějí hypergrafii a religionismus. U žen
prokázali emoční labilitou, u mužů hypermoralismus. U levostranné léze byla take prokázána
změněná sexualita.

10.1.5. Poruchy osobnosti u nemocných s epilepsií
Epileptické onemocnění negativně ovlivňuje vývoj osobnosti a může vyústit v poruchy
osobnosti (Swinkels et al., 2003). Podle Hovorky et al. (2004) se zvláště u nemocných
s dlouhodobě nekompenzovanou epilepsií nachází vysoká prevalence osobnostních poruch.
Scheepers a Kerr (2003) rovněž hovoří o vyšším výskytu poruch osobnosti u této skupiny
oproti běžné populaci.
Forsgren (1972 in Kanner, Schachter, 2008) uvádí výskyt poruch osobnosti u 0.7%
nemocných s epilepsií, Edeh a Toone (1978) u 2.2%, Stefansson et al. (1998) u 18,3%
nemocných. Podle Schwartze, Cummingse (1988 in Lader 1983) a Galimberthyeho et al. u
(2003 in Lader 1983) jde o 38%, dle de Fiordelliho et al. (1993 in Lader 1983) a LopezeRodrigeze et al. (1999a in Lader 1983) o 21%, dle Victoroffa o 18% (1994 in Lader 1983),
stejně jako Manchandyho et al.(1996 in Lader 1983) a Arnolda a Privitery (1996 in Lader
1983). Krishnamoorthy et al. hovoří o výskytu u 47% (2001 in Lader 1983), Koch-Stoecker
až u 61% (2002 in Lader 1983). Rozdíly mohou být dané například složením výzkumného
souboru, převážně pak rozdíly v typech epilepsie, frekveci záchvatů apod.
Bylo prokázáno, že poruchy osobnosti nebyly objeveny u epileptických pacientů žijících ve
vlastních domovech, avšak byly časté u těch, kteří museli být často hospitalizovaní (Lader ,
1983).
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Swinkels, Duijsens a Spinhoven (2003) jako nejčastější poruchy osobnosti uvádějí poruchu
závislou a vyhýbavou. Dále ve svém výzkumu nalezly rysy obsedantně-kompulzivní,
schizoidní, anankastické, impulzivní, hraniční a úzkostné. Nesplňovaly však zcela kritéria pro
poruchu osobnosti. Podle Brázdila et al. (2004) jde především o emočně nestabilní a závislou
poruchu osobnosti. Lopez-Rodrigez et al. (1999 in Lader 1983) prokázali výskyt poruchy
osobnosti asociální, hraniční, hystrionské a narcistické u 5,8%, vyhýbavé, závislé a
obsedantně-kompulzivní u 5,8%. Galimberthy et al. (2003 in Lader 1983) uvádějí výskyt
následovně: paranoidní, schizoidní a schyzotypálí porucha u 1,4%, asociální, hraniční,
hystriónská a narcistická u 10%, vyhýbavá, závislá a obsedantně-kompulzivní u 26%.
Mondrego et al. (2002) ve svém výzkumu prokázali výskyt schizotypální poruchy osobnosti u
nemocných s epilepsií, nejvyšší výskyt pak u nemocných s idiopatickou kryptogenní epilepsií.
Vyšší riziko výskytu poruch osobnosti se prokázalo u pacientů s temporální epilepsií (Perini
et al., 1996).
Jiní autoři výskyt poruch osobnosti u nemocných s epilepsií neuvádějí, respektive mnohdy
je popírají. Jejich tvrzení může podpořit výzkum uváděný Debem a Hunterem (1991), kde
nebyl prokázán vyšší výskyt poruch osobnosti u nemocných s epilepsií oproti běžné populaci.

10.1.6. Organické afektivní poruchy
Emotivita je u lidí s epilepsií často nestálá, setkáváme se s náladovostí, rozladami,
depresivitou. Poruchy nálad mohou být trvalé nebo dlouhodobé. Pacienty omezují v sociálním
kontaktu, což druhotně může vést k sociální neúspěšnosti, vyhýbání se společnosti. Poruchy
nálad se objevují jako prodrom záchvatů, po záchvatu přetrvává ospalost, únava, apatie,
deprese (Hynek in Raboch, Zvolský et al., 2000).

10.1.7. Poruchy chování
Poruchy chování vycházejí z poruch myšlení, projevují se v řeči, chování. Charakteristická
je pro tyto pacienty ulpívavost, opakování slov (verbigerace), myšlenek a vět (perseverace),
těžkopádný a pomalý projev, používání frází. Dále pak horší adaptabilita na změněné
podmínky. Může se objevit explozivita, záchvaty zuřivosti s agresivitou i s brachiálním
násilím (Hynek in Raboch, Zvolský et al., 2001).
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11. Deprese
U pacientů s epilepsií je depresivní porucha udávaná jako porucha s nejvyšší prevalencí.
Níže si blíže charakterizujeme depresivní poruchu, dále se budeme věnovat specifikům
depresivní poruchy u nemocných s epilepsií.

11.1. Charakteristika deprese
Ze statických údajů WHO vyplývá, že unipolární deprese a bipolární porucha patří svým
výskytem mezi nejčastější psychické onemocnění.
Z dat o incidenci a prevalenci deprese vyplývá, že náchylnější k tomuto onemocnění jsou
ženy. Incidence u mužů dosahuje 1%, u žen jsou to 3%. Prevalence u mužů je mezi 2,3-3%, u
žen pak v rozmezí 4,5-9,3% (Praško et al., 1997).
Pro depresivní poruchu jsou typické prožitky smutku, ztráta energie, neschopnost se
soustředit, ztráta sebedůvěry, snížení výkonnosti, zpomalené psychické tempo. Deprese je
doprovázena pocity viny, výčitkami svědomí, znehodnocováním sebe sama. Pocity
méněcennosti mohou postupně vést k sociální izolaci. Postupně se snižuje psychické tempo,
zpomaluje se myšlení, zhoršuje se koncentrace. Většina lidí prožívajících depresi cítí únavu,
útlum, vyčerpanost, což bývá spojeno buď s letargií anebo naopak s úzkostí a vnitřním
neklidem. Depresi provázejí kromě psychických příznaků také tělesné příznaky (Praško et
al., 1997). Časté jsou především vegetativní a somatické obtíže zejména v trávicí oblasti a
kardiovaskulární potíže doprovázené často hypochondrickými stesky (Kurzová et al., 2002).
Depresivní lidé jsou méně aktivní, často bez energie, často mají potíže s rozhodováním
(Praško et al., 1997).

11.2. Příčiny vzniku deprese
Deprese může být důsledkem metabolické nerovnováhy v mozku, kdy je hlavní příčinou
porucha noradrenergního a serotonergního systému. Existuje mnoho hypotéz, které mají
vysvětlit vznik deprese.
Jednou

z nejnovějších

hypotéz

je

ta,

která

vidí

na

pozadí

depresí

subtilní

neurodegenerativní onemocnění mozku způsobené kumulací drobných stresových nebo i
jiných hypoxických inzultů u disponovaného jedince (Höschl, 2002).
Etiologie deprese je multifaktoriální. Podílejí se na ní genetické predispozice, výchovné
vlivy, biologické změny v mozku a psychologické spouštěče. Níže si popíšeme faktory
biologické a psychosociální.
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11.2.1. Biologické faktory
Mezi biologické příčiny řadíme genetické vlivy, vulnerabilitu, neurochemické vlivy, vlivy
neuroanatomické, neurofyziologické abnormality, imunologické změny a další (Anders,
2005).
Genetické nálezy a vulnerabilita
Důkazem genetického vlivu je, že se depresivní porucha vyskytuje 1,5-3 krát častěji u
biologických příbuzných prvního stupně jedinců trpících touto poruchou oproti celkovému
výskytu v populaci. Nejčastěji sledovanými geny jsou ty, které mají vztah k serotoninergnímu
systému. Je prokázáno, že funkční polymorfismus genu pro serotoninový transportér hraje roli
v rozvoji depresivní poruchy společně s prožitými stresovými událostmi.
Neurochemické nálezy
Nejznámější jsou neurotransmiterové, membránové, postreceptorové, molekulární a
buněčné hypotézy. U neurotransmiterových hypotéz je nejvíce pozornosti věnováno
serotoninu, noradrenalinu, dopaminu, acetylcholinu, kyselině γ- aminomáselné (GABA) a
některým neuropeptidům. Hypotézy membránové jsou zaměřeny na změny vlastností
buněčných membrán ve specifických oblastech mozku, které mohou mít za následek
zvýšenou náchylnost ke vzniku deprese. Pozorované

změny v neuromediátorových

systémech mohou „nasedat“ na základní odchylky v membránovém metabolismu,
intracelulárním pH nebo energetickém metabolismu. Sleduje se především složení membrány
a její fluidita. Změny ve složení způsobují změny v interakcích membránových molekul a
ovlivňují funkce membránově vázaných proteinů. Vzájemná interakce ovlivněných složek
vede k dalším změnám receptorové odezvy, enzymatické funkce či transportní aktivity
membránových proteinů nebo k různým kombinacím těchto změn (Anders, 2002 in Anders,
2005). Vznik postreceptorových hypotéz byl vyvolán zjištěním, že nelze u zdravých jedinců
neplecí noradrenalinu nebo serotoninu spolehlivě vyvolat depresi. Molekulární a buněčné
hypotézy deprese považují náchylnost k vzniku tohoto onemocnění za důsledek poškození,
úbytku nebo snížení proliferace hipokampálních neuronů působením zvýšených koncentrací
kortizonu vlivem chronického stresu (Anders, 2005).
Neuroanatomické nálezy
Pozornost se zaměřuje převážně na anatomické oblasti, u kterých se předpokládá účast na
procesu vzniku emocí a nálady. Jde tedy především o thalamus, limbický systém, amygdalu,
hipokampus, prefrontální kůru a o spoje mezi nimi. Emotivita je současně ovlivňována
vegetativním nervovým systémem, kde hraje ústřední roli hypotalamus jako řídící centrum
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průvodních tělesných projevů afektivity. U pacientů s depresí jsou zmiňovány atrofie, zvláště
frontálních laloků, dále změny objemu mozkových komor, v zastoupení bílé hmoty,
periventrikulární denzita, a také změny funkční, jako jsou např. snížený regionální krevní
průtok frontálními a temporálními oblastmi a bazálními ganglii (Soares et al. 1997 in Anders,
2005).
Neurofyziologické abnormality
U 40-60% ambulantních a až 90% hospitalizovaných pacientů s depresí jsou udávány
abnormality spánku (Anders, 2005). Jde především o zmnožení REM fáze a prodloužení
těchto stádií v první polovině noci a redukce non-REM spánku (Praško, 2005), dále pak o
poruchy kontinuity spánku jako je prodloužená spánková latence, fragmentace spánku a časté
ranní buzení. Existují studie, které prokázaly, že tyto abnormality trvají i po dosažení klinické
remise nebo mohou přecházet nástup depresivní epizody (Anders, 2005).
Elektromyografie a kognitivní evokované potenciály
Studie zaměřené tímto směrem nejsou příliš početné. Nečastěji jsou zaměřeny na
elektromyografickou aktivitu svalů obličeje nebo předloktí. Nálezy získané ze svalů předloktí
svědčí pro zvýšenou EMG aktivitu odpovídající některým depresivním symptomům. U svalů
obličeje je prokázána snížená aktivita odrážející psychomotorické zpomalení depresivních
nemocných s hypomimií. U kognitivně evokovaných potenciálů bývá nejčastěji sledován
parametr latence vlny P3 vyjadřující časování kognitivních pochodů spojených s diskriminací
a kategorizací podnětů, jejich srovnání s paměťovými stopami a kognitivním rozhodnutím
(Anders, 2005).
Imunoneuroendokrynní změny
„U pacientů trpících depresí byly opakovaně zjištěny změny v ose hypothalamus-hypofýzakůra nadledvin nebo osy hypothalamus-hypofýza-štítná žláza“ (Anders, 2005, s.52).
Nejčastěji udávaná je hypersekrece kortizonu, snížené vylučování růstového hormonu a
thyreotropinu. Praško (2005) udává dále celkové snížení buněčné imunity.
Chronobiologie
Chronobiologické teorie vycházejí z předpokladu, že se na vzniku afektivních poruch podílí
narušená

funkce

biologických

rytmů,

oscilátorů

regulujících

spánek

a

některé

neuroendokrynní rytmy (Anders, 2005).
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11.2.2. Psychosociální faktory
Psychologické spouštěče deprese mohou být velmi různorodé. Jedná se většinou o zátěžové
a stresogenní situace (Praško, 2005). Rozvoji depresivních poruch často předchází vážné a
nevratné události v životě pacienta. Náchylnost k rozvoji duševních poruch zvyšují především
traumatické zážitky v dětském věku. Psychosociální faktory hrají významnou roli při vývoji
onemocnění. Mohou být také udržujícím faktorem deprese nebo dokonce depresi prohlubovat
(Anders, 2005).
Výchovné vlivy působící v průběhu vývoje osobnosti determinují zejména citlivost jedince
na zevní vlivy, způsob jeho reagování. Jde především o naučenou bezmocnost, kterou
můžeme charakterizovat „i když se snažím, stejně mi nic nevychází“. Dále může jít o
nadměrné požadavky na výkon. Velkou roli v rozvoji deprese v dospělosti může hrát i ztráta
rodiče v dětství (Praško, 2005).

11.2.3. Rizikové faktory
Martinovic et al. (2006) rozdělují rizikové faktory na individuální, rodinné a na faktory
prostředí.
Mezi individuální faktory řadí genetickou vulnerabilitu, přítomnost jiné poruchy,
přítomnost úzkostných poruch, předchozí depresivní epizodu, chronické onemocnění,
kognitivní poruchy, negativní sebehodnocení, zhoršené sociální dovednosti, potíže s řešením
problémů, negativní akceptaci vrstevníky.
Do rodinných faktorů řadí depresivního rodiče a to nejen ve vztahu ke genetickému
přenosu, ale hlavně přístup rodičů, chování rodičů k dítěti a vztahy v rodině.
Jako faktory prostředí udávají nepříznivé životní události a chronický denní stres.

11.3. Diagnostická kritéria deprese
Diagnostická kritéria depresivní poruchy podle 10. revize mezinárodní klasifikace nemocí
(MKN-10, 1996) jsou charakterizována následovně:
Typické příznaky deprese:
depresivní nálada, jež je pro jedince zcela neobvyklá a je přítomna po většinu dne a
téměř každý den po dobu alespoň dvou týdnů. Není však ovlivněna vnějšími
okolnostmi;
ztráta zájmu a radosti z aktivit, které byly dříve potěšující;
snížená energie, zvýšená únava.
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Další příznaky:
ztráta sebedůvěry, sebeúcty;
neodůvodněné sebevýčitky nebo pocity viny;
vracející se myšlenky na smrt nebo sebevraždu nebo jakákoliv podoba
sebevražedného jednání;
snížená schopnost myslet nebo se soustředit;
poruchy spánku jakéhokoliv druhu;
změna chuti k jídlu.
MKN-10 udává následující typy depresivní epizody:
depresivní epizoda mírná;
středně těžká depresivní epizoda;
těžká depresivní epizoda bez psychotických příznaků;
těžká depresivní epizoda s psychotickými příznaky.

Pro diagnostiku mírné depresivní fáze by měly být přítomny alespoň 2 z typických
příznaků deprese plus alespoň 2 z ostatních příznaků. Žádný ze symptomů by neměl být
intenzivní. Depresivní epizoda musí trvat nejméně dva týdny.
Pro diagnostiku středně těžké depresivní fáze by měly být přítomny opět alespoň 2
z typických příznaků deprese plus alespoň 3-4 z ostatních příznaků. Několik symptomů je
obvykle přítomných ve výrazném stupni. Depresivní epizoda musí trvat opět nejméně dva
týdny.
Těžká depresivní fáze je diagnostikována, pokud jsou přítomnosti všechny tři typické
příznaky a 3 nebo více dalších příznaků. Všechny hlavní příznaky jsou přítomny v závažném
stupni. Depresivní fáze musí trvat nejméně dva týdny.
Při diagnostice se dále uvádí, zda jde o depresi se somatickým syndromem nebo bez
somatického syndromu. Předpokládá se však, že je u většiny případů přítomen.

Somatický syndrom
Diagnóza somatického syndromu je oprávněná, jestliže jsou přítomné alespoň 4 z těchto
příznaků:
ztráta zájmu a radosti z aktivit, které byly dříve potěšující;
chybění emoční reaktivity na události nebo aktivity, které obvykle vyvolávají emoční
odezvu;
ranní buzení o 2 i více hodin než je u osoby obvyklé;
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deprese je výraznější ráno, tzv. ranní pesima;
objektivní důkaz psychomotorického zpomalení nebo agitovanosti (popisovaný
pacienty, informace od jiných osob);
úbytek hmotnosti (5% nebo i více hmotnosti v období posledního měsíce);
výrazná ztráta libida.
Kromě samotné depresivní poruchy si popíšeme dysthimii patřící mezi trvalé poruchy
nálady.

11.4. Dysthimie
Dysthimie řadíme podle MKN-10 (1996) mezi trvalé poruchy nálady. Diagnostická kritéria
pro dysthimii jsou následující:
Nejméně dva roky musí být trvalá nebo stále se vracející depresivní nálada. Mezi tím
se objevují normální nálady. Tato období však netrvají déle než několik týdnů,
nevyskytují se hypomanické epizody.
Žádná nebo jen velmi málo z depresivních epizod, které se vyskytují v období dvou
let, není natolik závažnou a netrvá natolik dlouho, aby splňovala kritéria pro mírnou
periodickou depresivní poruchu.
Během alespoň některých období deprese by měly být přítomny minimálně tři z níže
uvedených znaků:
-

snížená energie nebo aktivita;

-

nespavost;

-

ztráta sebedůvěry nebo pocity nedostačivosti;

-

potíže se soustředěním;

-

častá plačtivost;

-

ztráta zájmu o sex a jiné příjemné aktivity nebo potěšení z nich;

-

pocity zoufalství a beznaděje;

-

uvědomění pacienta, že nezvládá rutinní úkoly života;

-

pesimistický pohled do budoucna nebo hloubání o minulosti;

-

sociální stažení;

-

snížená výřečnost.
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11. 5. Léčba
I přes možnost spontánní úpravy je nutné depresivní poruchu léčit kvůli možnosti suicidia,
snížení kvality života, riziku recidivy a také kvůli chronicitě a ekonomickému dopadu.
Základním vodítkem pro volbu léčebného postupu je intenzita deprese. U lehké deprese může
být dostačující psychoterapie, u těžších forem je nezbytná biologická léčba, která zahrnuje
psychofarmakoterapii, elekrokonvulzivní terapii a také některé méně běžné postupy jako je
léčba světlem nebo spánková deprivace.
Cíle léčby se liší podle fáze onemocnění. Při léčbě akutní fáze je cílem odstranění příznaků,
v další fázi pak udržet remisi a zabránit relapsu. Z těchto důvodů by měla léčba trvat
minimálně tři měsíce, optimální doba je šest měsíců a to i v případech, kdy v průběhu dojde
k odstranění příznaků (Raboch, Zvolský et al., 2001).
Existují následující možnosti léčebného ovlivnění depresivní poruchy:
terapie biologická (farmakologická a nefarmakologická);
terapie nebiologická (psychoterapie a psychoedukace) (Anders, 2005).

11.5.1. Nebiologické léčebné metody
Mezi nebiologické léčebné metody patří psychoterapie a psychoedukace.
Psychoterapie
Podobně jako u jiných duševních onemocnění hrají při léčbě depresivních poruch důležitou
roli různé psychoterapeutické postupy.
U čistě „biologické“ formy onemocnění je psychoterapie spíše podpůrnou metodou při
léčbě psychofarmaky, elektrokonvulzemi nebo světlem. Pokud jsou v popředí psychologické
problémy, je psychoterapie důležitým léčebným prostředkem. Důležitá je v případech, kdy je
ohrožena rodina, kde je třeba zvládnout následky ztráty blízké osoby, kde jsou v popředí
onemocnění osobnostní rysy, popřípadě abúzus alkoholu (Höschl, 2002). Může být tedy
volena jako iniciální léčebná modalita u pacientů s lehkými až středně těžkými depresemi a
dále v kombinaci s farmakoterapií u těžších forem a také u pacientů s problémem adherence
k léčbě. Psychoterapie může být využívána jako „udržovací“ forma léčby tam, kde depresivní
symptomy jsou na ústupy, ale trvají psychosociální problémy (Anders, 2005).
Jako nejčastěji využívané a nejvíce efektivní pro léčbu depresí uvádí Höschl (2002)
interpersonální psychoterapii, kognitivně-behaviorální psychoterapii, Rogersovskou a
případně manželskou terapii.
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Kognitivně-behaviorální psychoterapie má teoretické východisko v teoriích učení, je
strukturovaná, edukativní. Terapeutický vztah je založen na aktivní otevřené spolupráci.
Proces je zaměřen na pozorovatelné a vědomé jevy, na konkrétní a ohraničené problémy.
Terapie má být relativně krátká a jejím cílem je směřování k soběstačnosti klienta.
Behaviorální složka zahrnuje nácvik sociálních dovedností, posilování pozitivního a trestání
negativního,

expozici

vůči

zátěžovým

podnětům

a

přizpůsobování

se

nárokům

(desenzibilaci). Kognitivně-behaviorální terapie není vhodná u pacientů v těžké depresivní
fázi vzhledem k vlivu deprese na kognitivní funkce a jejich útlum (Höschl, 2002). Je tedy
vhodná pro léčbu mírných nebo středně těžkých depresí a doléčování všech depresí bez
ohledu na jejich závažnost (Anders, 2005).
Interpersonální terapie deprese je strukturovaná, krátkodobá, orientovaná na problémovou
oblast. Terapeutický vztah je aktivní, podporuje, radí a také ujišťuje. Pozice se mění podle
potřeby mezi aktivní a reaktivní. V tomto typu psychoterapie se nepracuje s přenosem.
Problém může být vnímán nejen jako příčina, ale i jako faktor, který napomáhá depresi
udržet a brání jejímu odeznění.
Základním stavebním kamenem Rogersovské terapie je přesvědčení, že v klientovi jsou
ozdravné síly a „nastavování zrcadla“ i vztah terapeuta a klienta, spolu s plným přijetím
klienta jim dovolí působit i při onemocnění depresí.
Manželská terapie je indikována v případech, kdy se ve vztahu vyskytují manželské
konflikty. Ty mohou stát, jakožto stresogenní faktor, na pozadí rozvoje deprese a pokud se
neřeší, přispívají k rekurenci poruchy (Höschl, 2002).

Psychoedukace
Psychoedukace zahrnuje podávání adekvátních a strukturovaných informací o vlivu
deprese na psychický a somatický stav pacienta (Anders, 2005).

11.5.2. Biologické léčebné metody
Biologické léčebné metody zahrnují farmakologickou a nefarmakologickou léčbu.
Farmakologická léčba
Podle Höschla (2002) patří mezi přednosti psychofarmak snadné podávání a malé nároky
na čas lékaře a pacienta. Nevýhodou této terapie je mnohdy nutnost častějších kontrol,
možnost interakce s jinými léky, alergické reakce, nežádoucí účinky, nutnost dodržování
léčby a to bez ohledu na momentální efekt.
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Mezi jednotlivými antidepresivy jsou podstatné rozdíly v účinnosti. Vždy volíme léky podle
následujících vodítek: účinnost, cena, nežádoucí účinky, pohodlnost dávkování, komorbidita a
lékové interakce, předchozí zkušenost s lékem, věk a sociokulturní kontext.
Mechanismus účinku antidepresiv je různý, podle toho, na které modality na centrálních
monoaminergních synapsích působí a také jakým způsobem na ně působí. V zásadě můžeme
rozlišit tři hlavní skupiny antidepresiv. Jedná se antidepresiva, která blokují odbourávání
přenašečů enzymů, která blokují zpětný příjem (vychytávání) mediátorů do zakončení a na ta,
která působí jiným mechanismem. Sem patří například ta antidepresiva, která působní na
genomické úrovni, pozměňuje expresi jednotlivých genů (Höschl, 2005).
Podle historického vývoje existuje pět generací antidepresiv. Antidepresiva dělíme na
tymoleptika, SSRI-specifické inhibitory re-uptake serotoninu, SNRI-specifické inhibitory
serotoninu a noradrenalinu, NASA-duální antidepresiva působící na noradrenalinové a
serotoninové receptory, NARI-inhibitory re-uptake noradrenalinu, IMAO-nespecifické
inhibitory monoaminoxidázy, IMAOA- inhibitory monoamonoxidázy typu A a IMAOBinhibitory monoamonoxidázy typu B (Höschl, 2002). Rozdělení antidepresiv podle
primárního biochemického účinku uvádíme v tabulce 4.

Tabulka 4 Rozdělení antidepresiv podle primárního biochemického účinku
Inhibitory zpětného vychytávání neuromediátorů
I. gerace
TCA , TeCA
II. generace
heterocyklická antidepresiva
III. generace
SSRI, SARI, NARI, DARI
IV. generace
SNRI, DNRI, NaSSA
V. generace
SNDRI
Léky přímo ovlivňující receptory
agonisté receptorových systémů
agonisté 5-HT1A
antagonisté receptorových systémů
antagonisté α2-adrenoreceptorů
Inhibitory katabolismu neuromediátorů
I. gerace inhibitorů MAO
neselektivní, ireverzibilní
II. generace inhibitorů MOA
selektivní reverzibilní IMAO-A
selektivní ireverzibilní MAO-B
DARI= inhibitory zpětného vychytávání dopaminu, DNRI= inhibitory zpětného vychytávání dopaminu a
noradrenalinu, IMAO= nespecifické inhibitory monoaminoxidázy, MAO= monoaminooxidáza,NARI=
inhibitory re-uptake noradrenalinu, SARI= serotoninový antagonisté a inhibitory zpětného vychytávání,
SNDRI= inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, dopaminu a noradrenalinu, SNRI= inhibitory zpětného
vychytávání serotoninu a noradrenalinu, NaSSA= noradrenergní a specificky serotoninergní antidepresiva,
SSRI= selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, TCA= tricyklická antidepresiva, TeCA=
tetracyklická antidepresiva

Terapie depresivní epizody se dá rozdělit do tří fází:
akutní léčba trvající od 6 do 12 týdnů je zaměřena na remisi, tedy na úpravu
symptomů. Neúplná remise je spojena s horší prognózou. Léčba by měla být vedena
doporučenou denní dávkou antidepresiva, při přítomnosti anxiety je doporučována
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léčba selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. Léčba je zahajována
nižší dávkou léku, postupně se může dávka dle potřeby zvyšovat až do plné dávky.
Hlavní úkoly, na které je nutné se soustředit při akutní fázi léčby uvádí tab. 5.
pokračovací léčba, v trvání od 4 do 9 měsíců, je zaměřena na prevenci relapsů.
Medikace se podává v plné dávce.
udržovací léčba (profylaktická terapie), v trvání 5 let a více, je zaměřena na prevenci
recidiv. Rozhodnutí a zahájení udržovací léčby ovlivňuje interval mezi předchozími
epizodami a jejich závažnost, riziko suicidia během předcházejících epizod, míra
narušení psychosociální adaptace, rychlost rozvoje epizod apod. (Anders, 2005).
Předpoklady pro doporučení profylaktické terapie uvádíme v tab. 6. Hlavní úkoly
terapie v této fázi zahrnují úkoly popsané v tabulce 5, s informacemi a zpracováním
relapsu.

Tabulka 5 Hlavní úkoly ve fázi akutní terapie
o Myslet na riziko suicidia, obzvláště po nárůstu energie v úvodu léčby
o Opakovaně klást důraz na trpělivost (doba nástupu účinku) a sám být trpělivý (neměnit
unáhleně léky a nepřidávat další)
o Rozvíjet a dále upevňovat terapeutický vztah
o Otevřeně hovořit o problémových oblastech, které deprese přináší
o Navázanou spolupráci s rodinnými příslušníky nádale upevňovat a prohlubovat, omezit
pacientovu izolaci, pomáhat v rozvíjení aktivity
o Opakovaně edukovat pacienta o depresi a její léčbě
o V úvodu terapie sledovat pacienta častěji
o Stále uvažovat o možnosti poslat pacienta ke specialistovi (v případě jiných odborných
lékařů, např. nerologů)
Tabulka 6 Předpoklady pro doporučení profylaktické terapie antidepresivy
Velmi důrazně se profylaktická léčba doporučuje:
o u pacientů, kteří prodělali tři a více epizod deprese
Důrazně se profylaktická léčba doporučuje u nemocných
o se dvěma prodělanými těžkými epizodami deprese současně s:
- bipolární afektivní poruchou v rodinné anamnéze
- recidivou poruchy do jednoho roku od vysazení předchozí úspěšné léčby
- přítomností rekurentních těžkých depresivních epizod v rodinné anamnéze
- pokud obě epizody proběhly v posledních 3 letech a byly závažné, náhlé nebo ohrožující

Nefarmakologická biologická léčba
Biologická léčba spočívá v ovlivnění metabolických procesů v mozku jinými způsoby než
podáváním farmak. Patří sem elektrokonvulze, fototerapie, repetitivní transkraniální mozková
stimulace, hluboká mozková stimulace, spánková deprivace a spánkový posun.
Elektrokonvulzivní terapie je indikována, pokud je depresivní symptomatika závažná, jsou
přítomné bludy, agitovanost a sebevražedné úmysly. Dalším predikátorem dobré odezvy je
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přítomnost

endogenních

symptomů

(ranní

pesima,

nechutenství,

poruchy spánku,

psychomotorická zpomalenost). Pokud je elektrokonvulze použita jako první léčebná metoda,
je terapeutický efekt 80-90%. Používají se následující čtyři typy přístrojů: sinusové přístroje,
proudové impulsní přístroje, přístroje s krátkými pulzy konstantního proudu a ultrakrátké
elektrokonvulzivní přístroje (Höschl, 2002).
Terapie je založena na aplikaci elektrického stimulu a vyvolání terapeutického
generalizovaného epileptiformního záchvatu. Výkon je prováděn v celkové anestezii a
myorelaxaci. Aplikace je bilaterální nebo unilaterální. Mezi kontraindikace patří
dymielinizační onemocnění, odchlípnutí sítnice, feochromocytom, zvýšený intrakraniální tlak,
vaskulární fragilita, srdeční arytmie, těhotenství, epilepsie a další (Anders, 2005).
Další využívanou metodou je fototerapie, která je založena na předpokladu, že světlo
působí na depresivní náladu prostřednictvím hormonálních změn. Nejdůležitější v tomto
směru je snížení hladiny melatoninu, který se vylučuje převážně během noci. Fototerapie
pomáhá i v úpravě cirkadiánního rytmu, který bývá u pacientů v depresi v předstihu anebo
naopak zpožděn.
Na spánkovou deprivaci po dobu 24 a více hodin reaguje zhruba 60% depresivních
pacientů významným, často rychlým i když přechodným, zlepšením nálady (Höschl, 2002).
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace je neinvazivní technologií, při které jsou
stimulovány neurony mozkové kůry principem magnetické indukce za použití krátkodobých
pulsů silného magnetického pole. Tato metoda se využívá především u nemocných, u nichž
při léčbě deprese nelze použít farmakologickou léčbu, např. z důvodů těhotenství či
netolerance psychofarmak. Mezi kontraindikace patří například přítomnost kovových
předmětů v hlavě, kardiostimulátory, kochleární implantát a epilepsie (Anders, 2005).
Stimulace nervus vagus je metoda nepřímé stimulace CNS, která je využívána při léčbě
resistentní epilepsie. Jako druhotný efekt bylo popsáno zlepšení nálady a bylo zjištěno, že
dochází ke změnám v centrální monoaminergní neurotransmisi. Při této léčbě dochází ke
zrychlení psychomotorického tempa a zlepšení v oblasti exekutivních funkcí. Tato metoda se
jeví jako účinná u rezistentních depresí (Anders, 2005).
Mezi dalšími nefarmakologické metody patří například akupunktura, psychochirurgie nebo
tělesná cvičení (Höschl, 2002).
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12. Somatické onemocnění a deprese
Deprese je psychické onemocnění, které často doprovází onemocnění somatické. U
chronicky nemocných se po deseti a více letech onemocnění vyskytuje deprese u 18% (Mohr,
2005).
Deprese se často vyskytují u lidí s kardiovaskulárním onemocněním (až u 27%), s
endokrinním onemocněním, Cushingovým syndromem, hypofunkcí štítné žlázy a s astmatem
(Ettinger et al., 2004). Stein a Wilkinson (2007) na základě svých výzkumů uvádějí, že
deprese jsou časté také u lidí s neurologickými nemocemi.
Podle řady autorů je kolerace somatického onemocnění a poruchy nálady, převážně
deprese, velmi vysoká.

Vztah mezi somatickým onemocněním a depresí může být následující:
kauzální (etilogický), kdy je somatické onemocnění přímou biologickou příčinou
deprese (např. hypothyreóza);
nespecifický, kdy může somatické onemocnění působit jako spouštěč, a to u lidí
s genetickou vlohou k depresi (např. Cushingův syndrom může vyvolat depresivní
epizodu);
psychologický, kdy je somatické onemocnění psychogenní příčinou deprese (např. u
nemocného s rakovinou se objeví deprese jako psychologická reakce na prognózu,
bolest, zneschopnění);
náhodný, kdy mezi somatickým onemocněním a poruchou nálady neexistuje (nebo ho
není nalezen) kauzální vztah (Honzák, 1999).

12. 1. Depresivní porucha v neurologii
Neurolog se setkává s psychiatrickou problematikou především v následujících situacích:
neurologické nemoci jsou často doprovázeny celou řadou psychopatologických
symptomů;
psychiatrické nemoci mohou mít celou řadu neuropatologických symptomů;
terapie neurologických nemocí může vyvolávat celou řadu psychopatologických
symptomů způsobených vedlejšími účinky léků;
terapie psychiatrických chorob může vyvolávat celou řadu neuropatologických
symptomů, vedlejších účinků léčby;
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jakékoli onemocnění má kromě vlastních příznaků psychosociální dopad na člověka a
jeho prožívání, který má vliv na kvalitu života, a to často větší než samotné symptomy
somatické.
Diagnostiku depresivní poruchy v neurologických a jiných nepsychiatrických oborech
často komplikuje to, že nemocní nejsou zvyklí hovořit s lékaři o svých prožitcích. Depresivní
porucha není často rozpoznána. Bridges et al. (1984 in Roth , 2005) tento fakt vysvětlují i tím,
že pacienti často nemají možnost hovořit se svým lékařem bez přítomností další osoby a také
nedostatečným zájmem ošetřujících lékařů o komunikaci s jejich pacienty.
Z mnoha studií vyplývá, že i u osob, u kterých je deprese rozpoznána, není často zahájena
léčba. Podle Rotha (2005) je v neurologické praxi diagnostikována maximálně polovina všech
případů. V případě, že léčba zahájena byla, šlo často o pochybení ve vhodnosti preparátu,
dávce i době léčby. Adekvátně léčených ze zachycených případů je pouze 5% (Roth, 2005).
Neurolog se dostává do styku s depresí v následujících situacích:
somatické symptomy dominují klinickému obrazu, jedná se však o depresivní
poruchu;
depresivní porucha je doprovodný symptom mnoha neurologických onemocnění;
depresivní porucha je vyvolána léčbou jiného onemocnění;
deprese je vedlejší diagnózou pacienta (Roth, 2005).
Často dochází ke stanovení tzv. „falešných“ diagnóz, kdy je deprese zaměněna například za
algické syndromy, poruchy spánku, parestézie, vertigo, pseudodemence, Parkinsonský
syndrom nebo konverzní poruchy čití a hybnosti. Deprese může být vyvolávajícím faktorem,
příčinou současného zdravotního problémy (např. deprese s dominujícími somatickými rysy).
Může být dominujícím projevem současného zdravotního problému (např. v počátečním
stadiu Parkinsonovy nemoci, kdy hybné příznaky ještě nezpůsobují závažnější potíže) nebo
může být projevem, který zesiluje nepohodu nemocného.
Deprese, která je nerozpoznaná a neléčená, má téměř vždy negativní vliv na proces léčby,
rekonvalescenci a znovu zapojení se do života. Nemocného také ohrožuje případným
relapsem.
Kromě epilepsie je výskyt deprese častý i u dalších neurologických onemocnění. U lidí s
Parkinsonovou nemoci je uváděn výskyt deprese až u 50%, u lidí s persistentní bolestí u 3054%. U této skupiny je onemocnění častěji spojeno se suicidálními myšlenkami a
s dokonanými suicidii než u lidí s jiným neurologickým onemocněním (Roth, 2005). Roth et
al. (in Preiss, Uhrová, 1999) uvádějí, že do tří měsíců po prodělání cévní mozkové příhody
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trpí depresí 25-40% pacientů, u roztroušené sklerózy odhadují výskyt 30%, u Huntingtovy
chorey 30-50%, u Alzheimerovy choroby až 20%.

13. Depresivní porucha u nemocných s epilepsií
13.1. Prevalence
Deprese je nejčastějším psychickým onemocněním, které se objevuje u nemocných
s epilepsií (Kanner, 2000, 2003), její výskyt je mnohonásobně vyšší než v běžné populaci
(Kanner, 2000).
Procentuální výskyt je uváděn různými autory odlišně. Hovorka et al. (2004) hovoří o
výskytu deprese u 40-60% nemocných, shodně uvádějí Mendez et al. (1986) výskyt u 55%,
Etinger et al. (2004) provedli výzkum, ve kterém se depresivní porucha prokázala u 36%,
Stein a Wilkinson (2007) hovoří o 6-30%, Canadian community health survey uvádějí
prevalenci deprese u lidí s epilepsií 22% (Schmitz; Mula, 2007). Dle Forsgrena a Nystroma
(2000 in Hesdorffer, 2000) se deprese u pacientů s epilepsií vyskytuje 6x častěji než u běžné
populace, Hersdorferr et al.(1998) uvádějí výskyt 3,7x častější.
Prevalence deprese je obecně více spojována s epilepsií nekompenzovanou, tj. s tou, u
které se nepodaří odstranit záchvaty, což ve svém výzkumu prokázali O´Donoghue et al.
(1999). Zjistili signifikantně vyšší výskyt deprese u skupiny pacientů, u kterých se
v posledních dvou letech objevil záchvat víckrát než 1x měsíčně oproti skupině pacientů, kteří
měli záchvat méně než 1x za měsíc. Toto zjištění potvrzují Wiegartz et al. (1999), kteří
udávají častější výskyt deprese u pacientů s chronickou epilepsií a Kanner (2003), Blumer
(2008) a Thomson et al. (2009), kteří rovněž hovoří o vyšším výskytu deprese u
farmakorezistentní epilepsie. Jakson a Turkington (2005) také potvrzují toto zjištění. Podle
těchto autorů může mít vyšší frekvence záchvatů vliv na kvalitu spánku a spánková deprivace
se stává rizikovým faktorem deprese. Výskyt deprese u farmakorezistentní epilepsie je udáván
mezi 20-50% (Thomson et al. 2009).
Jacoby et al. (1996) zkoumali depresivitu v souvislosti se záchvaty. U pacientů bez
záchvatů se epilepsie prokázala u 4%, u pacientů se záchvaty 1x a méně za měsíc u 10% a s
vyšší frekvencí u 21%. Victoroff et al. (1994) prokázali depresivitu u 58% epileptiků se
záchvaty. Jones et al. (2003) hovoří u těchto pacientů o depresi u 19%.
Častěji se deprese vyskytuje u epilepsií temporálního laloku (Kanner, 2003), speciálně u
meziálních temporálních epilepsií, a také u epilepsií s mozkovou lézí ve frontálních lalocích
(Blumer, 2008). Quiske et al. (2000) v souladu s výše uvedeným udávají, že pacienti s
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temporální epilepsií a meziotemporální sklerózou vykazují symptomy deprese častěji než
pacienti s neokortikální temporální patologií. Vyšší výskyt deprese je udáván u pacientů s
komplexními parciálními záchvaty.
Může jít o depresi unipolární, bipolární nebo o dysthimii. Většina studují dokazuje, že u
epilepsie trpí depresí častěji muži než ženy (Ticháčková, Pidrman, 2004).

13.2. Vztah deprese a epilepsie
Na vznik deprese u epilepsie mohou mít vliv léčebné strategie, tedy vliv antiepileptik (viz
tabulka 2, s. 30) a chirurgické léčby (Blumer, 2000), dále psychosociální důsledky této
diagnózy jako je nezaměstnanost, stigmatizace, omezení různých činností, závislost na okolí,
apod. (Semple et al., 2005). Na vzniku deprese se mohou také podílet epileptonické léze
v určitých mozkových lalocích, které mohou mít vliv na neuronové sítě zajišťující
emocionální procesy (Blumer, 2000).
Vztah epilepsie a depresivity je vzájemný. Nejen, že u lidí s onemocněním epilepsie
existuje vyšší riziko pro rozvinutí deprese, ale také naopak u depresivních pacientů hrozí
vyšší riziko vzniku epilepsie. Tento vztah je dán například vlivem neurotransmiterů,
serotoninu (Kanner, 2008). Bary et al. (2008) poukazují na to, že je prokázáno, že někteří
pacienti trpěli poruchami nálad a úzkostnými poruchami ještě před prvním záchvatem. Řada
studií uvádí, že u pacientů s depresí se objevuje epilepsie 4-6x častěji než u kontrolních
skupin. Podle studie zaměřené na děti a adolescenty se u pacientů v době prvního záchvatu,
tedy počátku onemocnění, objevovaly deprese (19%) a úzkostné poruchy (24%) a jiné
psychické potíže. Depresivita se rovněž jeví jako prediktor horší účinnosti antiepileptické a
chirurgické léčby. Hitiris et al. (2007 in Bary, 2008) sledovali epileptické pacienty po dobu 20
let. Zjistili, že léčba pacientů, kteří v počátku onecnění trpěli depresivitou, byla až 3x méně
úspěšná.
U pacientů, kteří mají v anamnéze poruchy nálady se prokázal dvakrát tak častý rozvoj
farmakorezistentní epilepsie než u pacientů bez této historie (Kanner, 2008), což opět zvyšuje
riziko opětovného výskytu deprese (Blumer, 2008).
Mnoho psychiatrických studií prokázalo vztah mezi hipokampálními změnami a poruchami
nálad. V návaznosti na tuto spojitost vznikly výzkumy, které se snažili prokázat kauzalitu
mezi dysfunkcemi frontálního laloku a depresí u epilepsie. K těmto výzkumům byly
využívány metody jako pozitotronová emisní tomografie (PET), jednofotonová emisní
tomografie (SPECT) a baterie neuropsychologických testů. Ukázalo se, že pacienti
s temporální epilepsií a depresí podávají zhoršené výkony u neuropsychologických testů
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zaměřených na funkce frontálního laloku. U testů zaměřených na kognitivní funkce
s předpokládanou lokalizací vlevo, byly zhoršené výkony ještě patrnější (Hermann et al., in
Mula, Schmitz 2007). Schmitz et al. (1997) došli k podobným závěrům použítím metod
SPECT a PECT. Prokázali změny ve frontálních lalocích, rovněž více při lokalizaci vlevo.
Změny v metabolismu frontálních struktur, nazvané také jako „hypo-frontalita“, u pacientů
s temporální epilepsií a depresí prokázali také Bromfield et al. (in Mula, Schmitz, 2007).

13.3. Rizikové faktory
Pro rozvoj depresivní poruchy u nemocných s epilepsií se uvádějí následující rizikové
faktory: pozitivní rodinná psychiatrická anamnéza, přítomnost organické léze (primární
mozková léze nebo následek neurochirurgické intervence), častěji vlevo a temporálně či
frontotemporálně (Pradiso, Hermann et al., 2001; Cankurtaran et al., 2005 in Hovorka et al.,
2005), dále faktory epileptické (záchvaty parciální komplexní, více při předpokládaném
temporálním původu, zvláště vlevo) (Hovorka et al., 2005), špatná kompenzace záchvatů.
O´Donoghue et al. (1997) spojuje vyšší frekvenci záchvatů s vyšším rizikem deprese. U
pacientů s farmakorezistentní epilepsií prokázal 5x vyšší riziko vzniku deprese oproti
pacientům s kompenzovaným onemocněním (33% versus 6%). Toto tvrzení podporují také
Jones et al. (2003 in Mula, Schmitz, 2007), kteří u pacientů s nekompenzovanou epilepsií
prokázali depresi u 19%.
Mezi další rizikové faktory patří delší trvání onemocnění, nepříznivý vliv některých
antikonvulziv (např. phenobarbital, primadon, phenytoin, vigabatrin), a to zvláště ve vyšších
dávkách a při polyterapii, a nepříznivé vlivy vývojové a psychosexuální (Hovorka, Herman,
2001), sociální izolace, nedávná ztráta někoho blízkého, ekonomické problémy (Mohr, 2005),
ženské pohlaví (Hermann, Whitman 1989), Thomson et al. (2009) uvádějí naopak mužské
pohlaví, nezaměstnanost, nižší vzdělání, nižší intelekt (Thomson et al., 2009), kognitivní
potíže, zvláště pak poruchy pozornosti a paměti (Wishart et al., 1993).
Depresivní symptomy se nejběžněji vyskytují u pacientů, kteří se s onemocněním hůře
vyrovnali, a neakceptují svoji nemoc (Anders, Kanner et al., 1999).
Stigma, asociované s epilepsií a neustálé riziko záchvatu, znamená nedostatečnou kontrolu
nad sebou samým (Hermann, Withmann, 1989), což může vést k rozvoji deprese. Pro mnoho
pacientů jsou zážitky ztráty kontroly při záchvatu velmi traumatizující. Po záchvatu může
vznikat anticipační úzkost. Úzkost z očekáváného záchvatu a jeho nepředvídatelnosti, může
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vést až k agorafobickému chování a sociální izolaci (Francis, Baker, 1999), což opět může
podporovat depresi.
Nemocní s epilepsií bývají často omezeni také společensky a pracovně, což bývá
významným faktorem snižujícím kvalitu života pacientů a tím přispívajícím k rozvoji
depresivní poruchy (Roth in Anders et al., 2005).

13.4. Specifika deprese u nemocných s epilepsií
U lidí s epileptickým onemocněním je při podezření na depresi nejprve nutné odlišit, zda
nejde o iktální, periktální a postiktální deprese, které jsou součástí epileptických záchvatů, ale
o interiktální depresivní poruchu.
Iktální deprese je příznakem vlastního epileptického záchvatu. Depresivní symptomy mají
většinou krátké trvání. Jde především o anhedonii, pocity viny a suicidální myšlenky.
Periktální a postiktální deprese jsou rovněž součástí epileptických záchvatů a jsou
charakteristické dysforií, pocity beznaděje a iritabilitou, které předcházejí hodiny i dny
záchvatu nebo v případě postiktální deprese po záchvatu několik dnů přetrvávají.
Interiktální depresivní porucha je nejčastější psychickou poruchou u nemocných trpících
epilepsií. Není-li rozpoznána a léčena, často velmi negativně ovlivňuje životní aktivity, a tím
kvalitu života nemocných. Od výše popsaných depresí se liší tím, že není bezprostředně
časově vázána na záchvat, není pouhou psychogenní reakcí na epileptické onemocnění,
většinou má chronický, několikaletý průběh.
Depresivní porucha u nemocných s epilepsií má v některých ohledech odlišný průběh od
depresivní poruchy vyskytující se v běžné populaci.
Depresivní příznaky jsou méně výrazné než u běžné populace, často mají několikaletý
průběh. Jde spíše o dlouhodobou dysthymii, která může být přerušována obdobími, kdy se
nemocný cítí po psychické stránce dobře. Psychické příznaky jsou více měnlivé v čase i
intenzitě. Často nebývá toto onemocnění rozpoznáno, právě díky svému atypickému průběhu
(Hovorka et al., 2004). Charakteristiku rozdílných rysů uvádíme v tabulce 6 (Hovorka et al.,
2004).
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Tabulka 7. rysy depresivních poruch u běžné populace a u nemocných s epilepsií
Depresivní porucha v běžné populaci
Depresivní porucha u nemocných s epilepsií
o jasné fáze deprese
o spíše chronická dysthymie
o prožitek smutku
o spíše pocity prázdnoty a „odpojení“, mrzutost, anhedonie,
iritabilita, únava, atypické bolesti
o ranní nedospávání
o porucha všech fází spánku
o epizody euforie i v průběhu deprese
o kontinuum depresivních příznaků
o málo psychotických rysů
o časté prchavé, měnlivé psychotické příznaky (paranoidita,
nesystematizované bludy)
o po odeznění depresivní fáze
o při neléčené depresi vznik poruch osobnosti
většinou bez následků

13.5. Riziko suicidíálního chování
Riziko sebevraždy se u nemocných s epilepsií uvádí vyšší než u lidí s depresí bez tohoto
onemocnění. Toto riziko může být až 10x vyšší než v obecné populaci (Kanner, 2003, Stein a
Wilkinson, 2007). Faber (2000) dále uvádí, že u epileptiků s temporální epilepsií je riziko
suicidia dokonce 25x vyšší.
Jako rizikové faktory jsou uváděny temporální resekce, v případě, že vede ke zhoršení
stavu. U levostranné resekce je riziko způsobené zvýšením počtu záchvatů, u pravostranné
zhoršení záchvatu ve smyslu intenzity a průběhu, a také vyšší riziko psychotického
onemocnění.
Dalším rizikovým faktorem je chybění „varovných signálů“ před příchodem záchvatu a tím
daná neschopnost kontroly, věk, kdy dojde k projevu onemocnění, tedy k prvnímu záchvatu.
Nejrizikovějším obdobím je adolescence, zvláště pak v kombinaci s psychiatrickou
komorbiditou nebo jiným závažným onemocněním. Samotná psychiatrická komorbidita,
nejzávažněji psychózy, je také rizikovým faktorem (Pompili et al., 2007). Barry et al. (2008)
za vysoce rizikovou kombinaci považují depresivní poruchu doprovázenou úzkostnými
poruchami.
Významnou roli hrají také psychologické stresory, zvláště pak post a inter-ictální
psychopatologie, předchozí suicidální jednání, interiktální dysforie (Pompili et al., 2007).
Riziko suicidálního jednání je nejvyšší v prvním půl roce od počátku onemocnění,
respektive od určení diagnózy (Barry et al., 2008).
Přes vysokou prevalenci a riziko suicidia je deprese v řadě případů nerozpoznána a
neléčena. V další kapitole se budeme věnovat specifikám diagnostiky a následné léčby u
pacientů s farmakorezistentní epilepsií.
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14. Specifika diagnostiky a léčby deprese u pacientů s epilepsií
14.1. Diagnostika
Existuje několik důvodů proč jsou depresivní příznaky u nemocných s epilepsií
diagnostikovány podstatně méně často než u jiných nemocných, kteří epilepsií netrpí. Některé
z nich si podrobně popíšeme.
1) Strach z další stigmatizace – už samotný fakt onemocnění epilepsií je pro pacienty obtížně
přijímaný pro řadu negativních postojů společnosti k této chorobě. Konfrontace s dalšími
psychickými potížemi, které jsou rovněž často negativně přijímány, je pro tyto pacienty
obtížná, což může být důvodem, že o nich spontánně s lékařem nehovoří.
2) Epileptologové se zaměřují výlučně na léčbu záchvatů a nevyšetřují depresivní příznaky.
Pacienti sami je často považují za součást epileptického onemocnění, nepřikládají jim jiný
význam.
3) Depresivní příznaky u nemocných s epilepsií jsou vykládány pouze jako psychogenní
reakce na chronické onemocnění.
4) Depresivní příznaky u epilepsie jsou často přiřazovány k tzv. „epileptické osobnosti“, která
se v tomto smyslu nepovažuje za léčitelnou.
5) Depresivní příznaky u pacientů s epilepsií mají odlišné rysy od pacientů s depresí, kteří
epilepsií netrpí, tudíž jsou hůře rozpoznatelné (Hovorka, Herman, 2001).
Léčba deprese u pacientů s epilepsií je v určitých směrech odlišná od léčby deprese u
běžné populace. Hovorka a Herman (in Anders et al., 2005) uvádějí jako předpoklad úspěšné
léčby správnou diagnostiku, optimální výběr antikonvulziva a terapii antidepresivy.
Prvním krokem je diagnostika deprese. Správná diagnostika je v první řadě v rukou
neurologů, u kterých se nemocní s epilepsií léčí. Lékaři by měli být informováni o častém
výskytu a atypiích této poruchy. Pacienti si často spontánně na potíže nestěžují, často uvádějí
jen dílčí problémy, například atypické bolesti (Hovorka, Herman in Anders et al., 2005).
Neurolog by se proto měl samostatně nebo ve spolupráci s psychiatrem ptát pacienta
s epilepsií na příznaky deprese cíleně, i když pacient sám tyto potíže neudává. V tabulce 8
uvádíme otázky vypracované Barrym et al. (2008) pro screening deprese. Hovorka a Herman
(in Anders et al., 2005) uvádějí screeningové otázky pro dysthimii, rovněž speciálně upravené
pro nemocné s epilepsií (tab 9).
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Tabulka 8
Otázky pro diagnostiku deprese podle Barryho et al. (2008)
Je pro Vás obtížné mít potěšení z činností, které jste si dříve užívali?
Musíte se hodně snažit, abyste vykonávali činnosti, které Vás dříve bavili?
Rozčilují Vás některé věci, které Vás dříve nechávali chladnými?
Máte s lidmi menší trpělivost?
Všimli jste si, že se Vám mění nálada bezdůvodně? Například se cítíte spokojeně a bez jakéhokoli důvodu se
začnete cítit bez nálady, naštvaně, smutně?
Cítíte se tak špatně až je to beznadějné?
Máte pocit, že neexistuje nic, co by vám mohlo náladu zlepšit?
Myslíte někdy na to, jaké by to bylo, kdybyste tady nebyl?
Přemýšlíte někdy nad tím, že byste si ublížil?
Máte potíže s usnutím?
Pláčete někdy u věcí, které vás dříve nerozplakali?
Budíte se někdy uprostřed noci a máte potíže znovu usnout?
Změnila se Vaše chuť k jídlu?
Tabulka 9 Hovorka, Herman in Anders et al., 2005
Sreeningová kritéria pro dysthymii pro nemocné s epilepsií
• Cítil jste se v poslední době skleslý, mrzutý nebo depresivní?
• Pokud ano, které z dalších níže uvedených příznaků jste opakovaně pozoroval v poslední době?
- změnila se výrazně vaše chuť k jídlu?
- spal jste hůře, kratší dobu nebo jste byl nadměrně ospalý i přes den?
- cítil jste se unaven nebo bez energie?
- ztratil jste sebedůvěru?
- měl jste obtíže se soustředěním nebo s rozhodováním?
- cítil jste beznaděj?
- cítil jste se často podrážděný?
- míváte také nějaké bolesti (hlavy, zad, ve svalech, aj.)?
- byly tyto stavy občasně přerušeny krátkými obdobími, kdy jste se cítil dobře nebo i velmi dobře?
• Jsou tyto potíže vázány na období:
- před záchvatem,
- po záchvatu,
- nezávisle na záchvatech.
• Způsobovaly vám tyto příznaky výraznou zátěž nebo rušily vaši schopnost pracovat, společenský život
nebo jiným důležitým způsobem vadily?

Kromě

diagnostického

rozhovoru

se

u

pacientů

s epilepsií

využívají

zejména

sebeposuzovací škály a dotazníky.

14.1.2. Metody hodnocení deprese a depresivních symptomů u pacientů
s epilepsií
Ze studie Andersona et al. (2001) vyplývá, že prevalence deprese byla zjištěna 2-3x častěji
u pacientů vyšetřovaných sebeposuzovacími škálami oproti těm, kteří byli vyšetřovány
klinickými rozhovory. Autoři se domnívají, že sebeposuzovací škály oproti diagnostickým
rozhovorům sledují širší spektrum depresivních symptomů. Pro posuzování deprese u
pacientů s epilepsií se používají stejné škály jako u jiných chronických onemocnění a běžné
populace.
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Mezi nejčastěji používané metody patří Beckova subjektivní stupnice deprese (BDI,
Beck Depression Inventory), obsahující 21 škál (Švábová, 1995, Svoboda, 1999).
Bližšímu popisu této stupnice je věnována praktická část práce.
Mezi další patří škála deprese centra pro epidemiologické studie (CES-D, Center of
Epidemiological Studies- Depression Scale), jenž byla původně vyvinuta pro výzkumné
účely. V současnosti se využívá k měření aktuální hladiny depresivních symptomů. Položky
jsou syceny následujícími faktory: depresivní nálada, pozitivní emoce, somatické potíže,
snížená aktivita a interpersonální obtíže. Originální verze se skládá z dvaceti položek,
zkrácené verze mají i pět polžek. K hodnocení je použita čtyř bodová Likertova škála,
administrace i vyhodnocení trvají do 10 minut.
Geriatrická škála deprese (GDS, Geriatric Depression Scale) byla vyvinuta jako
sebeposuzovací screeningová metoda. Je určena pro měření deprese a depresivních symptomů
u starší populace. Zaměřuje se především na rozlišení mezi symptomy demence a deprese.
Položky nejsou zaměřené na somatické potíže ve stáří, zaměřují se především na afektivní a
kognitivní oblast. Originální verze je složena ze třiceti položek, existují i verze zkrácené.
Probandi mají na výběr ze dvou odpovědí: ano/ne. Administrace původní verze trvá 8-10
minut, vyhodnocení kolem 2 minut.
Škála deprese a úzkosti z nemocničního prostředí (HADS, Hospital Anxiety and
sepression Scale) byla původně vyvinuta jako screeningový nástroj. Zaměřovala se na
mapování depresních symptomů u hospitalizovaných pacientů. V současnosti se používá i pro
běžnou populaci. Skládá se ze sedmi položek, které posuzují kognitivní a emocionální aspekty
deprese, zejména pak anhedonii, a z dalších sedmi, které posuzují kognitivní a emocionální
aspekty úzkosti. Jednotlivé položky se posuzují na čtyř bodové Likertově škále. Doba
administrace je 5-10 minut, vyhodnocení trvá 1-2 minuty.
Škála hodnocení duševních poruch v oblasti primární péče (PRIME-MD Primary care
Evaluation of Mental Disorders- Mood Module), je metoda, která byla původně vyvinuta pro
zachycení pacientů s duševní poruchou. Byla určena pro praktické lékaře. Je tvořena dvěma
částmi. První část je určena pro pacienta (PG), druhou část tvoří strukturovaný rozhovor
zaměřený na posouzení duševních poruch, a to v pěti oblastech. Poslední částí je Mood
Modul, který se může používat i samostatně, vycházející s DSM-III-R, respektive
z diagnostických kritérií depresivní poruchy v něm obsažených.
Hamiltonova posuzovací stupnice deprese má v původní verzi 17 položek, v rozšířené
brněnské modifikaci pak 20 položek, zaměřených na depresivní symptomatologii. Intenzita
symptomů je hodnocena na tří bodové škále.
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Kvantifikaci depresivní symptomaticky umožňuje i Jungova subjektivní stupnice deprese
(SDS), která je složena z dvaceti běžných charakteristik deprese. Jednotlivé položky se
posuzují na čtyř bodové škále (Švábová, 1995, Svoboda, 1999).

14.2. Léčba
V případě, že u pacienta zjistíme symptomy deprese, měl by být pacient ujištěn, že není
nutné obávat se léčby, případně stigmatu (Hovorka, 2004). Potíže by lékař neměl
bagatelizovat, je nutné posilovat vztah lékař-pacient, aby bylo možné zaznamenat známky
možného zhoršení (Höschl, 1996). Pacienti s epilepsií obtížně přijímají, že by mohli být
depresivní, že potřebují léčbu. Často se domnívají, že jsou jejich potíže s náladou vázány
k aktuální životní situaci, brání se léčbě další nemoci, užívání dalších léků. Zde by měli lékaři
věnovat dostatečné množství času edukaci, aby pro pacienty bylo snazší přijmout onemocnění
a více mu porozumět (Rush et al., 2003).
Dalším krokem je samotná léčba deprese, která může zahrnovat léčbu biologickou a léčbu
nebiologickou, případně jejich vzájemné kombinace. V určitých ohledech je léčba deprese u
epilepsie odlišná, od léčby deprese u lidí bez tohoto chronického onemocnění. Nelze využít
repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci, při léčbě psychofarmaky, můžeme sledovat
určité rozdíly. Jednotlivé kroky léčby popíšeme níže.

14.2.1. Biologická léčba
Při biologické léčbě deprese je využívána léčba farmakologická, která zahrnuje
optimalizaci antiepileptické léčby a dále pak léčbu antidepresivy a léčbu nefarmakologickou,
kdy je využívána například elektrokonvulzivní terapie.

14.2.1.1. Farmakologická léčba
Při léčbě deprese u nemocných s epilepsií bývá prvník krokem optimalizace antiepileptické
léčby.
Optimalizace antiepileptické léčby
Jak jsme již výše uvedli (nežádoucí účinky antiepileptik, kap. 8.1.1, s. 29), určité druhy
antiepileptik se mohou výrazně spolupodílet na vzniku deprese. Za nejrizikovější z hlediska
depresogenního účinku se pokládají antiepileptika I. generace: phenobarbital, phenytoin a
primidon, z nové generace pak vigabatrin. V této situaci je vhodné provést změnu léků, a to
minimálně za antiepileptika II. generace (carbamazepin, valproat). Nejvhodnější z hlediska
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depresivity se však jeví kombinace antiepileptik s antidepresivním a náladu stabilizujícím
(lamotrigin) nebo anxyolitickým účinkem (gabapentin).
Pokud nedojde ani po úpravě antiepileptické léčby k odeznění příznaků deprese, přistupuje
se k léčbě antidepresivy.
Léčba antidepresivy
Moderní antidepresiva mají nízký vliv na záchvatový práh, shodně se jako léky první volby
v léčbě depresivních onemocnění u epilepsií doporučují antidepresiva typu SSRI (nejčastěji
sertralin, citalopram, paroxetin). Incidence vzniku epilepileptických záchvatů u těchto léků je
mezi 0,1-0,20% léčených (Hovorka, 2004). Z hlediska prokonvulzních účinků se za nevhodné
pokládají léky jako je clomipramin, buproion a maprotilin, u kterých je riziko až desetkrát
vyšší. Přesný výskyt uvádíme v tabulce 10.

Tabulka 10 riziko výskytu záchvatů u některých
antidepresiv v obecné psychiatrické populaci
(Schmitz; Mula 2007).
antidepresiva
amitriptyline
imipramine
clomipramine
maprotiline
fluoxetin
fluvoxamine
sertraline
paroxetine
bupropion

mirtazapine

dávka léků
<200 mg
>200mg
50-600mg
>200mg
150-200mg
20-60mg
<100mg
50-100mg
20-60mg
300mg
300-450mg
>450mg
30mg

výskyt záchvatu v %
0.1
0.6
0.5
0.5
0.4
0.2
0.2
<0.1
0.1
0.1
0.4
>0.6
<0.1

Hovorka a Herman (in Anders, 2005) potvrzují dobrou zkušenost s antidepresivem typu
SSRI, s citalopramem. Hodnotili léčbu citalopramem u 43 depresivních nemocných
s epilepsií. Po měsíční léčbě se výrazně zlepšilo 21% nemocných, po dvou měsících 65%. U
žádného z nemocných nedošlo ke zvýšení frekvence záchvatů, neobjevily se generalizované
záchvaty, nedošlo ke zhoršení EEG nálezů. Celkově byla léčba dobře tolerována, žádný ze
sledovaných neuváděl závažné vedlejší účinky.
V případě, kdy je léčba antidepresivy typu SSRI neúspěšná, se často přechází k léčbě léků
typu SNRI. Jako lék první volby je uváděn venlafaxin. Léčba venlafaxinem je rovněž
považována za úspěšnou. Venlafaxin má širší pole působnosti oproti antidepresivům typu
SSRI. Je prokázána všší účinnost tohoto léku na somatický syndrom. Jeho nevýhodou je, že
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vyžaduje častější změny v dávkování, které mohou mít u lidí s epilepsií škodlivý vliv na
konitivní funkce.
Dlouhodobé podávání anxyolitik ze skupiny benzodiazepinů není doporučeno, a to hlavně
vzhledem k riziku vzniku závislosti, a také proto, že antidepresiva mají často postupně se
rozvíjející anxiolytický účinek.
Pro depresivně nemocné s epilepsií většinou dostačují nižší dávky antidepresiv než u
depresivních nemocných bez epileptického onemocnění. Tyto dávky se udávají například
okolo 20 mg citalopramu nebo paroxetinu a 50 mg sertralinu denně (Hovorka, Herman,
2001a). Barry et al. (2008) doporučují začít s dávkou 5 mg citalopramu, do prvního týdne jí
zvýšit na 10 mg.
Ve všech případech by bylo vhodné, aby neurolog konzultoval výběr léků s psychiatrem (a
naopak, pokud vyšetřuje první psychiatr, měl by konzultovat s neurologem) (Hovorka,
Herman, 2001a). Z výzkumů Cottermana-Harta (2010) vyplývá, že právě strach, že by po
nasazení antidepresiv došlo ke zvýšení záchvatů brání řadě neurologů, psychiatrů i
praktických lékařů v nasazení léčby.
Neléčená depresivní porucha u nemocných epilepsií je vysoce riziková co do vzniku
chronifikované poruchy nálady, poruchy osobnosti a možnosti vzniku interiktální psychózy
(Hovorka, Herman 2001a). Přes tato rizika nebývá vždy deprese u těchto pacientů léčena.
Z výzkumů Boylana et al. (2004) vyplývá, že antidepresivy bylo léčeno pouze 17% pacientů
s depresí. Podle Wiegartze et al. (1999) je léčena pouze necelá polovina pacientů s těžkou
depresí.
U pacientů s epilepsií se doporučuje dlouhodobé několikaměsíční podávání antidepresiv, a
to i po odeznění depresivní symptomatiky s cílem zabránit vzniku nové fáze (Hovorka,
Herman 2001b).

14.2.1.2. Nefarmakologická léčba
Pokud i po opakované změně antidepresiva pacient na léčbu nereaguje zlepšením stavu, a
zvláště v případech, kdy přetrvávají suicidální myšlenky, a kdy se objevují psychotické
symptomy, doporučují Barry et al. (2008) elekrokonvulzivní terapii (ECT). Pro léčbu pacientů
s epilepsií a depresí považují tento typ léčby za bezpečný a adekvátní. U unilaterální ECT
není nuné měnit dávkování aniepileptik, u bilaterální je nutné snížit, alespoň dočasně, dávky
léků.
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14.2.2. Nebiologická léčba
Nejčastěji je využívána psychoterapie, buď jako samostatný typ léčby nebo je využívána
souběžně s jiným typem léčby.
Psychoterapeutická léčba, která je obdobná jako u pacientů s depresí (nebiologické léčebné
metody, kap. 11.5.1., s. 50). U nemocných s epilepsií může být dle potřeb pacientů více
zaměřena na vyrovnání se s nemocí, sociální adaptaci, zvládání anticipační úzkosti, na
podpoře sebevědomí a na další psychosociální problémy vycházející z nemoci. Macrodimitris
et al. (2011) udávají jako úspěšnou kognitivně-behaviorální terapii, Martinovic et al. (2006) a
Barry et al. (2008) rovněž potvrzují úspěšnost této terapie. Jako úspěšná je často udávána také
skupinová psychoterapie, u dětí pak rodinná terapie.
Níže uvádíme navrhovaný postup léčby pomocí biologických i nebiologických léčebných
metod. Psychoterapie jako léčebná metoda může být součástí všech navrhovaných kroků,
přestože u všech není uvedena.
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Navrhovaný algoritmus: léčebné kroky
Krok 1: monoterapie – SSRI (např, citalopram, escitalopram)
venlafaxine nebo mirtazapine a/nebo KBT

Částečné zlepšení nebo bez reakce na léčbu- možnost zvýšení dávek

Krok 2: Monoterapie – přejít na jiné SSRI, TCA, venlafaxine, nebo
mirtazapine

Částečné zlepšení nebo bez reakce na léčbu- možnost zvýšení dávek

Krok 3: Monoterapie – SSRI, TCA, venlafaxine, mirtazapine, nebo
MAOI – z jiné třídy než byly užity u 1 nebo 2 kroku; nebo kombinace
antidepresiv – TCA+SRRI,TCA+venlafaxine nebo mitazapine,
venlafaxine a mirtazepine

Částečné zlepšení nebo bez reakce na léčbu- možnost zvýšení dávek

Krok 4: Kombinace antidepresiv - TCA + SSRI, TCA + venlafaxine
nebo mirtazapine nebo venlafaxine a mirtazapine

Částečné zlepšení nebo bez reakce na léčbu

Krok 5: ECT

TCA= tricyklická antidepresiva, MAOI = nespecifické inhibitory monoaminoxidázy;
SSRI = inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu.
Adaptace Crismon M.,L., et al. (1999, in Barry et al, 2008)
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II. PRAKTICKÁ ČÁST

70

1. Výzkumný problém a cíle výzkumu
Epilepsie je onemocnění, které se projevuje opakovanými epileptickými záchvaty. Již od
pradávna jde o onemocnění, ze kterého měli lidé strach, bývalo spojováno s ďáblem,
nadpřirozenými sílami. V dnešní době trpí tímto onemocněním od 0,5 do 1% populace. Asi
v 80% případů, je počet záchvatů omezen či zcela zredukován nasazením antiepileptické
léčby. Ve zbývajících případech tato léčba nevede k uspokojivé kompenzaci. V těchto
případech, pokud je léčba neúspěšná dva roky, mluvíme o farmakorezistentní epilepsii
(Brázdil, Hadač, 2004).
Předmětem našeho výzkumu je farmakorezistetní epilepsie, která, stejně jako jiná
chronická onemocnění, zasahuje do všech oblastí života pacienta.
Kromě léčby zaměřené na zredukování počtu záchvatů je třeba věnovat velkou pozornost
psychickému stavu nemocných epilepsií. Nejčastěji diskutovaným a uváděným psychickým
onemocněním u epilepsie je deprese.

Cílem našeho výzkumu je zmapovat výskyt příznaků a míry depresivity u nemocných
farmakorezistentní epilepsií. Zaměříme se na subjektivně pociťovanou míru depresivity
měřenou Beckovou sebeposuzovací škálou depresivity (BDI).

Konkrétní výzkumné cíle jsou následujícící:
1. Zmapovat depresivní obtíže u pacientů s farmakorezistentní epilepsií.
Jaká je míra subjektivně vykazovaných depresivních symptomů u souboru pacientů
s farmakorezistentní epilepsií?
2. Porovnat subjektivně měřenou míru deprese mezi pacienty s farmakorezistentní epilepsií a
běžnou populací.
Liší se míra subjektivně měřené depresivity mezi pacienty s farmakorezistentní epilepsií a
běžnou populací?
3. Zmapovat depresivní obtíže u pacientů s farmakorezistentní epilepsií v závislosti na
sociodemografických faktorech.
Jaká

je

míra

subjektivně

vykazovaných

depresivních

příznaků

u

pacientů

s farmakorezistentní epilepsií v závislosti na pohlaví, věku, rodinném stavu, dosaženém
vzdělání a pracovním uplatnění?
4. Zmapovat depresivní obtíže u pacientů s farmakorezistentní epilepsií v závislosti na
epileptických faktorech.
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Jaká

je

míra

subjektivně

vykazovaných

depresivních

příznaků

u

pacientů

s farmakorezistentní epilepsií v závislosti na typu záchvatů, frekvenci záchvatů za 1
měsíc, věku počátku onemocnění epilepsií a trvání onemocnění?

Jak jsme již výše uvedli, z řady výzkumů vyplývá, že u nemocných s epilepsií je deprese
málo diagnostikována, přestože je výzkumy potvrzen její vysoký výskyt mezi nemocnými.
Většina výzkumů je zaměřena na epilepsii a není rozlišováno, zda jde o farmakorezistentní
epilepsii. Cílem našeho výzkumu je zmapovat depresivitu i u této specifické skupiny a pokusit
se určit faktory, které mohou být pro rozvoj deprese u těchto nemocných rizikové. Výsledky
by pak mohly sloužit jako výchozí data pro sckrínink deprese u nemocných, aby toto
onemocnění nebylo opomíjeno.

2. Popis a charakteristika výzkumu
Praktická část této práce je koncipována jako mapující studie s cílem prozkoumání
problematiky deprese u farmakorezistentní epilepsie.
Téma bylo zvoleno na základě pracovní zkušenosti s nemocnými farmakorezistentní
epilepsií, jejich onemocněním a léčbou. Na základě psychologické práce s nimi, sledování
dopadu onemocnění na kvalitu jejich života.
Pro účely výzkumu bylo stanoveno několik výzkumných otázek a pracovních předpokladů
zaměřených na sledování depresivní problematiky u pacientů s farmakorezistentní epilepsií a
jejímu vztahu k vybraným proměnným (pohlaví, věk, rodinný stav, vzdělání, pracovní
uplatnění, typ záchvatů, frekvence záchvatů za 1 měsíc, věk počátku onemocnění epilepsií a
trvání onemocnění). Pro ověření předpokladů byla použita Beckova sebeposuzovací škála
deprese (BDI). Statistické zpracování dat bylo provedeno těmito metodami: Mann-Whitneyův
U-test, Kruskal-Wallisův test.
Data byla získána v období od září 2008 do února 2010 ve FN Motol se souhlasem
pacientů.
Na základě výkumných cílů byly stanoveny následující cíle a hypotézy.
1. Zmapovat depresivní obtíže u pacientů s farmakorezistentní epilepsií.
Jaká je míra subjektivně vykazovaných depresivních symptomů u souboru pacientů
s farmakorezistentní epilepsií?
2. H0: míra deprese posuzovaná průměrným BDI skóre se u pacientů s farmakorezistentní
epilepsii neliší od běžné populace.
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3. Zmapovat depresivní obtíže u pacientu s farmakorezistentní epilepsií v závislosti na
sociedemografických faktorech.
a.) H0: míra depresivity posuzovaná průměrným BDI skóre se mezi muži a ženami neliší.
b.) H0: V každém z porovnávaných souborů, tedy těchto věkových skupinách: 1. 18-34, 2.
35-49 a 3. 50-65, je stejné rozdělení skórů BDI.
c.) H0: míra deprese posuzovaná průměrným skóre BDI se mezi pacienty žijícími samostatně
a žijícími v partnerství neliší.
d.) H0: V každém z porovnávaných čtyř souborů podle dosaženého vzdělání, tedy 1. ZŠ, 2.
SOU bez maturity, 3. SŠ s maturitou a za 4. vyšší, je stejné rozdělení skórů BDI.
e.) H0: V každém z porovnávaných souborů, tedy čtyř následující: 1. pobírající invalidní
důchod (plný invalidní důchod, částečný invalidní důchod), 2. zaměstnán/a či jinak
činný/á (částečný invalidní důchod + zaměstnání, zaměstnání či OSVČ, mateřská
dovolená bez invalidního důchodu, student SŠ, student VŠ), 3. nezaměstnaný/á, 4.
v pracovní neschopnosti, je stejné rozdělení skórů BDI.
4. Zmapovat depresivní obtíže u pacientu s farmakorezistentní epilepsií v závislosti na
epileptických faktorech (typ záchvatů, frekvence záchvatů za 1 měsíc, věk počátku
onemocnění epilepsií a délka onemocnění).
a.) H0: V každém z porovnávaných šesti souborů podle typu záchvatů, 1. skupina - absence,
aury, afázie, 2. skupina tonické, klonické záchvaty+další typy, 3. skupina- parciální
simplexní s motorickými projevy, s psychickými projevy+klonické, 4. skupina- parciální
simplexní s psychickými projevy, s autonomními projevy, 5. skupina- komplexní
motorické záchvaty (parciální s komplexní symptomatologií), 6. skupina- tonickoklonické (grand mal)+další typy záchvatů, je stejné rozdělení skórů BDI.
b.) H0: V každém z porovnávaných pěti souborů, rozdělených podle frekvence záchvatů za
měsíc, 1. skupina- 0-1, 2. skupina 2-6, 3. skupina 7-15, 4. skupina 16-25, 5. skupina 2660, je stejné rozdělení skórů BDI.
c.) H0: V každém z porovnávaných souborů podle věku prvního záchvatu, tedy 1. 0-12, 2.
13-18 a za 3. 19 a více, je stejné rozdělení skórů BDI.
d.) H0: V každém ze tří porovnávaných souborů podle délky trvání epilepsie, tzn. 1. trvání
epilepsie od 2-5 let, 2. od 5 do 10 let, 3. od 10 a více let, je stejné rozdělení skórů BDI.
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3. Realizace výzkumu
3.1. Metoda výzkumu
Jako výzkumnou metodu pro sběr dat jsme použili Beckovu sebeposuzovací škálu
depresivity pro dospělé. K získání sociodemografických údajů a údajů týkajících se epilepsie
byl využit anamnestický rozhovor a lékařské zprávy, vše s ústním souhlasem pacientů.

3.1.1. Beckova sebeposuzovací škála depresivity pro dospělé
Beckova sebeposuzovací škála deprese byla vyvinuta jako diagnostický nástroj, jehož
cílem bylo měřit hloubku deprese. Původním záměrem bylo vytvořit tuto metodu pro měření
hloubky deprese u psychiatrických pacientů. Postupně se však zjistilo, že je validní i pro
běžnou populaci. Tato škála nerozlišuje mezi primární a sekundární depresí. Autor vycházel
z psychoanalytického modelu deprese. V době vzniku této škály neexistovala metoda, která
by byla zaměřena pouze na měření depresivních symptomů a jejich hloubky. V tomto období
se k měření deprese dal využít dotazník MMPI, který však nebyl sestaven speciálně pro
měření těchto symptomů. Dalším pokusem o vytvoření takového dotazníku byl Jaspersův test
deprese, který se však neujal. V České republice je Beckova sebeposuzovací škála používána
oficiálně od roku 1985, kdy vyšel první oficiální manuál autorů Filipa et al. (Preiss, Vacíř,
1999).
Konstrukce BDI
Jednotlivé položky BDI vznikly na základě pozorování 226 depresivních pacientů, kteří se
zúčastnili kurzu psychoanalyticky orientované psychoterapie. Autor systematicky pozoroval
a zaznamenával charakteristické postoje a symptomy těchto pacientů. Z nich pak vybral
skupinu postojů a symptomů, které se mu jevily jako charakteristické pro depresivní pacienty
a porovnal je s obrazem deprese popisovaným v psychiatrické literatuře. Výsledkem bylo
vytvoření inventáře, který se skládá z 21 kategorií symptomů a postojů. Každá z této
kategorie popisuje specifický behaviorální projev deprese a je složena ze 4-5 sebehodnotících
tvrzení. Jednotlivé položky jsou měřeny na čtyř stupňové škále, a to od nejméně závažného
(respektive „normy“) až po nejzávažnější projev deprese (0-3). Položky jsou vytvořeny tak,
aby odrážely kognitivní, afektivní, somatické a vegetativní projevy deprese. Kategorie
zachycující symptomové a postojové projevy jsou následující:
1. nálada
2. pesimismus
3. pocit neúspěchu
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4. nedostatek uspokojení
5. pocity viny
6. pocit potrestání
7. pocit sebenenávisti
8. sebeobviňování
9. sebepoškozující myšlenky
10. plačtivost
11. podrážděnost
12. sociální izolace
13. nerozhodnost
14. vnímání těla
15. snížení pracovní výkonnosti
16. poruchy spánku
17. únava
18. nechuť k jídlu
19. ztráta váhy
20. starost o zdraví
21. ztráta zájmu o sex (Beck et al., 1961).

Beckovu sebeposuzovací stupnici můžeme využít v původní formě, tedy s počtem položek
21, anebo ve zkrácené verzi o 13ti položkách, kdy jsou vynechány následující položky: 6, 8,
10, 11, 16, 19, 20 a 21 (Preiss, Vacíř, 1999).

Administrace testu
Beck původně test administroval tak, že předčítal nahlas položky a zjišťoval u pacienta,
který měl k dispozici vlastní kopii, které z tvrzení nejlépe odpovídá jeho aktuálnímu stavu.
V současné době se kromě tohoto způsobu administrace využívá možnosti, že si pacient sám
jednotlivé položky kroužkuje. Doba administrace se pohybuje mezi 5-15 minutami. Je
důležité ujistit se, jestli pacient porozuměl všem položkám správně (Preiss, Vacíř, 1999).

Reliabilita
Pro měření vnitřní konzistence metody byly použity dvě metody, Kruskall-Wallisova
neparametrická analýza variance a splitt-half test. Těmito testy analyzoval Beck (1961)
celkem 200 záznamových archů. Výsledkem Kruskall-Wallisovy neparametrické analýzy
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bylo, že všechny kategorie mají signifikantní vztah k celkovému skóru. Významnost byla
vyjma položky S (úbytek váhy) u všech položek 0,001. U kategorie váhového úbytku byla
0,01. Pro analýzu splitt-half testem bylo vybráno 97 případů. Výsledek za použití Pearsonova
koeficientu korelace byl 0,86, za použití Spearman-Brownovi korelace vzrostl koeficient na
0,93. Metody test-retest a test vnitřní spolehlivosti Beck nedoporučuje z následujících
důvodů: pokud by byla metoda administrována v krátkém čase od první administrace, mohl
by být výsledek ovlivněn pamětí, pokud by byl čas delší, mohla by konzistenci ovlivnit
fluktuace v intenzitě deprese, která se u psychiatrických pacientů objevuje (Beck et al., 1961).

Validita
Beck uvádí několik srovnání inventáře s klinickým posouzením, vždy s vysokým stupněm
validity (Beck et al, 1961).

Hodnocení
Celkového skóru dosáhneme součtem všech skórů označených u jednotlivých položek.
Položka ztráta váhy se do celkového skóru nezapočítává, pokud pacient souhlasí s tvrzením
„Snažím se zhubnout, proto jím méně“. Minimální celkový skór je 0. Při maximálním skóru
dosáhne pacient 63 bodů. Ve zkrácené verzi pak 39 (Preiss, Vacíř, 1999).

Normy
Nejčastěji uváděná vodítka pro interpretaci skórů v BDI jsou následující:
Interpretace míry deprese
0-9
deprese v normě
10-15
mírná deprese
16-23
střední deprese
24 a více těžká deprese

Syntézou Beckových nálezů vznikly normy, které zahrnují i nepsychiatrickou populaci
(Spreen a Strauss, 1991).
Interpretace míry deprese
0-9
norma
10-15
mírná deprese
16-19
mírná až střední deprese
20-29
střední až těžká deprese
30-63
těžká deprese
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V České repulice se při interpretaci BDI vychází z výsledků několika výzkumů. Praško a
Prašková (rukopis, in Preiss, Vacíř, 1999) ze svých zkušeností shrnují, že osoby ve fázi akutní
deprese dosahují skóre 30-60 bodů. Po odeznění deprese se skóre pohybuje mezi 17-23 body.
Podle jejich závěrů je průměrná hodnota BDI u zdravého člověka 6 bodů.
Preiss a Vacíř (1999) doporučují na základě vlastních zkušeností zvýšení skóru, který je
považován za kritický, z 16 na 17 bodů. Skór, který považují již za rizikový je 10-16.
Doporučují, aby již při tomto skóru lékař „zpozorněl“.
Hronová (1992 in Švábová 2005), která ve svém výzkumu sledovala depresivní pacienty,
uvádí, že u pacientů, kteří přicházejí na kontrolu byl průměrný hrubý skór BDI 5,7, u těch,
kteří byli v remisi pak 13,3. Pacienti v akutní depresivní fázi dosahovali průměrného hrubého
skóru 30,4.

Užití metody u různých věkových skupin
Beckova sebeposuzovací stupnice je určena pro dospělou populaci. Normy se neliší
v závislosti na věku a používají se univerzálně. Přestože je BDI primárně určen pro dospělé, u
dětí se dá použít od 13ti let. U dětí se dá využít Dětský depresivní dotazník (Children´s
Depression Inventory), který vychází z 21 položek BDI, a vznikl modifikací těchto položek.
U přestárlé populace není BDI rovněž využíván. Jak jsme výše uvedli, pro tuto populaci lze
využít Geriatrickou škálu deprese (Geritaric Depression Scale), která na rozdíl od BDI
rozlišuje mezi depresí a demencí (Preiss, Vacíř, 1999).

3.2. Charakteristika výzkumného souboru
Část dat byla získána za podpory projektu NT/11536-5, který se zaměřoval na jiné
výzkumné cíle.
Soubor se skládal ze 130 osob. Základními diagnózami byly tyto: G4.02 (symptomatická
epilepsie a epileptické syndromy (fokální) (parciální) příbuzné lokalizace komplexem
parciálních záchvatů), G4.09 (epilepsie NS). U všech osob zastoupených ve vzorku šlo
prokazatelně o farmakorezistentní epilepsii, tedy u všech osob do dvou let od zahájení léčby
nebylo dosaženo uspokojivé kompenzace záchvatů při použití nejméně dvou a nejlépe tří
správně volených antiepileptik podávaných v maximálních tolerovaných dávkách, ať již
v monoterapii nebo v kombinacích (Brázdil, Hadač, 2004).
Mezi nejčastěji užívané léky patřila keppra, lamictal, depakine chrono, tegretol, timonil a
jejich vzájemné kombinace.
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Intelektové schopnosti se pohybovaly u všech osob v rámci širší normy. Toto kritérium
bylo zvoleno proto, aby osoby ve vzorku byly schopny porozumět zadání, schopny alespoň
částečné sebereflekce (u všech bylo k dispozici vyšetření intelektových funkcí).
Další podmínkou bylo, aby byl mateřským jazykem jazyk český. Tuto podmínku jsme
zvolili proto, abychom do výzkumu nezahrnovali osoby, které by mohli mít problém
s porozuměním jednotlivým položkám výzkumné metody.
Zvolili jsme věkové rozpětí od 18 do 60 let. Vzhledem k tomu, že u této metody se
neuplatňují věkové normy, zvolili jsme vzorek počínající dospělostí a končící 60. rokem. 60.
rok jako hraniční jsme určili z důvodů, aby nebyla depresivita zaměněna za jiné psychické
onemocnění, například za počínající demenci, kterou není výzkumná metoda schopna rozlišit.
Pacienti pocházeli z různých míst České republiky, ze všech krajů.
Beckova sebeposuzovací

stupnice byla pacientům

administrována jako

součást

psychologického vyšetření, za jejich ústního souhlasu. Při administraci byl administrátor
přítomen, a to z důvodu, aby nedošlo k situaci, kdy pacient ne zcela porozumí zadání jakékoli
položky. Osoby měly možnost v těchto případech položku konzultovat.
Doba administrace se u jednotlivých osob pohybovala v rozmezí mezi 10-15 minutami. Do
výkumného souboru byli zařazeni pacienti splňující následující kritéria:
diagnóza G4.02 (symptomatická epilepsie a epileptické syndromy (fokální) (parciální)
příbuzné lokalizace komplexem parciálních záchvatů), G4.09 (epilepsie NS);
prokázaná farmakorezistentní epilepsie;
intelektové schopnosti v rámci širší normy;
český jazyk byl jazykem mateřským;
věkové rozpětí souboru mezi 18-60 lety.

3.2.1. Charakteristika výzkumného souboru podle sociodemografických
faktorů
V této kapitole se budeme podrobně věnovat charakteristice výzkumného souboru, a to
z hlediska sociodemografických faktorů.

Charakteristika souboru podle pohlaví
V souboru bylo zastoupeno 66 mužů a 64 žen. Muži byli zastoupeni 51%, ženy 49%.
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Graf 1 Procentuální rozložení souboru podle pohlaví
Rozložení souboru podle pohlaví
N=130

49%

muži
51%

ženy

Charakteristika souboru podle věku
Soubor byl složen z osob ve věku 18-60 let. Průměrný věk u mužů byl 37 let, u žen 35 let.
Průměrný věk souboru byl 36 let. Pro další práci s daty jsme data rozdělili do 3 věkových
skupin, a to 18-34 let, 35-49 let a 50-60 let. Procentuální zastoupení osob v jednotlivých
kategoriích uvádí graf 2.

Graf 2 Procentuální rozložení souboru podle věkových skupin

Rozložení souboru podle věkových skupin

21%
42%

18-34
35-49
50-65

37%

Charakteristika souboru podle rodinného stavu
Vytvořili jsme kategorie svobodný/á, manželství/druh, družka, rozvedený/á, a to žijící
samostatně nebo s druhem, družkou, ovdovělý/á. Skupina ovdovělých činila 0 probandů. Pro
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statistické zpracování dat byly skupiny sloučeny na dvě základní: na skupinu žijících
samostatně (tedy svobodný/á, rozvedený/á žijícící bez partnerky/partnera) a na skupinu
žijicích v partnerství (manželství, druh/družka, rozvedený/á žijící s partnerkou/partnerem).
Procentuální znázornění kategorií znázorňuje graf 3.

Graf 3 Procentuální rozložení souboru podle rodinného stavu

Rozložení souboru podle rodinného stavu

41%

žijícící samostatně
59%

žijícící v partnerství

Charakteristika souboru podle vzdělání
Jako nejvyšší dosažené vzdělání udávali respondenti nejčastěji vyučení bez maturity,
vyučení s maturitou a středoškolské s maturitou, dále pak vzdělání vysokoškolské a základní.
Nejméně často bylo uváděno vyšší odborné vzdělání. Podle vzdělání jsme soubor rozdělili do
čtyř skupin:
-

základní vzdělání;

-

SOU bez maturity;

-

SŠ s maturitou, které zahrnuje rovněž vyučen/a s maturitou;

-

vyšší vzdělání, zahrnující vysokoškolské a vyšší odborné.

Procentuální znázornění kategorií je uvedeno v grafu 4.
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Graf 4 Procentuální rozložení souboru podle vzdělání

Rozložení souboru podle vzdělání

14%

15%

základní
22%

SOU bez maturity
SŠ s maturitou
49%

vyšší

Charakteristika souboru podle pracovní uplatnění
Při sběru dat jsme rozdělili soubor do následujících skupin: pracovní neschopnost, plný
invalidní důchod, částečný invalidní důchod, částečný invalidní důchod+zaměstnání,
zaměstnání či OSVČ, mateřská dovolená bez invalidního důchodu, s invalidním důchodem,
student/studentka SŠ, student/studentka VŠ, nezaměstnaný/á, v pracovní neschopnosti. Pro
snazší statistické zpracování byly vytvořeny čtyři následující kategorie:
-

pobírající invalidní důchod (plný invalidní důchod, částečný invalidní důchod);

-

zaměstnán/a či jinak činný/á (částečný invalidní důchod+zaměstnání, zaměstnání či
OSVČ, mateřská dovolená bez invalidního důchodu, student/studentka SŠ, student
/studentka VŠ;

-

nezaměstnaný/á;

-

v pracovní neschopnosti.
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Graf 5 Procentuální rozložení souboru podle pracovního uplatnění
Rozložení souboru podle pracovního uplatnění

10%

6%
35%

49%

pobírající invalidní
důchod
zaměstnán/a či
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nezaměstnaný/á
v pracovní
neschopnosti

3.2.2. Charakteristika výzkumného souboru podle epileptických faktorů
Charakteristika souboru podle typu epilepsie
Nejčastěji zastoupeným typem epilepsie byla epilepsie temporální, 92% (120 osob), dále
pak frontální, 6% (8 osob). Nejřidčeji zastoupena byla epilepsie parietální, 2% (2).

Graf 6 Procentuální rozložení souboru podle typu epilepsie
Rozložení souboru podle typu epilepsie
N=130

6%

2%
temporální
frontální
okcipitální
92%

Charakteristika souboru podle typu záchvatů
Z hlediska typu záchvatů byl soubor velmi různorodý. Často mají pacienti více typů
záchvatů než pouze jediný. Soubor jsme rozdělili do šesti skupin podle klinické zkušenosti

82

s pacienty, z hlediska toho, jaký typ záchvatů nejhůře prožívají, jaké jsou pro ně nejvíce
obtěžující. Tyto informace jsme získávali v průběhu rozhovorů.
Zároveň jsme při utváření kategorií záchvatů vycházeli z Mezinárodní klasifikace
epileptických záchvatů-ICES a semiologické klasifikace záchvatů. Vzhledem k rozsahu
našeho souboru (130 osob) a variabilitě záchvatů u nemocných s farmakorezistentní epilepsií
jsme některé typy záchvatů sdružili do jedné skupiny. Výsledkem bylo šest skupin, které
v sobě zahrnují vždy několik typů záchvatů:

1. skupina- absence, aury, afázie
2. skupina- tonické, klonické záchvaty+další typy
3. skupina- parciální simplexní s motorickými projevy, s psychickými projevy+klonické
4. skupina- parciální simplexní s psychickými projevy, s autonomními projevy
5. skupina- komplexní motorické záchvaty (parciální s komplexní symptomatologií)
6. skupina- tonicko-klonické (grand mal)+další typy záchvatů.
Podrobné rozložení souboru uvádíme v tabulce 1, procentuální rozložení znázorňuje graf
7.
Tabulka 1
hlavní skupiny záchvatů
absence, aury, afázie

celkem
20

klonické, tonické+ další typy

9

parciální simplexní s motorickými projevy
parciální simplexní s psychickými
příznaky + klonické
parciální simplexní s psychickými projevy
parciální simplexní s autonomními projevy

16

komplexní motorické záchvaty
(parciální s komplexní symptomatologií)

15

Tonicko-klonické (grand mal)+ další
typy záchvatů

8

62

jednotlivé typy záchvatů
absence
aury
absence, afázie
absence,aury
klonické
klonické,absence
tonické
tonické, klonické, absence
parciální simplexní s motorickými projevy
parciální simplexní s psychickými příznaky, klonické

počet
14
4
1
1
5
2
1
1
13
3

Parciální simplexní s psychickými příznaky
Parciální simplexní s psychickými příznaky, absence
parciální simplexní s autonomními příznaky
komplexní motorické záchvaty
komplexní motorické záchvaty, parciální
simplexní
s psychickými příznaky
komplexní motorické záchvaty, aury
komplexní motorické záchvaty, absence
komplexní motorické záchvaty, aury
absence
tonicko-klonické (grand mal)
tonicko-klonické (grand mal), absence
tonocko-klonické (grand mal) aury
tonicko-klonické (grand mal), klonické, absence
tonicko-klonické (grand mal), parciální
simplexní s motorickými projevy
tonicko-klonické, klonické
tonicko-klonické (grand mal), tonické
tonicko-klonické (grand mal), parciální
simplexní s autonomními projevy

5
1
1
9
1

2
2
1
29
3
5
7
12
3
1
2
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Graf 7 Procentuální rozložení souboru podle typu záchvatů

Rozložení souboru podle typu záchvatů
1.skupina (absence, aury, afázie)
2. skupina- tonické, klonické + další
typy

15%
7%
48%

12%
12%

6%

3. skupina- parciální simplexní
s motorickými projevy,
s psychickými projevy+ klonické
4. skupina- parciální simplexní
s psychickými projevy,
s autonomními projevy
5.skupina- komplexní motorické
(parciální s komplexní
symptomatologií)
6.skupina- tonicko-klonické (grand
mal)+ další typy záchvatů

Charakteristika souboru podle frekvence záchvatů
Dále jsme výzkumný soubor rozdělili podle různé frekvence záchvatů. Frekvence byla opět
velmi různorodá. Pro snazší statistické zpracování jsme výskyt záchvatu rozdělili do několika
skupin, opět v souvislosti s tím, jak se u pacientů vyskytovaly. Skupiny jsme rozdělili podle
množství záchvatů, a to tak, že 1. skupina v maximální frekvenci odpovídá žádnému až 1
záchvatu měsíčně, 2. skupina v maximální frekvenci přibližně odpovídá 1/4-1/5 měsíce se
záchvaty, 3. skupina opět v maximálním počtu ½ měsíce se záchvaty, 4. skupina pak
v maximální frekvenci téměř denním záchvatů, v 5. skupině pak opět v maximální frekvenci
jde o 2 záchvaty denně, v polední 6. skupině pak jde 2 a více záchvatů. Jde o četnost záchvatů
v průběhu 1 měsíce.
Vzniklo 6 následujících skupin: 1. skupina- 0-1, 2. skupina 2-6, 3. skupina 7-15, 4. skupina
16-25, 5. skupina 26-60, 6. skupina 60 a více. Podrobné údaje uvádíme v tabulce 2.
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Tabulka 2

frekvence záchvatů
celkový počet
absence, aury, afázie
klonické, tonické+ další typy
parciální simplexní s motorickými projevy
parciální simplexní s psychickými
příznaky + klonické
parciální simplexní s psychickými projevy
parciální simplexní s autonomními projevy
komplexní motorické záchvaty
(parciální s komplexní symptomatologií)
tonicko-klonické (grand mal)+ další
typy záchvatů

0-1
7
1
0
0

2-6
65
9
7
8

7-15
30
4
1
7

15-25
4
1
0
0

26-60
22
4
1
1

61 a více
2
1
0
0

0

4

2

0

2

0

2

3

2

2

6

0

4

34

14

1

8

1

Graf 8 Procentuální rozložení souboru podle průměrné frekvence záchvatů za měsíc

Rozložení souboru podle průměrné frekvence záchvatů za měsíc

17%

2%

5%
0-1

3%

2-6
7-15
15-25

23%

50%

26-60
61 a více

Charakteristika souboru podle počátku onemocnění
Počátek onemocnění byl u probandů různorodý. Pohyboval se od 3 měsíců věku do 56 let.
Pro statistické zpracování jsme soubor rozložili do tří skupin. První skupina zahrnuje
probandy, kteří onemocněli od narození až po dobu ukončení prvního stupně základní školy.
Orientačně jsme zvolili věkovou hranici 12 let (až do dosažení 13tého roku věku). Druhá
skupina byla složena z probandů, jejichž počátek onemocnění epilepsií se datuje od druhého
stupně základní školy a končí plnoletostí. Orientačně jsme zvolili věkovou hranici od 13ti do
18ti let (až do dovršení 19tého roku). Poslední skupina pak zahrnuje ty, kteří onemocněli až
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po 19tém roce věku. Nejpočetnější skupinou byla první skupina (42%), dále třetí skupina
(30%).

Graf 9 Procentuální rozložení souboru podle počátku onemocnění

Rozložení souboru podle počátku onemocnění

30%
42%

0-12
13-18
19 a více

28%

Charakteristika souboru podle doby trvání onemocnění
Nejkratší dobou trvání onemocnění byly dva roky. Nejdéle pak 52 let. Soubor jsme
rozložili do tří kategorií podle doby trvání epilepsie. První kategorie zahrnuje dobu od 2 do 5
let, druhá kategorie od 5 do 10 let. Poslední kategorie zahrnuje pacienty léčící se s epilepsií 10
a více let. Tato kategorie byla nejčetněji zastoupena (78%).

Graf 10 Procentuální rozložení souboru podle trvání onemocnění

Rozložení souboru podle trvání onemocnění

6%
16%

2-5
5-10
10 a více
78%
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4. Výsledky výzkumu
4.1. Zmapování míry depresivity u pacientů s farmakorezistetní epilepsií
podle BDI
Při mapování míry depresivity jsme použili normy, které byly vytvořeny i pro
nepsychiatrickou populaci, respektive tuto populaci zahrnují. Po vyhodnocení hrubých skórů
můžeme rozdělit depresivitu na 5 následujících skupin:
1. v normě (0-9);
2. mírná deprese (10-15);
3. mírná až střední deprese (16-19);
4. střední až těžká deprese (20-29);
5. těžká deprese (30-63).
Celkový průměrný skór v celém výzkumném vzorku byl 11,54, rozpětí, ve kterém se
celkové skóry pohybovaly, bylo 0-36.

Graf 11 Procentuální rozložení souboru podle míry depresivity

Míra depresivity

12%

2%

v normě
35%

10%

mírná
mírná až střední
střední až těžká

41%

těžká

Pro vyšší názornost a snažší interpretaci jsme soubor rozložili na další tři skupiny.
Sjednotili jsme skupinu s depresivitou mírnou až střední (16-19), střední až těžkou (20-29) a
těžkou (30-63), tedy skóry 16 a více. Vznikly tři BDI kategorie:

1. depresivita v normě (0-9 bodů);
2. mírná depresivita (10-15);
3. depresivní (16-63).
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Graf 12 Procentuální rozložení souboru podle BDI kategorií

BDI kategorie

24%
35%
v normě
mírná
depresivní
41%

Z celkového počtu 130 osob byla depresivita u 35% pacientů v normě, u 41% se prokázala
mírná depresivita (10-15). Zbývajících 24% osob bylo depresivních. Dosáhli tedy v BDI 16 a
více bodů.

4.2. Porovnání míry depresivity dosažené v BDI u farmakorezistentních
pacientů s běžnou populací
4.2.1. Charakteristika kontrolní skupiny
Soubor pacientů s farmakorezistentní epilepsií je popsán výše. Kontrolní skupinu popíšeme
zde, jelikož s ní pracujeme pouze v této výzkumné otázce. Probandi do kontrolní skupiny byli
vybráni tak, aby vzhledem k věku a pohlaví byli podobně rozloženi jako skupina pacientů
s farmakorezistentní epilepsií.
Probandi

v kontrolní

skupině

dosahovali

vyššího

vzdělání

oproti

pacientům

s farmakorezistentní epilepsií. Častěji žili v partnerství.
Z hlediska pracovního uplatnění se nám nepodařilo do vzorku zařadit následující skupiny:
pobírající

invalidní

důchod

(plný invalidní

důchod,

částečný invalidní

důchod),

nezaměstnaný/á, v pracovní neschopnosti. Probandi z kontrolní skupiny patří mezi
zaměstnán/a či jinak činný/á (částečný invalidní důchod+zaměstnání, zaměstnání či OSVČ,
mateřská dovolená bez invalidního důchodu, student/studentka SŠ, student/studentka VŠ).
Charakteristiku kontrolní skupiny uvádíme v tabulkách 3, 4 a 5.
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Charakteristika kontrolní skupiny

Tabulka 3

pohlaví
muži
ženy
celkem

průměrný věk
40
44
84

32
36
34

Tabulka 4

vzdělání
ZŠ
SOU
SŠ
vyšší
rodinný stav
žijící samostatně
žijící v partnerství

muži
2
7
18
13
muži
8
32

ženy
0
8
22
14
ženy
12
32

celkem
2
15
40
27
celkem
20
64

Hypotéza:
H0: míra deprese posuzovaná průměrným BDI skóre se mezi skupinou pacientů s
farmakorezistentní epilepsií a kontrolní skupinou neliší.
Deskriptivní statistiku uvádíme v tabulkách 5, 6 a 7.
Tabulka 5

kontrolní skupina
skupina pacientů s epi
celkem

N
84
130
214

průměrná hodnota standartní odchylka mimimummaximum
3.13
3.525
0
12
11.55
7.469
0
36
8.24
7.468
0
36

Tabulka 6

kontrolní skupina

střední chyba průměru šikmost střední chyba šikmosti strmost střední chyba strmosti
0.385
0.999
0.263
0.061
0.520

skupina pacientů s epi

0.657

0.645

0.212

0.529

0.422

celkem

0.511

0.993

0.166

0.873

0.331

Tabulka 7

N
průměrné pořadí
pořadí

kontrolní skupina skupina pacientů s epi
84
130
61.77
137.05
5189.00
17816.00

celkem
214
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Vzhledem k nesplnění podmínky normality distribuce skórů (Kolmogorovův- Smirnovův
test u kontrolní skupiny K-S (84)=0,194; p<0,001, u skupiny pacientů s farmakoresistentní
epilepsií K-S (130)=0,125, p<0,001), použijeme Mann-Whitneyho U- test, který vychází z
pořadových hodnot dat a je jedním z nejsilnějších neparametrických testů (Reiterová, 2003).
Výsledky Mann-Whitneyova U testu uvádíme v tabulce 8. Rozložení průměrných skórů
uvádíme v grafu 13. Pro statistické srovnání jsme zvolili 1% hladinu významnosti.

Tabulka 8

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
asymp.signifikance 2-směrná
exact.sig. (1-směrná)
pravděpodobnost
rm

1619.000
5189.000
- 8.721
0.000
0.000
0.000
0.049

Graf 13

Rozdíl mezi skupinami je statisticky signifikantní na 99% hladině významnosti
(U(84;130)=1690, p<0,001). Z toho vyplývá, že můžeme zamítnout nulovou hypotézu o
rovnosti průměrů srovnávaných skupin a přijímáme alternativní hypotézu. Na základě
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srovnávaných dat souboru a uvedeného grafu můžeme říct, že skupina pacientů
s farmakorezistentní epilepsií dosahuje vyšších skórů v BDI než kontrolní skupina.

4.3. Míra depresivity u pacientů s farmakorezistentní epilepsií v závislosti
na sociodemografických faktorech
Cílem této části výzkumu bylo zmapovat depresivní obtíže u pacientu s farmakorezistentní
epilepsií v závislosti na těchto sociodemografických faktorech: pohlaví, věk, rodinný stav,
vzdělání a pracovní uplatnění.

Pohlaví
Hypotéza:
a.) H0: míra depresivity posuzovaná průměrným BDI skóre se mezi muži a ženami neliší.
Deskriptivní statistiku uvádíme v tabulkách 9, 10, 11 a v grafu 14.

Tabulka 9

Pohlaví
muži
ženy
celkem

N
66
64
130

průměrná hodnota standartní odchylkamimimummaximum
9.88
6.266
0
27
13.22
8.364
0
36
7.526
7.526
0
36

Tabulka 10

Pohlaví
muži
ženy
celkem

střední chyba šikmost střední chyba šikmosti strmost střední chyba strmosti
0.765
0.297
0.293
- 0.095
0.578
1.045
0.546
0.299
0.086
0.590
0.658
0.625
0.212
0.474
0.420

Tabulka 11

Pohlaví
N
průměrné pořadí
suma pořadí

muži
66
58.86
3943.50

ženy
celkem
64
130
73.48
4702.50

Vzhledem k nesplnění podmínky normality distribuce skórů, z důvodu, že dosáhnutá míra
signifikance rozdílu rozložených dat v jednotlivých skupinách od normálního rozložení je
vysoká (muži: K-S (66)=0,125, p=0,011, ženy: K-S (64)=0,104, p=0,082), použijeme
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neparametrický Mann-Whitneyho U-test. Výsledky uvádíme v tabulce 12, rozložení v grafu
14.

Tabulka 12

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
asymp. signifikace dvousměrná
exact sig. (2-směrná)
exact. sig. (1-směrná)
pravděpodobnost
rm

1665.500
3943.500
- 2.210
0.027
0.027
0.013
0.000
0.017

Graf 14

Rozdíl mezi skupinami je statisticky signifikantní na hladině významnosti 95%
(U(67;64)=1665,500; p=0,027) – nulovou hypotézu o rovnosti průměrů tedy zamítáme a
přijímáme alternativní hypotézu. Existuje signifikantní rozdíl ve výsledných průměrných
skórech BDI mezi muži a ženami. Ženy v BDI skórují výše než muži.
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Věk
Hypotéza:
b.) H0: V každém z porovnávaných souborů, tedy těchto věkových skupinách: 1. 18-34, 2.
35-49 a 3. 50-65, je stejné rozdělení skórů BDI.
Deskriptivní statistiku uvádíme v tabulkách 13, 14, 15 a v grafu 15.

Tabulka 13

Podle věku
18-34
35-49
50-65
celkem

N
55
48
27
130

průměrná hodnota standartní odchylka mimimum maximum
10.71
7.634
0
36
12.29
0
29
7.616
7.049
11.93
1
27
11.55
0
36
7.489

Tabulka 14

Podle věku
18-34

střední chyba průměru šikmost střední chyba šikmosti strmost střední chyba strmosti
1.029
1.123
0.322
2.347
0.634

35-49

1.099

0.258

0.343

- 0.571

0.674

50-65
celkem

1.357

0.428

0.448

- 0.151

0.872

0.657

0.645

0.212

0.529

0.422

Tabulka 15

Podle věku
N
průměrné pořadí

18-34
55
60.22

35-49
48
69.91

55-65
27
68.43

celkem
130

Vzhledem k malým výběrům jsme pro zjištění normality dat použili Shapiro-Wilkův test.
Vzhledem k tomu, že podmínka normality distribuce skórů není splněná u všech skupin
testovaných osob (1. S-W (55)=0,899, p<0,001, 2. S-W (48)=0,969, p=0,225, 3. SW(27)=0,951, p=0,222), musíme použít Kruskal-Wallisův test.

Tabulka 16

Chi-kvadrát
df
asymp. signifikance dvousměrná
Monte Carlo sig.
99% interval spolehlivosti-spodní hranice
99% interval spolehlivosti-horní hranice
rm (míra účinku)

1.913
2
0.384
0.386
0.373
0.398
0.01
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Graf 15

Z výsledků testu vyplývá, že nulovou hypotézu nezamítáme (χ2(2)=1,913; p=0,384),
nemáme dostatek důkazů o tom, že by mezi skupinami existoval signifikantní rozdíl
v průměrných dosažených skórech.

Rodinný stav
Hypotéza:
c.) H0: míra deprese posuzovaná průměrným skóre BDI se mezi pacienty žijícími samostatně
a žijícími v partnerství neliší.
Deskriptivní statistiku udáváme v talkách 17, 18 a 19, grafické znázornění v grafu 16.

Tabulka 17

Rodinný stav
žijícící samostatně
žijícící v partnerství
celkem

N
77
53
130

průměrná hodnota standartní odchylkamimimum maximum
12.12
7.936
0
36
10.26
6.757
0
27
11.36
7.506
0
36

Tabulka 18

střední chyba šikmost střední chyba šikmosti strmost střední chyba strmosti
Rodinný stav
žijícící samostatně
0.904
0.698
0.274
0.626
0.541
žijícící v partnerství
0.928
0.537
0.327
- 0.003
0.644
celkem
0.658
0.691
0.212
0.577
0.422
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Tabulka 19

N
průměrné pořadí
suma pořadí

žijící samostatně žijícící v partnerství
77
53
69.49
59.70
5351.00
3164.00

celkem
130

Podmínka normality distribuce skórů opět není u obou ze skupin splněná (K-S žijící
v partnerství (77)=0,146, p<0,001, žijící samostatně K-S (53)=0,116, p=0,074), použijeme
tedy znovu Mann-Whitneyho U- test.
Tabulka 20

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z

1733.00
3164.00
- 1.461
0.144
asymp. signifikance dvousměrná
0.145
exact. sig. (2-směrná)
exact. sig. (1-směrná)
0.072
pravděpodobnost
rm

0.000
0.01

Graf 16

Z výsledků Mann-Whitneyho U testu vyplývá, že nulovou hypotézu nemůžeme zamítnout
(U(77;53)=1733,00; p=0,144), nemáme dostatek důkazů o tom, že by mezi skóry skupin
existoval signifikantní rozdíl.
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Vzdělání
Hypotéza:
d.) H0: V každém z porovnávaných čtyř souborů, tedy podle vzdělání: 1. ZŠ, 2. SOU bez
maturity, 3. SŠ s maturitou a za 4. vyšší, je stejné rozdělení skórů BDI.
Deskriptivní statistiku a rozložení skórů nalezneme v tabulkách 21,22, 23 a grafu 17.

Tabulka 21

Podle vzdělání
ZŠ
SOU bez maturity
SŠ s maturitou
vyšši
celkem

N
19
66
27
18
130

průměrná hodnota standartní odchylka mimimum maximum
13.95
0
8.182
29
7.201
34
11.67
0
10.22
0
7.978
36
9.94
0
5.775
19
11.46
0
7.367
36

Tabulka 22

Podlevzdělání
ZŠ
SOUbez
SŠs maturitou
vyšši
celkem

střední chybaprůměru
1.877
0.886
1.535
1.361
0.646

šikmost
- 0.043
0.592
1.292
0.044
0.630

střední chybašikmosti
0.524
0.295
0.448
0.536
0.212

strmost
- 0.602
0.590
2.977
- 0.812
0.605

střední chybastrmosti
1.014
0.582
0.872
1.038
0.422

Tabulka 23

Podle vzdělání
N
průměrné pořadí

ZŠ SOU bez maturity SŠ s maturitou
19
66
27
79.11
66.77
57.50

vyšší
18

celkem
130

58.47

Vzhledem k malému výběru osob v některých souborech použijeme k ověření normality
distribuce dat Shapiro-Wilkův test. Podmínka normality distribuce skórů u testovaných osob
ovšem není opět u všech skupin splněná (1. S-W (19)=0,976, p=0,885, 2. S-W(66)=0,949,
p=0,009, 3. S-W(27)=0,888, p=0,007, 4. S-W(18)=0,960, p=0,594), musíme tedy použít
Kruskal-Wallisův test.
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Tabulka 24

Chi-kvadrát
df
asymp. signifikance dvousměrná
Monte Carlo sig.
99% interval spolehlivosti-spodní hranice
99% interval spolehlivosti-horní hranice
rm (míra účinku)

4.425
3
0.219
0.220a
0.209
0.231
0.03

Graf 17

Nulovou hypotézu na základě výsledků nezamítáme, nemáme dostatek důkazů o tom, že
by mezi soubory existoval signifikantní rozdíl (χ2(3)=4.425, p=0,219).

Pracovní uplatnění
Hypotéza:
e.) H0: V každém z porovnávaných souborů, tedy čtyř následující: 1. pobírající invalidní
důchod (plný invalidní důchod, částečný invalidní důchod), 2. zaměstnán/a či jinak činný/á
(částečný invalidní důchod+zaměstnání, zaměstnání či OSVČ, mateřská dovolená bez
invalidního důchodu, student/studentka SŠ, student/studentka VŠ), 3. nezaměstnaný/á, 4.
v pracovní neschopnosti, je stejné rozdělení skórů BDI.
Deskriptivní statistiku uvádíme v tabulkách 25, 26 a 27, grafické znázornění v grafu 18.
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Tabulka 25

Podle pracovního uplatnění

N
46

pobírajícící invalidní důchod
zaměstnán/ý
nezaměstnaný/á
v pracovní nechopnosti
celkem

průměrná hodnota standartní odchylka minimummaximum
14.09
6.597
0
29

62

8.43

5.363

0

22

13
9
130

10.58
19.13
11.34

8.597
11.655
7.361

0
2
0

28
36
36

Tabulka 26

Podle pracovního uplatnění střední chyba průměru
pobírajícíc invalidní důchod
0.995
zaměstnán/ý
0.692
nezaměstnaný/á
2.482
v pracovní nechopnosti
4.121
celkem
0.661

šikmost střední chyba šikmosti
0.132
0.357
0.121
0.309
0.963
0.637
0.281
0.752
0.721
0.217

strmost střední chyba strmosti
- 0.018
0.702
- 0.697
0.608
0.597
1.232
- 0.766
1.481
0.807
0.431

Tabulka 27

Podle pracovního
uplatnění

pobírajícící
invalidní důchod

N
průměrné pořadí

Vzhledem

46
68.72

k malým

výběrům

zaměstnáný/á nezaměstnaný/á v pracovní
nechopnosti
62
48.73

použijeme

13
54.29

k ověření

normality

9

celkem
130

88.88

distribuce

skórů

v jednotlivých skupinách Shapiro-Wilkův test. Vzhledem k tomu, že podmínka normality
není u všech skupin splněná (1. S-W(46)=0,980, p=0,617, 2. S-W(62)=0,951, p=0,017, 3. SW(13)=0,884, p=0,099, 4. S-W(9)=0,941, p=0,622), musíme použít Kruskal-Wallisův test.
Tabulka 28

Chi-kvadrát
df
asymp. signifikance dvousměrná
Monte Carlo sig.
99% interval spolehlivosti-spodní hranice
99% interval spolehlivosti-horní hranice
rm (míra účinku)

22.852
3
0.000
0.000a
0.000
0.000
0.19
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Graf 18

Z výsledků testu vyplývá, že s menším než 1% rizikem zamítáme nulovou hypotézu o
rovnosti mediánů u skupin a přijímáme její alternativu, tj. mezi jednotlivými skupinami
zkoumané proměnné je statisticky rozlišitelný rozdíl (χ2(3)=22,852, p<0,001).

Tabulka 29

soubory
1a2
1a3
2a4
1a4
2a3
3a4

U
663.500
165.500
95.500
134.500
335.000
23.000

p
<0,001
0.048
0.006
0.291
0.704
0.052

rm
0.18
0.18
0.002

Statisticky významné rozdíly jsou mezi soubory 1 (pobírající invalidní důchod) a 2
(zaměstnán/a či jinak činný/á), 1 (pobírající invalidní důchod) a 3 (nezaměstnaný/á), 2
(zaměstnán/a či jinak činný/á) a 4 (v pracovní neschopnosti). Signifikantní rozdíl není mezi
skupinou 1 (pobírající invalidní důchod) a 4 (v pracovní neschopnosti), 2 (zaměstnán/a či
jinak činný/á) a 3 (nezaměstnaný/á ) a 3 a 4 (v pracovní neschopnosti).
Nejvyšších BDI skórů dosahuje soubor 4, tedy v pracovní neschopnosti. Liší se od pacientů
zaměstnaných. Nejvýše tedy skóruje skupina pacientů v pracovní neschopnosti, dále pak v
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invalidním důchodu (rozdíl mezi nimi ale není signifikantní). Statisticky významně se liší od
skupiny zaměstnan/á či jinak činný/á a skupiny nezaměstnaný/á.

4.3.1. Shrnutí
Statisticky významné rozdíly se prokázaly mezi jednotlivými skupinami v těchto
faktorech: pohlaví a pracovní uplatnění.
Rozdíl mezi muži a ženami byl statisticky signifikantní na hladině významnosti 95%. Ve
výsledných průměrných skórech v BDI byl signifikantní rozdíl, ženy skórovaly výše než
muži.
Mezi skupinami rozdělenými podle pracovního uplatnění (tedy pobírající invalidní důchod,
zaměstnán/a či jinak činný/á, nezaměstnaný/á, v pracovní neschopnosti) se na hladině
významnosti 99% prokázal statisticky rozlišitelný rozdíl. Nejvýše skórovaly skupiny
v pracovní neschopnosti a v invalidním důchodu.
U zbývajících faktorů, tedy věku, rodinného stavu a vzdělání, jsme neměli dostatek důkazů
o tom, že by mezi soubory (dosaženými skóry v BDI) existovaly signifikantní rozdíly.

4.4. Míra depresivity u farmakorezistentních pacientů v závislosti na
epileptických faktorech
Cílem této části je zjistit, zda se subjektivně posuzovaná míra depresivity liší podle
následujících epileptických faktorů: typ záchvatů, frekvence záchvatů z 1 měsíc, věk počátku
onemocnění, trvání onemocnění.

Typ záchvatů
Hypotéza:
a.) H0: V každém z porovnávaných šesti souborů, 1. skupina- absence, aury, afázie, 2.
skupina tonické, klonické záchvaty+další typy, 3. skupina- parciální simplexní s motorickými
projevy, s psychickými projevy+klonické, 4. skupina- parciální simplexní s psychickými
projevy, s autonomními projevy, 5. skupina- komplexní motorické záchvaty (parciální
s komplexní symptomatologií), 6. skupina- tonicko-klonické (grand mal)+další typy záchvatů,
je stejné rozdělení skórů BDI.
Deskriptivní statistiku a rozložení skórů nalezneme v tabulkách 30, 31, 32 a grafu 19.
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Tabulka 30

N
20
9
16
8
15
62
130

Podle typu záchvatů
skupina 1
skupina 2
skupina 3
skupina 4
skupina 5
skupina 6
celkem

průměrná hodnota standartní odchylka minimum
9.25
5.600
0
8.56
7.401
0
9.31
7.631
0
3.63
3.021
1
14.13
4.373
10
13.58
8.223
0
11.49
7.619
0

maximum
25
17
25
8
25
36
36

Tabulka 31

Podle typu zachvatu střední chyba průměru
skupina 1
1.252
skupina 2
2.467
skupina 3
1.908
skupina 4
1.068
skupina 5
1.129
skupina 6
1.044
celkem
0.668

šikmost
0.820
- 0.236
1.011
0.769
1.517
0.704
0.743

střední chyba šikmosti
0.512
0.717
0.564
0.752
0.580
0.304
0.212

strmost střední chyba strmosti
2.100
0.992
-2.201
1.400
.194
1.091
-1.252
1.481
1.890
1.121
0.290
0.599
0.563
0.422

3
16
51.63

5
15
83.57

Tabulka 32

Podle typu záchvatů
N
průměrné pořadí

1
20
54.50

2
9
56.28

4
8
21.94

6
62
75.22

celkem
130

Vzhledem k malému výběru osob v některých souborech (menší než 50) použijeme k
ověření normality distribuce skórů Shapiro-Wilkův test. Podmínka normality distribuce skórů
u testovaných osob ovšem není opět splněná (1. S-W(20)=0,930, p=0,153, 2. S-W(9)=0,817,
p=0,032, 3. S-W(16)=0,880, p=0,039, 4. S-W(8)=0,813, p=0,039, 5. S-W(15)=0,820,
p=0,007, 6. S-W(62)=0,950, p=0,013), musíme tedy použít Kruskal-Wallisův test.

Tabulka 33

Chi-kvadrát
df
asymp. signifikance dvousměrná
Monte Carlo sig.
99% interval spolehlivosti-spodní hranice
99% interval spolehlivosti-horní hranice
rm (míra účinku)

22.819
5
0.000
0.000a
0.000
0.001
0.19
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Graf 19

Z výsledků Kruskal-Wallisova testu vyplývá, že s menším než 1% rizikem zamítáme
nulovou hypotézu o rovnosti mediánů u skupin a přijímáme její alternativu, tj. mezi
jednotlivými skupinami zkoumané proměnné je statisticky rozlišitelný rozdíl (χ2(5)=22,819,
p<0,001).
Dále použijeme Mann-Whitneyho U-test pro zjištění, mezi kterými skupinami konkrétně
existuje rozdíl v průměru získaných skórů. V tabulce 34 uvádíme jenom dvojice skupin, u
kterých se průměrné skóry od sebe navzájem statisticky signifikantně liší.

Tabulka 34

soubory
1a4
1a5
1a6
3a4
3a5
3a6
4a5
4a6

U
27.000
67.500
413.500
29.500
52.500
324.000
240.000
56.000

p
0.005
0.005
0.025
0.033
0.006
0.032
0.000
0.000

rm
0.27
0.22
0.06
0.19
0.24
0.06
0.69
0.18

Nejníže skórují pacienti ze souboru 4 (vycházíme z deskriptivnich statistik uvedených
výše), statisticky významně se liší od souborů 1, 3, 5 a 6. Nejvýše skórují pacienti ze skupiny
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5, přičemž se statisticky signifikantně liší od skupiny 1, 3 a 4. Dále jsou významné rozdíly
mezi soubory 1 a 6, a 3 a 6.

Frekvence záchvatů
Celkem jsme výzkumný vzorek rozdělili do 6 skupin. Poslední šestou skupinu s frekvencí
61 a více záchvatů měsíčně jsme vzhledem k málému počtu osob (2 pacienti) a vzhledem
k extrémně vysoké frekvenci záchvatů ze statistického zpracování vyloučili.

Hypotéza:
b.) H0: V každém z porovnávaných pěti souborů, rozdělených podle frekvence záchvatů, 1.
skupina- 0-1, 2. skupina 2-6, 3. skupina 7-15, 4. skupina 16-25, 5. skupina 26-60, je stejné
rozdělení skórů BDI.
Deskriptivní statistiku a rozložení skórů nalezneme v tabulkách 35, 36, 37 a grafu 20.
Tabulka 35

Podle frevence záchvatů
0-1
2-6
7-15
16-25
26-60
60 a více
celkem

N
15
61
28
5
19
2
130

průměrná hodnota standartní odchylka minimum maximum
5.67
4.152
1
14
11.41
7.866
0
34
11.00
7.071
0
36
14.25
1.708
12
16
16.05
6.980
2
30
21.50
4.950
18
25
11.58
7.581
0
36

Tabulka 36

Podlefrevencezáchvatů střední chybaprůměru
0-1
1.072
2-6
1.007
7-15
1.336
16-25
0.854
26-60
1.601
60avíce
3.500
celkem
0.667

šikmost
0.639
0.690
1.615
- 0.753
0.418
0.752

střední chybašikmosti strmost střední chybastrmosti
0.580
- 0.594
1.121
0.306
0.200
0.604
0.441
5.061
0.858
1.014
0.343
2.619
0.524
0.124
1.014
0.213

0.587

0.423

Tabulka 37

Podle frekvence záchvatů
N
průměrné pořadí

0-1
15
33.33

2-6
61
63.57

7-15
28
60.96

16-25
5
91.25

26-60
19
88.32

celkem
128
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Vzhledem k malému výběru osob v některých souborech použijeme Shapiro-Wilkův test k
ověření normality distribuce skórů u skupin testovaných osob, která není u všech opět splněná
(1. S-W(15)=0,916, p=0,165, 2. S-W(61)=0,948, p=0,012, 3. S-W(28)=0,855, p=0,001, 4. SW(5)=0,971, p=0,850, 5. S-W(19)=0,925, p=0,140), musíme tedy použít Kruskal-Wallisův
test.
Tabulka 38

Chi-kvadrát
df
asymp. signifikance dvousměrná
Monte Carlo sig.
99% interval spolehlivosti-spodní hranice
99% interval spolehlivosti-horní hranice
rm (míra účinku)

21.227
4
0.000
0.000a
0.000
0.000
0.19

Graf 20

Z výsledků Kruskal-Wallisova testu vyplývá, že s menším než 1% rizikem zamítáme
nulovou hypotézu o rovnosti mediánů u skupin a přijímáme její alternativu, tj. mezi
jednotlivými skupinami zkoumané proměnné je statisticky rozlišitelný rozdíl (χ2(4)=21,227,
p<0,001).
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Dále použijeme Mann-Whitneyho U-test pro zjištění, mezi kterými skupinami konkrétně
existuje rozdíl v průměru získaných skórů. V tabulce 39 uvádíme jenom dvojice skupin, u
kterých se průměrné skóry od sebe navzájem statisticky signifikantně liší.

Tabulka 39

soubory
1a2
1a3
1a4
1a5
2a5
3a4
3a5

U
251.000
102.000
2.000
25.000
367.400
21.500
136.000

p
0.006
0.005
0.002
<0.001
0.015
0.045
0.004

rm
0.10
0.10
0.44
0.51
0.07
0.12
0.001

Statisticky významné rozdíly jsou mezi souborem 1 a souborem 2, 1 a 3, 1 a 4 a 1 a 5. Dále
pak mezi souborem 2 a 5, 3 a 4 a 3 a 5. Nejníže skórují pacienti v souboru 1 (0-1), statisticky
významně se odlišují od všech ostatních souborů. Nejvýše pak skórují pacienti ze souboru 5
(26-60), statisticky významně se liší od 1, 2 a 3. Na základě tohoto výsledku tak lze říci, že
že s vyšší frekvencí záchtavů stoupá skóre v BDI.
Počátek onemocnění
Hypotéza:
c.) H0: V každém z porovnávaných souborů podle věku prvního záchvatu, tedy 1. 0-12, 2. 1318 a za 3. 19 a více let, je stejné rozdělení skórů BDI.
Deskriptivní statistiku a rozložení skórů nalezneme v tabulkách 40, 41, 42 a grafu 21.

Tabulka 40

Podle věku prvního záchvatu
0-12
13-18
19 a více
celkem

N
54
37
39
130

průměrná hodnota standartní odchylka mimimum maximum
8.010
12.35
0
36
11.62
0
28
7.718
9.85
0
25
6.896
11.39
0
36
7.623
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Tabulka 41

Podle věkuprvního záchvatu střední chyba průměru
0-12
1.090
13-18
1.269
19 a více
1.104
celkem
0.669

šikmost střední chyba šikmosti
0.830
0.325
0.415
0.388
0.384
0.378
0.632
0.212

strmost střední chyba strmosti
1.170
0.639
- 0.480
0.759
- 0.574
0.741
0.420
0.422

Tabulka 42

Podle věku prvního záchvatu
N
průměrné pořadí

0-12
54
69.49

13-18
37
66.93

19 a více
39
58.62

celkem
130

Vzhledem k malému výběru osob v některých souborech opět použijeme ShapiroWilkův test k ověření normality distribuce skórů u skupin testovaných osob. Ta ovšem opět
není splněná (1. S-W(54)=0,932, p=0,004, 2. S-W(37)=0,942, p=0,052, 3. S-W(39)=0,951,
p=0,090), musíme tedy použít Kruskal-Wallisův test.
Tabulka 43

Chi-kvadrát
df
asymp. signifikance dvousměrná
Monte Carlo sig.
99% interval spolehlivosti-spodní hranice
99% interval spolehlivosti-horní hranice
rm (míra účinku)

1.973
2
0.373
0.373a
0.360
0.385
0.02
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Graf 21

Z výsledků testu vyplývá, že nulovou hypotézu o rovnosti průměrů zamítnout nemůžeme
(χ2(2)=1,973, p=0,373).

Trvání onemocnění
Hypotéza:
d.) H0: V každém ze tří porovnávaných souborů podle délky trvání epilepsie, tzn. 1. trvání
epilepsie od 2-5 let, 2. od 5 do 10 let, 3. od 10 a více let, je stejné rozdělení skórů BDI.
Deskriptivní statistiku a rozložení skórů nalezneme v tabulkách 44, 45, 46 a grafu 22.

Tabulka 44

Trvání epi
2-5 let
5-10 let
10 a více let
celkem

N
9
22
99
130

průměrná hodnota standartní odchylka mimimum maximum
5.258
13.75
8
25
9.05
0
19
6.176
11.81
0
35
7.778
11.48
0
36
7.457
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Tabulka 45

střední chyba průměru šikmost střední chyba šikmosti strmost střední chyba strmosti
1.859
1.572
0.752
2.929
1.481

Trvání epi
2-5 let
5-10 let

1.348

0.163

0.501

-1.201

0.972

10 a více let
celkem

0.782

0.657

0.243

0.425

0.481

0.659

0.638

0.214

0.495

0.425

Tabulka 46

Trvání epi
N
průměrné pořadí

2-5 let
9
77.06

5-10 let
22
54.05

10 a více let celkem
99
130
65.70

Vzhledem k malému výběru osob ve dvou skupinách použijeme k ověření normality
distribuce dat ve skupinách test Shapiro-Wilkův. Podmínka normality distribuce skórů u
skupin testovaných osob ovšem není splněná (1. S-W(9)=0,853, p=0, 103, 2. S-W(22)=0,941,
p=0,231, 3. S-W(99)=0,946, p<0,001), musíme tedy použít Kruskal-Wallisův test.

Tabulka 47

Chi-kvadrát
df
asymp. signifikance dvousměrná
Monte Carlo sig.
99% interval spolehlivosti-spodní hranice
99% interval spolehlivosti-horní hranice
rm (míra účinku)

2.708
2
0.258
0.265a
0.254
0.277
0.02
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Graf 22

Z výsledků testu vyplývá, že nulovou hypotézu o rovnosti průměrů získaných skórů v
jednotlivách skupinách nezamítáme, neboť nemáme dostatek důkazů o tom, že by mezi
skupinami existoval signifikantní rozdíl (χ2(2)=2,708, p=0.258).

4.4.1. Shrnutí
Z epileptických faktorů byly prokázány statisticky významné rozdíly u skupin rozdělených
podle typu a frekvence záchvatů.
Mezi jednotlivými typy záchvatů (6 skupin), respektive mezi jednotlivými skupinami
zkoumané proměnné jsme prokázali s menším než 1% rizikem statisticky rozlišitelný rozdíl.
Z výsledků Mann-Whitneyho U-testu vyplývá, že nejníže skórovali v BDI pacienti ze souboru
4 (parciální simplexní záchvaty s psychickými a autonomními projevy), nejvyšších skórů
v BDI dosahovali pacienti ze souboru 5 (komplexní motorické záchvaty).
Z výsledků Kruskal-Wallisova testu vyplynulo, že jsme s menším než 1% rizikem zamítli
nulovou hypotézu o rovnosti mediánů u skupin s rozličnou frekvencí záchvatů a přijali jsme
její alternativu, tj. mezi jednotlivými skupinami zkoumané proměnné je statisticky rozlišitelný
rozdíl. Na základě výsledků Mann-Whitneyova U-testu můžeme říci, že s vyšší frekvencí
záchvatů stoupá skóre v BDI.
Mezi skupinami rozdělenými podle počátku onemocnění a délky trvání onemocnění jsme
nenalezli dostatek důkazů o existenci signifikantních rozdílů.
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5. Diskuse
Při zmapování depresivity u pacientů s farmakorezistentní epilepsií jsme použili normy,
které byly vytvořeny i pro nepsychiatrickou populaci. Pro snažší interpretaci jsme soubor
podle získaných BDI skórů rozdělili na tři skupiny, sjednotili jsme skupinu s depresivitou
mírnou až střední, střední až těžkou a těžkou, tedy skóry 16 a více, a to z důvodů, že tento
skór je považován za kritický (Preiss, Vacíř, 1999). Pacienty, kteří dosáhli 16tého skóru (a
vyšších) označujeme jako depresivní, a to i přes to, že jsme si vědomi, že může jít i o mírnou
a střední míru depresivity.
Z celkového počtu 130 pacientů s farmakorezistentní epilepsií byla depresivita měřená
sebeposuzovací Beckovou škálou deprese v normě u 35% (hrubý skór 0-9), u 41% byla
prokázána mírná depresivita (hrubý skór 10-15) a u 24% depresivita (hrubý skór 16-63).
Průměrný skór v souboru byl 11,54. Rozpětí, ve kterém se celkové skóry pohybovaly, bylo 036 bodů. Podle výsledků hrubých skórů tedy 24% osob z našeho souboru bylo v době
administrace BDI depresivních. U 41% se objevily mírné příznaky depresivity, které však
rovněž mohou být dobrým prediktorem budoucí depresivity.
Výsledky uvedené výše, jsou ve shodě s dalšími studiemi. Kanner (2000) uvádí, že výskyt
deprese u epilepsie je několikrát vyšší než v běžné populaci (nejčastěji uváděný výskyt u 2%).
Hovorka et al. (2004) hovoří o výskytu deprese u 40-60% nemocných, shodně uvádějí
Mendez et al. (1986) výskyt u 55%. Tato čísla jsou vyšší než v našem výzkumu, nemáme
však informaci o tom, zda do výsledné procentuální hodnoty byli zařazeni i pacienti s mírnou
depresivitou, což by v našem případě činilo celkem 61% a výsledná hodnota by se tedy
s jejich tvrzením shodovala.
Podobné výsledné hodnoty, jaké jsme získali v našem výzkumu, uvádí také Etinger et al.
(2004), a to 36%, Stein a Wilkinson (2007) hovoří o 6-30%, Canadian community health
survey uvádějí prevalenci deprese u lidí s epilepsií 22% (Schmitz; Mula, 2007). Forsgren a
Nystrom (2000 in Hesdorffer, 2000) zjistili, že u pacientů s epilepsií se deprese vyskytuje 6x
častěji než u běžné populace (tedy asi 12%), Hersdorferr et al. (1998) uvádějí výskyt 3,7x
častější.
Uvedené výzkumy se týkají epilepsie, často však bez uvedení frekvence záchvatů. U všech
pacientů v našem souboru se objevují záchvaty pravidelně, a to po několik let. Jejich
onemocnění je nekompenzované. Vyšší depresivitu u nekompenzované epilepsie potvrzují
O´Donoghue et al. (1999) a Wiegartz et al. (1999), kteří udávají častější výskyt deprese u
pacientů s chronickou epilepsií. Dalšími autory uvádějícími vyšší výskyt deprese u
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farmakorezistentní epilepsie jsou Kanner (2003), Blumer (2008) a Thomson et al. (2009).
Jakson a Turkington (2005) také potvrzují toto zjištění. Jacoby et al. (1996) zkoumali
depresivitu v souvislosti se záchvaty. U pacientů bez záchvatů se epilepsie prokázala u 4%, u
pacientů se záchvaty 1x a méně za měsíc u 10% a s vyšší frekvencí u 21%. Výsledná hodnota
je téměř totožná s naší výslednou hodnotou (24%).

Victoroff et al. (1994) prokázali

depresivitu u 58% epileptiků se záchvaty. Jones et al (2003) hovoří u těchto pacientů o
depresi u 19%.
Výsledky uvedených výzkumů se mnohdy značně liší. Výsledné hodnoty pocházející z
některých výzkumů jsou vyšší než hodnoty pocházející z našeho. U těchto výzkumů však
neznáme, zda jde i o depresivitu mírnou, a také, zda jde o epilepsii kompenzovanou či v jaké
míře.
Můžeme tedy říci, že se naše závěry s většinou námi uvedených výzkumů shodují. Musíme
ovšem brát v potaz, že BDI je sebeposuzovací škála. Výsledné hodnoty tedy mohou být
ovlivněny postojem pacienta. Rovněž musíme brát v potaz, že výsledné hodnoty mohou být
ovlivněny i jinými faktory, než je onemocnění epilepsií (například rozvod, ztráta blízkého
člověka, pracovní potíže, a jiné faktory).
U pacientů s farmakorezistentní epilepsií jsme tedy prokázali až 65% výskyt depresivity,
od mírné po těžkou. I mírná depresivita by měla být lékaři sledována, neboť může být pouze
počátečním stadiem rozvoje deprese, je tedy jejím dobrým prediktorem, což podporuje i
Preiss a Vacíř (1999). Rovněž může jít o odeznívající periodu depresivní poruchy. Lékaři by
tedy u pacientů s farmakorezistentní epilepsií neměli podceňovat preventivní zájem o jejich
psychický stav. Sebeposuzovací stupnice BDI se jeví jako dobrý nástroj pro skrínink
vzhledem k jeho poměrně rychlé a snadné administraci. Deprese u pacientů s epilepsií má
však v určitých aspektech odlišný průběh, projevy jsou podobné dysthimii (Hovorka a kol. in
Bázdil et al., 2004), což je nutné brát na vědomí, i při využití BDI, jako metody vytvořené pro
posouzení deprese.
Druhým výzkumným cílem bylo zjistit, zda se míra deprese posuzovaná průměrným BDI
skóre mezi skupinou pacientů s farmakorezistentní epilepsií a kontrolní skupinou, tvořenou
osobami bez onemocnění epilepsie, liší. Při 95% intervalu spolehlivosti byl rozdíl mezi
skupinami

statisticky

signifikantní.

Skupina

pacientů

s farmakorezistentní

epilepsií

dosahovala vyšších skórů v BDI oproti kontrolní skupině. Je tedy patrné, že vyšších skórů v
BDI dosahují pacienti s chronickým onemocněním, s epilepsií, oproti běžné populaci. Naše
zjištění potvrzuje Mohr (2005), který hovoří o tom, že u chronicky nemocných se po deseti a
více letech onemocnění deprese vyskytuje u 18% (Mohr, 2005). Rovněž Stein a Wilkinson
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(2007) na základě svých výzkumů uvádějí, že deprese se vyskytují u lidí s neurologickými
nemocemi častěji než u zdravých lidí.
Musíme však brát v potaz, že kontrolní skupina byla tvořena nižším počtem probandů.
Lišila se také v některých charakteristikách, například v pracovním uplatnění. Podle našeho
názoru může právě pracovní uplatnění mít vliv na kvalitu života, a to jak u chronicky
nemocných, tak u zdravých lidí. Do naší kontrolní skupiny se nám nepodařilo zařadit osoby
v invalidním důchodu a v pracovní neschopnosti, které tvořili 41% ve výzkumném souboru.
Rovněž v kontrolní skupině žila většina probandů v partnerství, které může velmi výrazně
ovlivňovat kvalitu života člověka.
I přes výše uvedené je patrné, že pacienti s farmakorezistentní epilepsií jsou oproti běžné
populaci „ohroženější“ skupinou z hlediska onemocnění depresí, což nám potvrzuje náš
názor, že by se lékaři, v našem případě hlavně neurologové, měli zajímat o psychický stav
nemocných a nepodceňovat rizika rozvinutí a případného neléčení psychických onemocnění.
Další výzkumným cílem bylo zjistit, zda se subjektivně posuzovaná míra depresivity u
pacientů s farmakorezistentní epilepsií liší podle sociodemografických faktorů, tedy
v závislosti na pohlaví, věku, rodinném stavu, vzdělání a pracovním uplatnění.
Při zjišťování, zda je rozdíl v prevalenci depresivity podle pohlaví, jsme vycházeli
z následující nulové hypotézy: míra depresivity posuzovaná průměrným BDI skóre se mezi
muži a ženami neliší.
Rozdíl mezi skupinami byl statisticky signifikantní na hladině významnosti 95% – nulovou
hypotézu o rovnosti průměrů jsme zamítli. Přijali jsme alternativní hypotézu, a to, že existuje
signifikantní rozdíl ve výsledných průměrných skóre BDI mezi muži a ženami. Ženy v BDI
skórují výše než muži. Tento výsledek je v souladu se studiemi Hermanna a Whitmana
(1989), kteří uvádějí jako rizikový faktor pro vznik deprese u nemocných epilepsií ženské
pohlaví. Také je ve shodě s obecným pozorováním, že prevalence deprese je u žen vyšší než u
mužů. Předpokládáme, že tento fakt může souviset s tím, že ženy jsou více ochotné přiznat
psychické problémy. Muži mohou v současné společnosti vnímat své potíže spíše jako
slabost, a tak pro ně může být obtížnější se s nimi svěřit či vyhledat odbornou pomoc.
V protikladu s naším tvrzením jsou autoři Thomson et al. (2009), kteří uvádějí jako rizikové
naopak mužské pohlaví.
Dalším výzkumným požadavkem bylo zjistit, zda se liší výsledné BDI skóry u odlišných
věkových skupin. Vycházeli jsme z hypotézy, že v každém z porovnávaných souborů, tedy
těchto věkových skupinách: 1. 18-34, 2. 35-49 a 3. 50-65, je stejné rozdělení skórů BDI. Z
výsledků Kruskal-Walisova testu vyplynulo, že jsme nulovou hypotézu nezamítli. Neměli
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jsme dostatek důkazů o tom, že by mezi skupinami existoval signifikantní rozdíl. Míra
depresivity měřená BDI se nelišila mezi skupinou pacientů ve věku od 18 do 34 let, od 35 do
49 let a od 50 do 65 let. Nepotvrdili jsme tedy všeobecně udávaný předpoklad, že rizikovým
faktorem pro vznik deprese je vyšší věk.
Další výzkumnou hypotézou bylo, že se míra deprese posuzovaná průměrným skóre BDI
mezi

pacienty

žijícími

partnerky/partnera)

samostatně

(tedy

svobodný/á,

rozvedený/á

žijícící

bez

a žijícími v partnerství (manželství, druh/družka, rozvedený/á, žijící

s partnerkou/partnerem) neliší. Na základě výsledků Mann-Whitneyva U-testu jsme nulovou
hypotézu nezamítli, neměli jsme dostatek důkazů o tom, že by mezi skóry skupin existoval
signifikantní rozdíl. Předpokládali jsme, že by u pacientů žijících v partnerství mohla být
depresivita nižší, neboť od partnerů a od rodiny mohou získat sociální oporu, která je
významným pozitivně působícím faktorem u chronicky nemocných a negativně koreluje s
mírou deprese (White, Richter, Fry, 1992). Tato opora může být dána tím, že pacienti mohou
mít vyšší jistotu, že se jim při záchvatu dostane pomoci, dále se může týkat například
možnosti dopravy, větší finanční jistoty a případné jiné pomoci a psychické podpory. Tento
předpoklad jsme nepotvrdili.
Poslední sledovanou proměnnou v této části výzkumu bylo vzdělání, respektive vliv
vzdělání na subjektivně měřenou míru depresivity. Vycházeli jsme z hypotézy, že v každém
z porovnávaných čtyř souborů podle vzdělání, tedy za 1. ZŠ, za 2. SOU bez maturity, za 3.
SŠ s maturitou a za 4. vyšší vzdělání, je stejné rozdělení skórů BDI. Nulovou hypotézu jsme
na základě výsledků Kruskal-Wallisova testu nezamítli, neměli jsme dostatek důkazů o tom,
že by mezi soubory existoval signifikantní rozdíl. V rozporu s naším závěrem jsou Thomson
et al. (2009), kteří uvádějí nižší vzdělání jako rizikový faktor pro vznik deprese u nemocných
epilepsií. Předpokladem by mohlo být, že s vyšším vzděláním roste pravděpodobnost
možnosti zaměstnání. Lidé s nižším vzděláním často pracují manuálně, což je při tomto
onemocnění vzhledem k omezením z něho vyplývajících obtížnější. V našem výzkumném
souboru se tento předpoklad nepotvrdil.
Na dosažené vzdělání navazuje další výzkumný předpoklad, a to, že v každém
z porovnávaných souborů rozdělených podle pracovního uplatnění, je stejné rozdělení skórů
BDI. Jde o čtyři následující skupiny: 1. pobírající invalidní důchod (plný invalidní důchod,
částečný invalidní důchod), 2. zaměstnán/a či jinak činný/á (částečný invalidní důchod +
zaměstnání, zaměstnání či OSVČ, mateřská dovolená bez invalidního důchodu, student SŠ,
student VŠ), 3. nezaměstnaný/á a 4. v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Do skupiny
zaměstnán/a či jinak činný/á jsme zařadili také studenty středních a vysokých škol, a rovněž
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rodiče na mateřské dovolené bez invalidního důchodu. Východiskem pro toto rozdělení byl
náš osobní názor o tom, že studium je aktivní činností, která přináší možnost sociálního
kontaktu a nese s sebou dodržování denního režimu. U rodičů na mateřské dovolené jsme
vycházeli hlavně z faktu, zda nepobírají invalidní důchod. Předpokládáme, že po uplynutí
mateřské dovolené se vrátí do zaměstnání, že tedy nejsou v situaci, kdy je pro ně zaměstnání
méně reálnou skutečností (obdobně jsme smýšleli i u studentů SŠ a VŠ).
Z výsledků Kruskal-Wallisova testu vyplynulo, že jsme s menším než 1% rizikem zamítli
nulovou hypotézu o rovnosti mediánů u skupin. Přijali jsme její alternativu, tj. mezi
jednotlivými skupinami zkoumané proměnné je statisticky rozlišitelný rozdíl. Předpokládali
jsme, že u pacientů, kteří jsou v invalidním důchodu nebo v pracovní neschopnosti by mohla
být depresivita vyšší než u skupiny zaměstnaných či jinak činných. Vycházeli jsme
z předpokladu, že rizikovým faktorem pro depresi je sociální izolace, snížené sebevědomí,
nečinnost, chybění smyslu apod. Rovněž jsme předpokládali, že by se míra depresivity mohla
lišit mezi zaměstnanými či jinak činnými oproti skupině nezaměstnaných.
Z porovnání jednotlivých skupin pomocí Mann-Whitneyova U-testu jsme dospěli
k následujícím závěrům. Statisticky významné rozdíly byly mezi soubory 1 (pobírající
invalidní důchod) a 2 (zaměstnán/a či jinak činný/á), 1 (pobírající invalidní důchod) a 3
(nezaměstnaný/á), 2 (zaměstnán/a či jinak činný/á) a 4 (v pracovní neschopnosti).
Signifikantní rozdíl nebyl mezi skupinou 1 (pobírající invalidní důchod) a 4 (v pracovní
neschopnosti), 2 (zaměstnán/a či jinak činný/á) a 3 (nezaměstnaný/á )a 3 (nezaměstnaný/á) a 4
(v pracovní neschopnosti).
Nejvyšších BDI skórů dosáhli pacienti v souboru 4, tedy v pracovní neschopnosti.
Statisticky významně se lišili se od pacientů zaměstnaných. Nejvyšších skórů v BDI tedy
dosahovala skupina pacientů v dlouhodobé pracovní neschopnosti, dále pak v invalidním
důchodu (rozdíl mezi nimi ale nebyl signifikantní). Statisticky významný rozdíl se neprokázal
mezi souborem zaměstnaných a nezaměstnaných.
Nemocní v invalidním důchodu dosahovali spolu s pacienty v dlouhodobé pracovní
neschopnosti nejvyšších skórů v BDI, tedy nejvyšší míry depresivity. Lišili se od skupiny
zaměstnaných a nezaměstnaných. Tento závěr je v souladu s tvrzením Rotha (in Anders et al.,
2005), který považuje společenské a pracovní omezení, které z invalidity a pracovní
neschopnosti často vyplývá, za významný faktor, jež snižuje kvalitu života pacientů a tím
přispívá k rozvoji depresivní poruchy (Roth in Anders et al., 2005).
Jako rizikové faktory pro vznik depresivní poruchy z hlediska pracovního uplatnění se
podle našich výsledků jeví dlouhodobá pracovní neschopnost a invalidní důchod bez
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přidruženého zaměstnání. U pacientů

v dlouhodobé pracovní neschopnosti může hrát

významnou roli při rozvoji deprese nejistota ohledně budoucnosti (například možnosti
zaměstnání), ale i nejistota ohledně léčby, zda dojde ke zlepšení jejich stavu. S pracovní
neschopností se také pojí menší možnost sociálních kontaktů a příležitostí, jak trávit čas, a
samozřejmě také snížený příjem financí. U lidí v invalidním důchodu mohou být tyto faktory
také klíčové, společně s tím, že jsou si často jisti, že se již do zaměstnání nevrátí, což pro ně
může být bolestné.
Další část našeho výzkumu byla věnována vlivu „epileptických“ faktorů na míru
subjektivně posuzované deprese. Zjišťovali jsme, zda se míra depresivity liší podle typu
epileptických záchvatů, podle frekvence záchvatů za měsíc, dále podle toho, v jakém věku
pacienti onemocněli a jak dlouho se s onemocněním potýkají.
Při utváření kategorií záchvatů jsme vycházeli z Mezinárodní klasifikace epileptických
záchvatů- ICES a semiologické klasifikace záchvatů. Rozdělení pacientů podle typu záchvatů
bylo obtížné vzhledem k tomu, že většina pacientů v našem souboru má záchvaty více typů.
Vzhledem k rozsahu našeho souboru (130 osob) a variabilitě záchvatů u nemocných
s farmakorezistentní epilepsií jsme některé typy záchvatů sdružili do jedné skupiny, kdy jsme
vycházeli spíše z osobní zkušenosti s pacienty a ze subjektivního pohledu pacientů, tj. které
záchvaty jsou pro ně nejvíce obtěžující. Tyto informace jsme získávali v průběhu rozhovorů.
Výsledkem bylo šest skupin. Zvolili jsme následující kategorie záchvatů: 1. skupina- absence,
aury, afázie, 2. skupina- záchvaty tonické, klonické+další typy (absence, aury), 3. skupinaparciální simplexní záchvaty s motorickými projevy, s psychickými projevy+klonické
záchvaty, 4. skupina- parciální simplexní záchvaty s psychickými projevy, s autonomními
projevy, 5. skupina- komplexní motorické záchvaty (parciální s komplexní symptomatologií),
6. skupina- tonicko-klonické záchvaty (grand mal)+další typy záchvatů. Při statistickém
zpracování jsme vycházeli z hypotézy, že je u všech výše zmíněných stejné rozdělení skórů
BDI.
Z výsledků Kruskal-Wallisova testu vyplynulo, že jsme s menším než 1% rizikem zamítli
nulovou hypotézu o rovnosti mediánů u skupin a přijali jsme její alternativu, tj. mezi
jednotlivými skupinami zkoumané proměnné byl statisticky rozlišitelný rozdíl. Dále jsme
použili Mann-Whitneyho U-test pro zjištění, mezi kterými skupinami konkrétně existuje
rozdíl v průměru získaných skórů. Nejníže skórovali pacienti ze souboru 4, statisticky
významně se lišili od souborů 1, 3, 5 a 6. Nejvýše skórovali pacienti ze skupiny 5, přičemž se
statisticky signifikantně lišili od skupiny 1, 3 a 4. Dále jsme prokázali významné rozdíly mezi
soubory 1 a 6, a 3 a 6. Můžeme tedy říci, že se míra depresivity liší podle typu záchvatů.
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Nejvyšší míra depresivity byla prokázána u pacientů s komplexními motorickými záchvaty
(parciální s komplexní symptomatologií). Domníváme se, že tento typ záchvatů je pro
pacienty více obtěžující, neboť je snadno rozpoznatelný i pro okolí. Záchvaty se projevují
motorickou aktivitou, automatismy, často dochází ke ztrátě vědomí. Záchvaty přicházejí
nečekaně, nemocný nemůže projevy ovládat a může se cítit stigmatizován, omezovat sociální
kontakty ze strachu z reakce druhých lidí. Jak vyplývá i z našich rozhovorů s pacienty, často
se zdržují doma také ze strachu ze zranění. V míře depresivity měřené BDI se tato skupina
lišila od 3 dalších skupin ( absence, aury, afázie; záchvaty parciální simplexní s motorickými
projevy, psychickými projevy+další typy; parciální simplexní s psychickými projevy a
s autonomními projevy). Nelišili se oproti skupině se záchvaty tonickými, klonickými+ další
typy a skupině s tonicko-klonickými záchvaty+ další typy. Domníváme se, že tento výsledek
je způsoben tím, že pacienti z těchto dvou skupin se potýkají s podobnými projevy a důsledky
záchvatů. Naše zjištění podporuje výzkum Grabowske-Grzyb et al. (2006), kteří rovněž
prokázali vyšší výskyt deprese u pacientů s parciálními komplexními záchvaty oproti
pacientům se simplexními parciálními záchvaty, a také Hovorka et al. (2005), který tento typ
záchvatů považuje za rizikový pro rozvoj deprese.
Druhou skupinou, která se významně lišila byla skupina pacientů se záchvaty tonickoklonickými (grand mal)+ dalšími typy záchvatů. Tyto záchvaty končí často ztrátou vědomí.
Domníváme se, že tento výsledek je ovlivněn podobnými faktory, jaké jsme uvedli výše.
Nejníže skórovali pacienti ze souboru 4, statisticky významně se lišili od souborů 1, 3, 5 a
6. Šlo o pacienty s parciálními simplexními záchvaty s projevy psychickými a autonomními.
Podle našeho názoru je to dáno tím, že tyto záchvaty mají oproti záchvatům v námi
vytvořených skupinách menší dopad na bezprostřední okolí (jde například o pociťování
úzkosti, vegetativní projevy) a také je zde nižší riziko zranění. Statisticky významně se
odlišují i od skupiny pacientů s aurami, absencemi a afáziemi, kde je dopad na okolí rovněž
méně nápadný. Tento výsledek si vysvětlujeme zkušeností, že například aury a absence se
často vyskytují s velkou frekvecí, často s kumulacemi, pacienti hojně uvádějí bolesti hlavy.
Můžeme tedy říci, že některé typy záchvatů jsou vice rizikové pro vznik deprese (parciální
komplexní a grand mall). Pro další zkvalitnění výzkumu bychom navrhovali vytvořit větší
skupiny pacientů rozdělené podle jednotlivých typů záchvatů, nejlépe pak pacienty, u kterých
jde o jeden typ záchvatů, nebo tento typ alespoň významně převažuje. Jsme si vědomi, že u
záchvatů je důležitá také frekvence, ne pouze typ. Dopad záchvatů je frekvencí jistě velmi
ovlivněn.
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Právě frekvence záchvatů byla dalším faktorem, který jsme sledovali. V našem souboru
130 pacientů s farmakorezistentní epilepsií nebyl jediný, který by měl méně záchvatů než
jeden záchvat za dva měsíce. Zvolili jsme tedy frekvenci záchvatů v jednom měsíci. Rozdělili
jsme pacienty do šesti skupin podle frekvence záchvatů za jeden měsíc. Do první skupiny
patřili tedy pacienti s žádným nebo jedním záchvatem. Další skupiny jsme rozdělili podle
množství záchvatů, a to tak, že 2. skupina v maximální frekvenci přibližně odpovídá 1/4-1/5
měsíce se záchvaty, 3. skupina opět v maximálním počtu ½ měsíce se záchvaty, 5. skupina
pak v maximální frekvenci téměř denním záchvatům, v 5. skupině pak opět v maximální
frekvenci jde o 2 záchvaty denně, v polední 6. skupině pak jde 2 a více záchvatů denně. Jde o
přibližné dělení, neboť i v tomto faktoru byla skupina vysoce variabilní, například u některých
pacientů přicházejí záchvaty kumulovaně, jindy po 1 záchvatu. Variabilita ve frekvenci,
případně kumulacích, je vysoká i v rámci jednoho pacienta. Jde tedy o průměrnou frekvenci.
Poslední šestou skupinu s frekvencí 61 a více záchvatů měsíčně jsme vzhledem k malému
počtu (2 pacienti) a vzhledem k extrémně vysoké frekvenci záchvatů ze statistického
zpracování vyloučili.
Výchozí hypotézou bylo, že v každém z porovnávaných pěti souborů, které jsme rozdělili
podle frekvence záchvatů (1. skupina- 0-1, 2. skupina 2-6, 3. skupina 7-15, 4. skupina 16-25,
5. skupina 26-60), je stejné rozdělení skórů BDI.
Na základě Kruskal-Wallisova testu jsme s menším než 1% rizikem nulovou hypotézu o
rovnosti mediánů u skupin zamítli, přijali jsme její alternativu, tj. mezi jednotlivými
skupinami zkoumané proměnné jsme nalezli statisticky rozlišitelný rozdíl.
Statisticky významné rozdíly jsme nalezli mezi souborem 1 a souborem 2, 1 a 3, 1 a 4 a 1 a
5. Dále pak mezi souborem 2 a 5, 3 a 4 a 3 a 5. Nejníže skórovali v BDI pacienti v souboru 1
(0-1), statisticky významně se odlišovali od všech ostatních souborů. Nejvyšších skórů
dosáhli pacienti ze souboru 5 (26-60), statisticky významně se lišili od 1, 2 a 3. Na základě
tohoto výsledku tak lze říci, že s vyšší frekvencí záchtavů stoupá skóre v BDI, a tedy i riziko
depresivity.
Tento závěr je v souladu s Hovorkou et al. (2005), který za rizikový faktor pro vznik
deprese pokládá špatnou kompenzaci záchvatů. Také O´Donoghue et al. (1997) spojují vyšší
frekvenci záchvatů s vyšším rizikem deprese. Nepřímo je naše zjištění v souladu s Jonesem et
al. (2003 in Mula, Schmitz, 2007), kteří u pacientů s nekompenzovanou epilepsií prokázali
depresi u 19%, a považují nekompenzované záchvaty za rizikový faktor.
Jsme si vědomi, že stejně jako u ostatních sledovaných faktorů je depresivita ovlivněna
více proměnnými. U frekvence je jistě důležitý i typ záchvatů a další proměnné.
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Dalším sledovaným faktorem, který se týká onemocnění epilepsie, je věk, ve kterém
pacienti onemocněli. Soubor jsme rozdělili na 3 skupiny, a to na pacienty, kteří onemocněli
od narození do dvanácti let, od třinácti do osmnácti let a na pacienty, kteří onemocněli po
devatenáctém roce. Vycházeli jsme z hypotézy, že v každém z porovnávaných souborů podle
věku prvního záchvatu, je stejné rozdělení skórů BDI.
Neměli jsme dostatek důkazů o tom, že by mezi skupinami existoval signifikantní rozdíl.
Počátek onemocnění značně ovlivňuje další životní směr pacienta. Pokud dojde k onemocnění
již v průběhu dětství, je nemocí ovlivněn i vývoj jedince, jeho zájmy, přátelství, výběr školy a
tím budoucího povolání. S různými omezeními se jedinec setkává již od dětství. U osob, které
onemocní později může pak epilepsie znamenat ztrátu zaměstnání, nemožnost vykonávat
zaměstnání, sociální izolaci, apod. V našem výzkumném souboru jsme však rozdíly
neprokázali, což je v rozporu s Hovorkou, Hermanem a Hanačekem (2005), podle nichž je
počátek onemocnění v dětském či adolescentním věku rizikovým faktorem. Podle těchto
autorů byl u lidí s počátkem onemocnění v těchto věkových obdobích prokázán nejvyšší
výskyt psychických poruch.
Poslední zkoumanou hypotézou bylo, že v každém ze tří porovnávaných souborů podle
délky trvání epilepsie, tzn. 1. trvání epilepsie od 2-5 let, 2. od 5 do 10 let, 3. od 10 a více let,
je stejné rozdělení skórů BDI.
Z výsledků Kruskal-Wallisova testu vyplynulo, že jsme nulovou hypotézu nezamítli pro
nedostatek důkazů, že by mezi skupinami existoval signifikantní rozdíl. Delší trvání
onemocnění jako rizikový faktor pro vznik deprese uvádějí Hovorka a Herman (2001).
V našem souboru jsme neprokázali rozdíly mezi jednotlivými skupinami.
Na základě výsledků jsme určili tyto rizikové faktory: ženské pohlaví, v rámci pracovního
uplatnění jde o dlouhodobou pracovní neschopnost a invalidní důchod, typ záchvatů, nejvíce
parciální komplexní záchvaty a záchvaty tonocko-klonické (grand mal) a vyšší frekvenci
záchvatů.
Jsme si vědomi toho, že se jednotlivé proměnné vzájemně ovlivňují a nelze tedy s jistotou
říci, že jeden konkrétní faktor je původcem deprese. Rovněž jsme si vědomi toho, že kromě
námi zvolených proměnných je řada dalších, které ovlivňují život, prožívání či výskyt
deprese, jako jsou genetické vlivy, osobnostní struktura, rodinné události, vliv antiepileptické
léčby, potíže v interpersonálních vztazích, další psychické poruchy nebo kognitivní potíže,
časté hospitalizace atd. Šlo nám však především o určení rizikových faktorů, které by mohly
být užitečným vodítkem při možném skríninku této poruchy.

118

Jak jsme výše v textu uvedli, deprese je u nemocných s epilepsií často nerozpoznána a
neléčena, přičemž hrozí riziko vzniku poruchy osobnosti. Při léčbě může být významně
zlepšena kvalita života nemocných, což může ovlivnit i účinnost léčby epilepsie.
Závěrem je třeba zmínit, že některé výsledné hodnoty mají malou míru účinku, které jsme
se blíže nevěnovali. Dalším krokem ve výzkumu této problematiky, by mohlo být rozšíření
výzkumného souboru, neboť jsme si vědomi toho, že některé proměnné nebyly dostatečně
zastoupeny ve všech kategoriích.
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Závěr
Cílem této práce bylo zmapovat problematiku depresivity u pacientů s farmakorezistentní
epilepsií, a to konkrétně na 130 osobách léčících se s nemocí déle než dva roky.
Pro přehlednost je práce rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části práci
jsme

se

věnovali

charakteristikám

onemocnění,

příčinám

vzniku

epilepsie

a

farmakorezistentní epilepsie a léčbě. V dalších kapitolách teoretické části jsme se zaměřili na
psychosociální problematiku epilepsie, na problematiku sociální, kvalitu života a nejčastější
psychické a psychiatrické aspekty epilepsie.
Další část práce byla věnována depresi, její charakteristice, etiologii, léčbě a specifikám
tohoto onemocnění u osob s epilepsií.
Cílem praktické části práce bylo zmapování depresivní problematiky u pacientů
s farmakorezistentní epilepsií. Prvním výzkumným cílem bylo zmapování subjektivně
pociťované deprese u výzkumného souboru. Z celkového počtu 130 osob byla u 35% osob
depresivita v normě (BDI skór 0-9), u 41% se prokázala mírná depresivita (BDI skór 10-16).
Zbývajících 24% osob bylo depresivních (BDI skór 16 a více). Je tedy patrné, že depresivita
je častým psychickým onemocněním u farmakorezistentní epilepsie.
Dalším výzkumným cílem bylo zjistit, zda se míra subjektivně měřené depresivity liší u
pacientů s farmakorezistentní epilepsií oproti běžné populaci. Při 95% intervalu spolehlivosti
byl

rozdíl

mezi

skupinami

statisticky signifikantní

(p<0,001).

Skupina

pacientů

s farmakorezistentní epilepsií dosáhla vyšších skórů v BDI.
Dalším cílem bylo určení rizikových faktorů pro vznik deprese u této skupiny. Proměnné
jsme rozdělili do dvou skupin. V první skupině jsme porovnávali sociodemografické faktory,
a to pohlaví, věk (18-34 let, 35-49 let a 50-65 let), rodinný stav (žijícící samostatně, žijící
v partnerství.), dosažené vzdělání (ZŠ, SOU bez maturity, SŠ s maturitou, vyšší) a pracovní
uplatnění (pobírající invalidní důchod, zaměstnán/a či jinak činný/á, nezaměstnaný/á,
v pracovní neschopnosti).
Statisticky významné rozdíly se prokázaly u pohlaví (ženy v BDI skórují výše než muži,
p=0,027) a u pracovního uplatnění (p<0,001). Nejvyšších BDI skóre dosáhli pacienti
v pracovní neschopnosti. Lišili se od pacientů zaměstnaných. Dále pak pacienti v invalidním
důchodu. Lišili se od a pacientů zaměstnaných a nezaměstnaných. Statisticky významný
rozdíl jsme neprokázali mezi skupinou pobírající invalidní důchod, a skupinou v pracovní
neschopnosti. Rovněž nebyl statisticky významný rozdíl mezi skupinou zaměstnaných a
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nezaměstnaných. Nejvýše tedy skórovala skupina pacientů v pracovní neschopnosti a v
invalidním důchodu.
Posledním cílem bylo zjistit, zda se liší míra depresivity podle epileptických faktorů, a to
podle typu záchvatů, frekvence záchvatů, podle věku prvního záchvatu a podle trvání
epilepsie.
Statisticky významné rozdíly byly prokázány mezi skupinami podle typu (p<0,001) a
frekvencí záchvatu (p<0,001). U skupin podle počátku onemocnění a trvání epilepsie se
neprokázaly staticky významné rozdíly.
V závěru praktické části se věnujeme shrnutí výzkumu a možnostem dalšího využití.
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