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Е
пилепсията е хронично заболя-

ване на централната нервна 

система, което се характе-

ризира с индивидуална предразполо-

женост към повтарящи се прояви, 

наречени епилептични пристъпи[1]. 

Епилептичните пристъпи се харак-

теризират с периодично, непрово-

кирано, еднотипно за всеки болен и в 

повечето случаи непредсказуемо на-

рушение на съзнанието, поведение-

то, емоционалното състояние, дви-

гателните функции, възприятията 

или съчетание на изброените нару-

шения[1]. При съчетание на различни 

генетични и придобити условия, тази 

свръхвъзбудимост може да започне 

да се повтаря и да доведе до разви-

тие на заболяването епилепсия[1]. 

Най-общо епилептичните пристъпи 

са фокални и генерализирани, като 

и двата вида могат да се появят у 

хора с употреба на психоактивни суб-

станции. Пристъпите се изразяват 

в преходни неврологични симптоми, 

резултат от абнормна, ексцесивна, 

синхронна мозъчна активност[1], при-

чинена от локални или генерализира-

ни пароксизмални промени в невро-

налните функции на главния мозък[2]. 

Тези промени се дължат на нарушено 

равновесие между инхибиторната и 

възбудната невротрансмисия, с пре-

валиране на втората[3]. 

Хората със зависимост към психо-

активни вещества имат повишен 

риск от развитие на епилепсия. Все-

ки осми пациент, лекуван за зависи-

мост, получава епилептичен прис-

тъп[4], като тази проява е по-често 

срещана при лекарствената зависи-

мост[5]. Употребата на психоактив-

ни вещества може да предизвика 

епилептични гърчове при хора, няма-

щи това заболяване, както и могат 

да влошат състоянието на хора с 

поставена вече диагноза епилепсия. 

Припадъците са често усложнение 

от употребата на психоактивни ве-

щества, като до 9% от случаите на 

епилептичен статус са причинени 

от наркотици. Пациентите, които 

се лекуват от зависимост, в пе-

риода на лечение могат да получат 

епилептичен припадък. Това може 

да бъде резултат от отнемане на 

веществото от организма, което 

повече е характерно за зависимост-

та към алкохол. Припадъците при 

отнемане на алкохола са най-чести 

при хората с дългогодишна зависи-

мост, като заболеваемостта от 

епилепсия при алкохолици е значи-

телно висока. Важно е да се направи 

разлика между абстинентно настъ-

пил припадък и повтарящи се припа-

дъци при налична вече епилепсия[6,7]. 

Два важни аспекта от връзката 

между епилепсия и алкохолна злоупо-

треба са зачестяване на пристъпи-

те от употребата на алкохол при 

вече съществуваща епилепсия и по-

явата на нови епилептични пристъ-

пи при алкохолна злоупотреба[9]. При 
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болни с епилепсия не се препоръчва 

употреба на алкохол, предвид на-

растването на броя пристъпите[7]. 

Въпреки че припадъците са относи-

телно рядко усложнение на алкохоли-

зма (само 2.4% от заболяванията са 

свързани с алкохола), злоупотребата 

с алкохол е причина за появата на 

епилепсия при една четвърт от въз-

растните[8]. По-честа е употреба на 

алкохол при хората на средна въз-

раст, но по-младите имат по-висока 

склонност към зависимост[9]. Ng и 

съавт. докладват, че от 308 паци-

енти с първи епилептичен пристъп, 

53% са приемали алкохол всеки ден, 

като се отчита зависимост спрямо 

количеството на приетия алкохол. 

При тези пациенти епилепсията 

започва при редовна употреба или 

при спирането му[10]. Епилепсията 

при зависимост от алкохол може да 

бъде причинена и от съпътстваща 

инфекция, травма или мозъчен ин-

фаркт, както и от дългогодишното 

токсично въздействие на алкохола[5]. 

При зависимости, в частност при 

алкохолната зависимост, се наблю-

дава сенсибилизация и киндлинг 

ефект при опит за спиране на алко-

хола, както и в абстинентния пери-

од. Това причинява промени, свърза-

ни с понижаване прага от възможен 

рецидив, мозъчни увреждания, когни-

тивни и поведенчески нарушения[11]. 

Киндлинг ефектът се наблюдава при 

многократно повтарящи се епизо-

ди на спиране хроничната употре-

ба на алкохол, като всяко следващо 

прекратяване на приема на алкохол 

води до по-тежки симптоми на аб-

стиненция. Установено е, че кинд-

линг ефектът води до нарушение 

във функциите на невротрансми-

терните системи, като намалява 

инхибиторите и увеличава възбуд-

ните невротрансмитерни функции, 

подобно на епилепсията[12]. 

Уточняването на характера на прис-

тъпите определя конкретното те-

рапевтично поведение. Лечението 

на епилептичните пристъпи, при-

чинени от остра интоксикация или 

рязко отнемане на психоактивните 

вещества, не изискват продължи-

телно лечение с антиепилептични 

медикаменти, докато настъпила-

та епилепсия изисква дългосрочно 

лечение. Много наркотични веще-

ства, използващи се за развлечение, 

особено стимуланти като кокаин, 

крек, екстази и амфетамини, биха 

могли да причинят епилептични 

припадъци, както и да влязат във ле-

карствено взаимодействие с меди-

каментите, използвани за лечение 

на заболявания, включително и анти-

епилептичните. Тези психоактивни 

вещества са стимуланти, които 

често довеждат до недоспиване, 

неправилно хранене, а те от своя 

страна допълнително могат да са 

причина за поява на припадъци. 

Кокаинът e най-епилептогенният 

от често използваните наркотич-

ни вещества[13], макар това да не се 

посочва във всички изследвания[14]. 

Всички форми на кокаин могат да 

причинят гърчове, които могат да 

се появят секунди, минути или ча-

сове след употреба. Припадъците, 

причинени от кокаин, са изключи-

телно опасни, тъй като са свърза-

ни с фатални сърдечни инциденти. 

Като мощен стимулант е наличен в 

две основни форми: като прах от хи-

дрохлорид и като „свободна основа“ 

(крек). Начинът на приложение оказ-

ва влияние върху риска от припадък. 

Установено е, че при вдишване на 

прахообразен кокаин рискът от при-

падък е по-нисък от този при вдиш-

вания „крек“, особено при висока 

доза[15]. Епилептичните пристъпи се 

провокират и заради свързаното с 

употребата му безсъние. Кокаинът 

може също да има важни фармако-

кинетични взаимодействия с анти-

епилептичните лекарства при хора, 

които са с установена епилепсия. 

Например, лекарства, блокиращи 

натриевите канали (карбамазепин, 

ламотрижин и фенитоин), могат да 

увеличат токсичния ефект на кокаи-

на върху централната нервна систе-

ма[16]. Следователно бензодиазепини-

те е лечението на избор за гърчове, 

предизвикани от кокаин. 

Амфетамините теоретично не са 

епилептогенни[17], но на практика 
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заради възбудата и липсата на сън 

също водят често до поява на епиле-

птични припадъци. Опиатите, вклю-

чително петидин, диаморфин, мета-

дон провокират гърчове, особено ако 

са прилагат бързо и в големи дози. 

При приложение на опиата паранте-

рално рискът от първи епилептичен 

припадък се повишава три пъти. 

Хероинът не е стимулант, а депре-

сант и въпреки че е свързан с мно-

го сериозни здравословни проблеми, 

епилептичните припадъците не са 

чести при хора, зависими от него. 

По-често те могат да бъдат свър-

зани с едновременното приемане на 

други наркотици или алкохол, или с 

цялостния ефект от предозирането 

с хероин. Тъй като хероинът може 

да се прилага интравенозно, някои 

хора могат да получат гърчове в ре-

зултат на инфекция от няколкократ-

но използване на игли или примеси в 

лекарството.

Канабисът е най-известният и 

най-широко използван от забранени-

те наркотици[18]. Обсъжда се като 

възможно антиепилептично сред-

ство, но изследванията за ефекти-

те на марихуаната върху припадъ-

ците са неубедителни. Нарастващ 

е интересът към канабидиол (CBD), 

по-специално чиста форма на CBD, 

за лечение на някои видове тера-

певтично резистентни епилептич-

ни синдроми. Въпреки че има много 

мнения относно терапевтичния 

ефект на продуктите на базата на 

канабис като лечение против гърчо-

ве, едва през последните две години 

са налични доказателства от клас I 

за чиста форма на CBD, базирана на 

плацебо-контролирани проучвания[19]. 

Първоначалните проучвания показ-

ват, че марихуаната може да има 

антиепилептичен ефект, но в мо-

мента няма достатъчно данни, за 

да се определи дали случайната или 

хроничната употреба на марихуана 

влияе върху честотата на припадъ-

ците. Ако се опита като антиепи-

лептичен агент, обикновено трябва 

да се използва във високи дози, кое-

то може да причини много неблаго-

приятни странични ефекти. Също 

така е известно, че гърчове се по-

явяват ако дозата не се поддържа 

или се спре прилагането �. Данните 

за ефекта от ползване на марихуана 

остават ограничени, а в някои слу-

чаи и противоречиви. 

Много пациенти със зависимост 

имат много добър клиничен отго-

вор при лечение с антиепилептични 

медикаменти[20]. Патогенезата на 

алкохолната зависимост вероятно 

е свързана с епилептогенеза в дъл-

боките темпорални структури, кои-

то са отговорни и за когнитивните 

функции. Тези процеси най-често 

нямат изява при скалпова електро-

енцефалография[21,22]. Епилептофор-

мената активност може да се про-

яви със симптоми на автономната 

нервна система, чиито субкорти-

кални структури също се засягат[23]. 

При лечението на епилепсия и зави-

симост е необходимо да се използ-

ват антиепилептични медикамен-

ти, които също активно повлияват 

и зависимостта. При лечение на за-

висимости и епилепсия терапевтич-

на стойност имат медикаментите, 

които потенцират инхибиторите в 

централната нервна система[24] и/

или са антагонисти на възбудната 

глутаматергична аференция. Опи-

тът за лечение на абстинентния 

синдром при отнемане на алкохола е 

свързан с прилагане на бензодиазепи-

ни[6,7]. Както при него, така и лечение-

то на опиатно-индуцирани гърчове е 

също с бензодиазепинови препара-

ти. При установена епилепсия извън 

абстинентния синдром се препоръч-

ват антиепилептични медикаменти 

с тимостабилизиращ ефект.

В заключение, психоактивните ве-

щества имат потенциал да пони-

жат прага за поява на епилептични 

гърчове, да влошат състоянието на 

вече диагностицирани с епилепсия 

пациенти, както и да взаимодейст-

ват с антиепилептичните лекар-

ства при лечението им. Разбиране-

то на връзката между припадъците 

и употребата на психоактивни ве-

щества е важно за предотвратя-

ване на последващи допълнителни 

усложнения. n
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