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RELAºIA DINTRE EPILEPSIE ªI SOMN

REFERATE GENERALE

REZUMAT
Epilepsia ¿i somnul se afla într-o rela¡ie de influen¡are reciprocå. Anumite sindroame epilptice se manifestå prin crize care survin
exclusiv în timpul somnului. Crizele pot surveni în strictå dependen¡å de anumite stadii de somn sau pot fi distribuite întâmplåtor,
independent de structura somnului. Aceste observa¡ii au importan¡å prognosticå ¿i terapeuticå. Somnul influen¡eazå ¿i activitatea
epileptiformå interictalå în sensul cå stadiile NREM favorizeazå difuzarea, iar somnul REM are efect de focalizare înaltå a descårcårilor
astfel cå acest aspect poate fi util în evaluarea prechirurgicalå. Crizele epileptice la rândul lor dezorganizeazå structura somnului iar
pacien¡ii cu epilepsie temporalå sunt mai afecta¡i din acest punct de vedere decât cei cu epilepsie extratemporalå.
Investigarea ¿i cunoa¿terea acestor aspecte are importan¡å pentru controlul crizelor ¿i pentru recunoa¿terea ¿i tratarea tulburårilor
de somn asociate.
Cuvinte cheie: epilepsie; focar epileptic; descårcåri interictale; somn REM; somn NREM; ciclu somn-veghe

ABSTRACT
Epilepsy and sleep have reciprocal influences on each other. Particular epileptic syndromes are manifested exclusively during sleep.
Seizures can occur in a strict state dependent relationship or may be randomly distributed across sleep-wake cycle. These observations
have therapeutic and prognostic values. Epileptiform interictal discharges are also influenced by sleep as NREM sleep promotes
diffusion and REM sleep is asociated with a high focalization of spikes. This fact can provide relevant data for presurgical evaluation.
Epileptic seizures by themselves induce sleep disorganization and patients with temporal lobe epilepsy are more affected. All these
factors are imporatant for seizeure control and may improve recognition and treatment of sleep disorders in epilepsy patients.
Key words: epilepsy; sleep; epileptiform interictal discharges; REM sleep; NREM sleep

INFLUENºA CICLULUI SOMN-VEGHE
ASUPRA EPILEPSIILOR

Somnul influen¡eazå descårcårile epileptiforme
determinând o cre¿tere a ratei acestora („spiking rate“)
sau favorizând exprimarea electricå a noi focare care
nu erau evidente în înregistrårile electroencefalogra-
fice în stare de veghe.

Rata descårcårilor la rândul ei este influen¡atå de
adormire ¿i de trecerea dintr-un stadiu de somn în altul.

Etiologia ¿i tipul crizelor dicteazå dacå acestea sur-
vin predominant în stadiile NREM sau dacå sunt
distribuite întâmplåtor pe parcursul ciclului somn-ve-
ghe (Sammaritano 2002). Prin urmare încadrarea într-
un sindrom epileptic particular este relevantå pentru
rela¡ia crizelor cu somnul.

SINDROAME EPILEPTICE ASOCIATE CU CRIZE
ÎN TIMPUL SOMNULUI

(Sammaritano M, Therrien M, 2002)

• Epilepsia focala benignå cu vârfuri centrotemporale
• Epilepsia benignå a copilului cu paroxisme occi-

pitale
• Statusul epileptic electric în timpul somnului cu

unde lente
• Epilepsia mioclonicå juvenilå
• Epilepsia cu crize tonicoclonice generalizate la

trezire

• Epilepsia lobului temporal
• Epilepsia nocturnå a lobului temporal
• Epilepsia lobului frontal
• Epilepsia nocturnå frontalå autozomal dominantå
• Epilepsia de arie senzitivomotorie suplimentarå
• Crize nocturne induse de sindromul apneei de

somn

Epilepsiile primar generalizate genetice
În acest tip de sindroame descårcårile ictale ¿i

interictale iau na¿tere simultan la nivelul întregului
cortex. Majoritatea acestor sindroame sunt considerate
genetice cu penetran¡å legatå de vârstå ¿i sunt asociate
cu anomalii difuze ale excitabilitå¡ii corticale consi-
derate mai pu¡in severe decât cele din leziunile epilep-
togene focale (Gloor, 1979). Exemplele tipice ale
acestei categorii sunt epilepsia mioclonicå juvenilå,
epilepsia absen¡å a copilului ¿i juvenilå.

Descårcårile interictale de tip vârf-undå ¿i polivârf-
undå sunt vizibile în somnul NREM la debut, în stadiul
1 ¿i 2 mai mult decât în stadiile 3 ¿i 4 sau în REM.

În stadiul 1 au loc descårcåri în salve lungi, uneori
cu duratå mai lungå de 5 secunde care în stare de
veghe ar fi tipic asociate cu crize clinice.

În stadiul 2 apar descårcåri tipice dar de scurtå
duratå ¿i sunt asociate cu elementele caracteristice
ale acestui stadiu (unde K, fusuri, unde de vertex).

În somnul NREM profund descårcårile sunt de
scurtå duratå ¿i mai pu¡in organizate decât în stadiile
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superficiale fapt explicat de Steriade ¿i colab. prin
statusul de hiperpolarizare prelungitå a celulelor ta-
lamocorticale (Steriade, 2005).

Epilepsiile în rela¡ie cu localizarea

Acest grup de epilepsii sunt asociate cu o disfunc¡ie
cerebralå focalå ¿i reflectå o fiziopatologie cu con-
secin¡e mai severe decât epilepsiile primar generalizate
pentru cå neuroni individuali din focarul epileptic sunt
supu¿i brusc unui curent de depolarizare paroxisticå
care genereazå un poten¡ial postsinaptic excitator
gigant.

Crizele focale cu generalizare secundarå sunt mai
frecvent asociate cu descårcåri în timpul somnului
NREM.

Epilepsiile lobului frontal ¿i temporal reprezintå
cel mai larg grup al epilepsiilor în rela¡ie cu localizarea
¿i în acela¿i timp al epilepsiilor cu crize în timpul
somnului – 60% din ace¿ti pacien¡i au crize doar în
timpul somnului. De asemenea descårcårile epileptice
interictale constând în vârfuri anterioare sau unde as-
cu¡ite au o amplitudine mai mare, o duratå mai lungå
în timpul somnului NREM decât în alte stadii ale
somnului, iar somnul NREM profund este stadiul cel
mai vulnerabil atât pentru descårcåri interictale cât ¿i
pentru crize (Bazil, 2002).

În ce prive¿te epilepsia temporalå în mod particular
stadiul 2 pare a fi de asemenea predispus la apari¡ia
crizelor (Sammaritano, 1996).

Comparând frecven¡a crizelor nocturne, un studiu
al lui Bazil ¿i Walzak, 1997 aratå o frecven¡å mai mare
a crizelor frontale nocturne decât a celor cu focar tem-
poral.

Un studiu pe epilepsia benignå cu vârfuri centro-
temporale (Ferrillo, 2000) a aråtat cå rata descårcårilor
interictale s-a corelat semnificativ cu activitatea sigma
mai mult decât cu activitatea delta sugerând cå în
sindroame epileptice particulare activitatea epilepti-
formå este favorizatå de stadiile de NREM superficial.

De asemenea atât în epilepsia frontalå cât ¿i în
cea temporalå de¿i crizele pot surveni ini¡ial numai
în timpul somnului, pe parcursul evolu¡iei pattern-
ul poate så se modifice ¿i så evolueze spre crize
distribuite întâmplåtor pe parcursul ciclului somn
– veghe (Shinnar, 1993).

Sindromul epileptic în care se încadreazå crizele
ca atare influen¡eazå pattern-ul de evolu¡ie a crizelor.
De exemplu epilepsiile benigne sau idiopatice au
tendin¡a de a evolua sub pattern-uri mai stabile decât
epilepsiile în rela¡ie cu localizarea cu leziuni focale
documentate (Sammaritano, 2002).

În general epilepsiile asociate cu o disfunc¡ie
cerebralå difuzå ¿i progresivå se caracterizeazå prin-
tr-o distribu¡ie întâmplåtoare a descårcårilor interic-

tale ¿i a crizelor în rela¡ie cu ciclul somn – veghe
(Billiard, 1982).

Dacå somnul NREM are un efect de exagerare a
propagårii descårcårilor epileptice interictale, somnul
REM determinå o puternicå focalizare a acestora fapt
care este apreciat ca fiind foarte util în evaluarea pre-
chirurgicalå a epilepsiei refractare la tratament (Sam-
maritano, 1991; Mallow, 1999).

Epilepsiile generalizate simptomatice

Acest al treilea grup de sindroame epileptice sunt
caracterizate prin grade variabile de disfunc¡ii cerebrale
difuze care sunt råspunzåtoare pentru efectul disruptiv
asupra somnului cu disocierea componentelor sale ¿i
dispersia descårcårilor ictale ¿i interictale de-a lungul
ciclului somn-veghe. În acest grup intrå encefalopatii
epileptice foarte severe, rezistente la tratament înso¡ite
de tulburåri neuropsihice cum ar fi sindromul West,
sindromul Lennox, epilepsiile mioclonice progresive
(Fukuyama, 1979).

Comportamentul activitå¡ii ictale ¿i interictale în
timpul somnului are valoare prognosticå în ce prive¿te
råspunsul la tratament. Astfel dacå manifestårile
epileptiforme sunt modulate, influen¡ate de diferitele
stadii ale somnului chiar dacå acest fenomen se reduce
la supresia crizelor în timpul somnului REM, råspunsul
la tratament va fi mai favorabil (Sammaritano, 2002).

Acela¿i autor remarcå într-un studiu în 1996 cå
prezen¡a crizelor epileptice în timpul somnului afec-
teazå rata prezen¡ei fusurilor, o ratå mai mare a fu-
surilor fiind observatå la pacien¡ii ce prezintå crize
focale comparativ cu cei care nu fac crize în somn.

INFLUENºA CRIZELOR EPILEPTICE
ASUPRA SOMNULUI

Pacien¡ii cu epilepsie pot avea un somn dezor-
ganizat ca urmare a prezen¡ei crizelor, datoritå efec-
telor medica¡iei antiepileptice ¿i legat de severitatea
propriu-ziså a sindromului epileptic.

De asemenea pacien¡ii care suferå de epilepsie pot
avea concomitent ¿i o tulburare de somn de tipul
mi¿cårilor periodice ale membrelor sau apneei de
somn. Astfel un studiu al lui Gupta în 2001 a aråtat cå
tratamentul apneei de somn cu CPAP (aparat de men-
¡inere a unei presiuni pozitive în cåile aeriene) la
pacien¡ii epileptici a avut un efect general de reducere
a frecven¡ei crizelor.

Epilepsiile care prezintå crize nocturne ¿i descårcåri
interictale dependente de stadiul de somn prezintå
anomalii ale somnului de tipul: cre¿terea laten¡ei de
adormire, cre¿terea numårului ¿i duratei trezirilor noc-
turne dupå debutul somnului, reducerea eficien¡ei som-
nului, reducerea sau anomalii ale complexelor K ¿i
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fusurilor de somn, somn REM redus sau fragmentat
(Niedermeyer, 2005).

Sindroamele epileptice cel mai frecvent asociate
cu anomalii ale somnului sunt epilepsia mioclonicå
juvenilå, epilepsia idiopaticå primar generalizatå cu
crize tonico-clonice ¿i epilepsiile în rela¡ie cu loca-
lizarea frontale sau temporale. De asemenea sunt
autori care au descris anomalii în epilepsia de tip
absen¡å (Halasz,1989).

Bazil, 2000 aråtat cå anomalii ale structurii
somnului pot apårea tranzitor ¿i în alte sindroame
epileptice ca urmare a unor crize recente ¿i de ase-
menea acestea sunt mai importante în crizele generali-
zate decât în crizele focale simple sau complexe ¿i la
pacien¡ii cu epilepsie refractarå decât la cei cu crize
controlate medicamentos.

Anomaliile somnului observate la pacien¡ii cu crize
epileptice au fost puse pe seama dezordinilor de
neuromediatori asociate diferitelor sindroame epilep-
tice. S-a aråtat cå deficitul de GABA ¿i cre¿terea
acetilcolinei sau noradrenalinei sunt corelate cu alter-
nan¡å rapidå a stadiilor de somn, cre¿terea trezirilor
dupå debutul somnului, o slabå eficien¡å a somnului
(McNamara 1994, Bazil 2002).

Efectul medica¡iei antiepileptice asupra somnului
este un subiect controversat încå din 1962 când Janz
a observat cå medica¡ia eficientå în tratamentul
crizelor în stare de veghe are efect de adâncire a
somnului în timp ce antiepilepticele care dau rezultate
pe crizele ce se produc în somn sunt eficiente numai
dacå au un efect de reducere a timpului petrecut în
somnul NREM profund (Bazil, 2002).

Studii recente au aråtat cå anumite anticonvul-
sivante au efecte stabilizatoare asupra somnului iar
altele întârzie debutul somnului nonREM sau chiar
suprimå somnul REM (Gigli 1992, Bazil 2002).

De asemenea se ¿tie cå epilepsiile cu crize depen-
dente de stadiul de somn sunt mai responsive la
tratament decât cele în care crizele survin în orice stadiu
de somn în mod întâmplåtor.

În ce prive¿te privarea de somn este binecunoscut
faptul cå precipitå crizele ¿i favorizeazå descårcårile
interictale atât în epilepsia focalå cât ¿i în cea primar
generalizatå.

Este încå neclar dacå efectele activatoare ale
privårii de somn folosite în general în scopuri diagnos-
tice, se datoreazå cre¿terii propriu-zise a excitabilitå¡ii

neuronale sau doar ca urmare a induc¡iei somnului.
Un studiu al lui Fountain în 1998 pe pacien¡i cu

epilepsie bine definitå sau de mare probabilitate a
gåsit un procent de 52% din pacien¡i fårå descårcåri
interictale pe electroencefalograma de rutinå ce
con¡inea ¿i cel pu¡in stadiu 2 de somn ce prezintå
modificåri semnificative pe înregistrårile efectuate
dupå privarea de somn.

De asemenea efectul activator al privårii de
somn s-a constatat cå variazå în func¡ie de vârstå,
copiii sub 10 ani fiind cei mai sensibili (Carskadon
¿i Dement, 1994).

Utilitatea polisomnografiei în evaluarea prechirurgicalå

Dupå cum am aråtat mai sus somnul NREM este
asociat cu o cre¿tere a propagårii vârfurilor focale dar
¿i a descårcårilor generalizate fapt privit ca o extensie
a câmpului electric. În somnul REM descårcårile tind
så devinå unilaterale. Aceste constatåri au fost
verificate atât în înregistrårile cu electrozi de suprafa¡å
cât ¿i în cele cu electrozi de profunzime (Mallow ¿i
Aldrich, 2000).

Luând în considerare aceste date este recomandatå
includerea analizei traseului de somn în evaluarea
prechirurgicalå a pacien¡ilor cu epilepsie refractarå la
tratament.

Somnul NREM poate fi revelator pentru un focar
epileptic silen¡ios în stare de veghe, iar somnul REM
are rol de focalizare înaltå a descårcårilor interictale
sugestiv pentru „adevåratul focar epileptic“ (Bazil,
Sammaritano, 2002).

Mallow ¿i colab. 1999 au evaluat 83 de pacien¡i
cu epilepsie temporalå care nu au mai avut crize timp
de 1 an. Ei au aråtat cå înregistrårile electroence-
falografice de somn au adus informa¡ii noi în special
la pacien¡ii care nu au avut descårcåri interictale sau
au avut descårcåri bilaterale în stare de veghe ¿i unila-
terale în timpul somnului NREM. Descårcårile inter-
ictale unilaterale în NREM au fost corect lateralizate,
au considerat autorii.

În acela¿i timp studiile lui Sammmaritano, 2002
au aråtat cå somnul REM are cea mai înaltå valoare
localizatorie pentru aria epileptogenå primarå atât în
epilepsia temporalå cât ¿i extratemporalå ¿i recomandå
includerea înregistrårilor descårcårilor interictale în
REM în evaluarea de rutinå pentru chirurgie.
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