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Използвани съкращения 

АЕМ  антиепилептични медикаменти 

ЕЕГ  електроенцефалография 

КТ  компютърна томография 

МРТ  магнитно-резонансна томография 

НЛР  нежелани лекарствени реакции 

ПСГ  полисомнография 

A+A събуждания + пробуждания (араузъли) 

ESM  Ethosuximide 

LTG  Lamotrigine 

LEV  Levetiracetam  

MSLT  multiple sleep latency test 

NREM  non-rapid eye movement  

OxCBZ  Oxcarbazepine 

PB  Phenobarbital  

REM  rapid eye movement 

SE sleep efficiency 

SL sleep latency 

SO sleep onset 

TPM  Topiramate 

TST  total sleep time 

VPA  Valpoic acid  

WASO wake after sleep onset  
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I. Въведение и изводи от литературния обзор 

Епилепсията е социално значимо заболяване по редица причини, 

основните от които са: трудоспособната възраст на пациентите, 

инвалидизацията им, поради стигматизация или самото заболяване, 

възможността със съвременните медикаментозни и немедикаментозни 

методи на лечение да се постигне индивидуална „свобода“ от пристъпи и 

достигане на качество на живот, сравнимо с това на общата популация. 

Феноменологията на съня е била обект на окултни и митологични 

разбирания до въвеждането на полисомнографията като метод за 

обективната му оценка. Основна нежелана лекарствена реакция на 

антиепилептичните медикаменти е негативното влияние върху дневната 

бодрост.  

До този момент в България не е провеждано проучване свързано с 

ефектите на антиепилептичните медикаменти върху съня и дневната 

бодрост при пациенти с епилепсия. Именно това е целта на настоящия 

дисертационен труд. Levetiracetam като представител на нова генерация 

антиепилептични медикаменти, който е широко прилаган в практиката, 

поради уникалния му антиконвулсивен механизъм, широкия спектър на 

действие, благоприятна фармакодинамика и добра поносимост. 

От прегледа на литературата са изведени следните изводи: 

1. От една страна са налични реципрочни ефекти между 

епилепсията и съня, а от друга е доказано влиянието на АЕМ върху 

клиничните и електрофизиологичните аспекти, както на епилепсията, така 

и на съня. 

2. Проучванията за ефектите на АЕМ върху параметрите на съня и 

дневната бодрост при пациенти с епилепсия са инсуфициентни. 

3. Трудна е диференциацията между директните и сигурни 

ефекти на АЕМ върху епилепсията (позитивен ефект върху пристъпната 

честота и тежест, интерикталната ЕЕГ активност) и директните и/или 

индиректните им ефекти върху параметрите на съня и дневната бодрост. 

4. От резултатите, получени при проведените проучвания, повечето 

АЕМ показват разнопосочни ефекти върху отделни параметри на съня, 

които в някои случаи са зависими от дневната доза и наличието на 

политерапия с поне два АЕМ. 

5. Наблюдавани са значими и дори противоположни ефекти при 

сравняване на ефектите на АЕМ между здрави доброволци и пациенти с 

епилепсия. 
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6. При класическите АЕМ се наблюдава: увеличаване на TST, 

редуциране на SL и пробужданията, увеличаване на N2 стадий и SWS и 

редуциране на REM съня, докато при новите AEM: непроменено TST и 

SL, увеличаване на SE, N2 стадий и REM съня и редуциране на SWS. 

7. Levetiracetam притежава: ● Широк спектър на действие; 

● Уникален антиконвулсивен маханизъм; ● Благоприятна фармакокинети-

ка; ● Сравнима ефикасност по отношение на контрола на пристъпната чес-

тота и тежест с тази на класическите АЕМ; ● Добра поносимост.  

8. Levetiracetam има благоприятен профил по отношение на 

съня: подобрява архитектониката и качеството на съня, удължава N2 

стадий, редуцира REM съня, намалява фрагментацията на съня – редуцира 

WASO и броя на араузълите, не променя значимо TST и SL, като 

увеличава SE. 

9. Levetiracetam не повлиява или влошава субективната оценка 

на дневната бодрост, но категорично не влошава обективната ѝ 

оценка – съхранена латентност при MLST. 

10. В България до момента не са провеждани проучвания върху 

ефектите на АЕМ, включително и Levetiracetam върху параметрите на съня 

и дневната бодрост при пациенти с епилепсия.  

Цялостният анализ на литературния обзор и направените изводи 

доказват необходимостта от проспективни проучвания за ефектите на LEV 

върху съня и дневната бодрост при пациенти с епилепсия в България с цел 

оптимален терапевтичен избор и въздействие чрез АЕМ върху директно 

и/или индиректно, свързаните с епилепсията нарушения на съня при тези 

пациенти.  
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II. Цел, задачи и хипотеза  

Цел 

Целта на настоящето проучване е установяване на ефектите на 

монотерапията с Levetiracetam 2000 mg върху параметрите на съня и 

дневната бодрост при пациенти с епилепсия. 

 

Задачи 

За постигането на тази цел е необходимо да се изпълнят следните 

задачи: 

1. Прецизиране на демографските и клиничните характеристики на 

пациенти с епилепсия – новодиагностицирана, нелекувана или с 

преустановен прием на АЕМ за поне 3 месеца преди началото на 

проучването.  

2. Субективна оценка на НЛР, качество на съня, депресия и тревожност, 

качество на живот, дневна сънливост, инсомния и оценка на 

когнитивни функции преди и на 3-тия месец от терапията с 

Levetiracetam. 

3. Обективна оценка на динамиката на интерикталната 

(не)епилептиформена активност от ЕЕГ трикратно – преди, на 1-вия и 

3-тия месец и от полиграфската ЕЕГ двукратно – преди и на 3-тия 

месец от терапията с Levetiracetam. 

4. Обективна оценка на параметрите на съня чрез ПСГ в лабораторни 

условия двукратно – преди и на 3-тия месец от терапията с 

Levetiracetam. 

5. Обективна оценка на дневната бодрост чрез MLST в лабораторни 

условия двукратно – преди и на 3-тия месец от терапията с 

Levetiracetam. 

 

Хипотеза 

Работната хипотеза на проучването е следната: Levetiracetam 

подобрява архитектониката и качеството на съня и не влошава дневната 

бодрост при пациенти с епилепсия. 
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III. Клиничен контингент и методи на изследването 

1. Клиничен контингент 

Обект на проучването са пациенти с новодиагностицирана или 

нелекувана епилепсия, като за диагностични критерии са използвани тези 

от 2014 г. на ILAE. Място на наблюдението е Клиниката по Нервни 

болести на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, през която пациентите са 

преминали стационарно и/или амбулаторно за периода 10.2018 – 07.2020 г. 

1.1. Включващи критерии: 

1/ Подписано информирано съгласие; 

2/ Пациенти с епилепсия (без значение от етиология и вид пристъпи): 

а) новооткрита епилепсия (LEV да е инициална терапия и в 

еднаква доза – 2000 mg дневно); 

б) диагностицирана, но нелекувана епилепсия; 

в) лекувана епилепсия, но с преустановен прием на АЕМ за поне 3 

месеца преди началото на проучването; 

3/ Възраст между 18 и 75 години; 

4/ Пациенти до момента недиагностицирани и нелекувани за 

нарушение на съня. 

1.2. Изключващи критерии: 

1/ Пациенти, приемали медикаменти по повод друго заболяване, с 

влияние върху съня и дневната бодрост (β-блокери, антидепресанти, 

Н1-блокери, опиоидни аналгетици и др.); 

2/ Пациенти, приемали медикаменти с директно влияние върху съня 

и дневната бодрост (хипнотици, бензодиазепини, барбитурати, 

невролептици и др.); 

3/ Пациенти, примали преди по-малко от 3 месеца LEV; 

4/ Пациенти с декомпенсирани соматични заболявания (сърдечни, 

бъбречни, чернодробни, хематологични, онкологични и др.); 

5/ Пациенти с психиатрични и неврологични заболявания, 

влошаващи комплайънса; 

6/ Лоша хигиена на съня – злоупотреба с психоактивни медикаменти, 

алкохол, наркотици или кофеин, трудова дейност, нарушаваща 

циркадианния ритъм сън-бодърстване; 

7/ Пациенти с тежък до умерен когнитивен дефицит (MMSE резултат 

< 21 т. за основно, < 23 т. за средно и < 24 т. за висше образование); 

8/ Бременност (без значение от срока) и кърмене; 
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9/ Възраст под 18 и над 75 години; 

10/ Пациенти на лечение с друг АЕМ за период по-кратък от 3 месеца 

преди началото на проучването или по време на самото проучване; 

11/ Липса на подписано информирано съгласие. 

1.3. Критерии за излизане от проучването: 

1/ Оттегляне на информирано съгласие в хода на проучването; 

2/ Забременяване; 

3/ Лош комплайънс – нередовен прием на LEV, неспазване сроковете 

на контролни прегледи и електрофизиологични изследвания (визити); 

4/ Влошаване на епилепсията (увеличена пристъпна честота и 

влошаване на пристъпната тежест) след включване на LEV; 

5/ Регистриране на сериозни НЛР. 

1.4. Признаци на наблюдението: 

1.4.1. Клинични: 

• Възраст при началото на епилепсията; 

• Продължителност на епилепсията; 

• Фамилност; 

• Вид епилептични пристъпи и вид епилепсия (според 

класификацията на ILAE 2017 г.);  

• Етиология на епилепсията; 

• Честота и тежест на пристъпите (пристъпната тежест е оценявана 

по следните критерии: 1. Продължителност на загубата на 

съзнание; 2. Продължителност и тежест на тоничната фаза, 

респективно дихателни нарушения (апнея и цианоза) и 

инконтиненция; 3. Травматизъм; 4. Тежест и продължителност на 

постикталните прояви, вкл. конфузия); 

• Провокиращи фактори; 

• Клъстери и/или епилептични статуси; 

• Невро-психично развитие; 

• Предходен прием на АЕМ (вид, доза, режим, причина за спиране, 

регистрирани НЛР); 

• Огнищна неврологична симптоматика; 

• Придружаващи заболявания и тяхната терапия; 

• Находка от образни изследвания (КТ и/или МРТ). 
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1.4.2. Неврофизиологични: 

• ЕЕГ: фонова активност; фокални или генерализирани иктални и 

интериктални (не)епилептиформени промени; пароксизмална 

активност. 

• ПСГ: фонова активност; фокални и генерализирани иктални и 

интериктални (не)епилептиформени промени; пароксизмална 

активност; архитектоника на съня; промени в продължителността 

на отделните стадии; зависимост между епилептиформените 

промени и конкретния стадий на съня, в който се регистрират. 

• MSLT: латентност на съня, дълбочина на съня, ако се регистрира 

заспиване за всяка отделна дрямка.  

1.4.3. Лабораторни: 

• Пълна и диференциална кръвна картина, креатинин и урея, 

трансаминази, електролити. 

• Серумно ниво на LEV на 3-тия месец. Последното е необходимо 

за гарантиране на прием на медикамента, а не за преценка на 

дневна доза. 

1.4.4. Демографски: 

• Пол; 

• Възраст; 

• Образование. 

2. Дизайн на проучването 

Проучването е отворено, проспективно, лонгитудинално, с период на 

проследяване 3 месеца. Скринирани са общо 213 стационарни и 

амбулаторни пациенти с диагноза епилепсия, преминали за период от 21 

месеца през Нервна клиника на УМБАЛ „Свети Георги“. От тях 189 

пациента не отговарят на някой от включващите критерии, най-често 

анамнеза за прием на друг АЕМ за период по-малък от 3 месеца преди 

началото на проучването и пациенти с терапевтично-резистентна 

епилепсия, налагаща рационална политерапия с АЕМ. От скринираните 

пациенти 29 отговарят на включващите критерии и участват в 

проучването. Пълният обем информация е събрана за 25 от тях, тъй като 4 

пациенти са отпаднали от проучването, трима от тях, поради лош 

комплайънс и един – поради оперативна интервенция за менингеом 

(фиг. 1). 
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Фигура 1. Схематично разпределение на участниците в проучването 

На таблица 1 е показан дизайна на проучването по визити, проведени 

методи на изследване и терапевтично поведение. 

Таблица 1. Дизайн на проучването 

Методи на изследване и 

терапевтично поведение 

Визита 1 

(ден 0) 

Визита 2 

(30 ден) 

Визита 3* 

(60 ден) 

Визита 4 

(90 ден) 

Информирано съгласие X    

Включващи/изключващи критерии X X X X 

Снемане на анамнеза X    

Соматичен статус X   X 

Неврологичен статус Х   Х 

Комедикация Х Х Х Х 

Лабораторни изследвания X    

Серумно ниво на LEV    Х 

Раздаване на дневник на пристъпите X    

Преглед на дневника на пристъпите  Х  X 

Раздаване на дневник на съня Х    

Преглед на дневника на съня  Х  Х 

MMSE X    

HADS X   X 

QOLIE-10-P X   X 

AIS Х   Х 

PSQI Х   Х 

EpiTrack Х   Х 

LAEP Х   Х 

ESS Х   Х 

ЕЕГ X Х  X 

ПСГ X   X 

MSLT X   X 

Раздаване на таблетките LEV X    

Преброяване на таблетките LEV  Х  X 

НЛР– субективна оценка X X X X 

LEV – Levetiracetam; MMSE – Minimental state examination; HADS – Нospital anxiety and depression scale; 

AIS – Athens insomnia scale; PSQI – Pittsburg sleep quality index; LAEP – Liverpool adverse event profile; 

ЕЕГ – електроенцефалография; ПСГ – полисомнография; ESS – Epworth sleepiness scale; MSLT – multiple 

sleep latency test; * телефонна визита 
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3. Методи на проучването 

3.1. Анамнестичен/документален: 

За заболяването: фамилност, бременност, невро-психично развитие, 

фебрилни гърчове, дебют, вид пристъпи, честота и тежест, провокиращи 

фактори, прием на други АЕМ. 

За медикамента: наличие или купиране на пристъпи за периода на 

наблюдение, динамика в пристъпната тежест на фона на терапията, 

регистриране на НЛР и тяхната тежест. 

3.2. Клиничен: снемане на подробен соматичен и неврологичен 

статус – преди началото и на 3-тия месец от наблюдението. 

3.3. Лабораторен: пълна и диференциална кръвна картина, креатинин 

и урея, трансаминази, електролити, серумно ниво на LEV на 3-тия месец. 

Методът на изследване на лекарствената концентрация на LEV е течна 

хроматография-масспектрометрия, който измерва базалната 

лекарствена концентрация. Референтните стойности на лабораторията са 

10 – 40 mg/l.  

3.4. Инструментални: 

3.4.1. Образни изследвания: КТ и/или МРТ на главен мозък, нативни 

или с контрастна материя, проведени в хода на наблюдението. 

3.4.2. Неврофизиологични методи: 

• ЕЕГ 

Тя е проведена преди началото, на 1-вия и 3-тия месец с визуален 

анализ на 16 канален апарат Medizin Technik, като електродите (22 на 

брой) са поставени според международната система 10 – 20 (фиг. 2). 

Отчита се динамиката както във фоновата активност, така и във фокалните 

и генерализираните промени от 3-те ЕЕГ записа. 

 

Фигура 2. Локализация на ЕЕГ електродите според системата 10 – 20 
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• ПСГ 

Последната е проведена преди началото и на 3-тия месец с визуален 

анализ на апарат SomnoStar 4 в лаборатория за изследване на съня, като 

електродите (24 на брой) са поставени според международната система 

10 – 20 (фиг. 3). Използвани са трите основни модалности: ЕЕГ, ЕОГ и 

ЕМГ. Използваният монтаж е референтен, като всички потенциали от 

едната половина на скалпа се отвеждат към срещуположния мастоид.  

 

Фигура 3. Локализация на ПСГ електродите според системата 10 – 20 

При пациентите, които са хоспитализирани, ПСГ е проведена след 

2-дневен период на адаптация, а амбулаторните пациенти за същия период 

поддържат обичаен режим на нощен сън. При всички пациенти ПСГ е 

проведена поне 48 h след последния пристъп. След визуален анализ според 

критериите на American Academy of Sleep Medicine Scoring Manual от 

2017 г. – version 2.4. Всяка епоха подлежи на визуален анализ и мануално 

скориране. Регистрирани са следните параметри: TST, SO, WASO, SE, 

брой на събуждания и пробуждания, относителен дял (%) на всеки отделен 

стадий и продължителността му в минути, латентност на всеки отделен 

стадий в минути.  

На таблица 2 са представени всички показатели на ПСГ (включени в 

статистическия анализ и „вторични“), както и методът им на изчисление.  
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Таблица 2. Параметри на ПСГ и метод на изчисление 

№ Показател Значение Изчисление 

1. N1 % 
Относителен дял на 

N1 стадий 

N1 min.

SPT
 x 100 (%) 

2. N2 % 
Относителен дял на 

N2 стадий 

N2 min.

SPT
 x 100 (%) 

3. N3 % 
Относителен дял на 

N3 стадий 

N3 min.

SPT
 x 100 (%) 

4. REM % 
Относителен дял на 

REM съня 

REM min.

SPT
 x 100 (%) 

5. Arousals 
Пробуждания 

(араузъли) 

> 3 s < 15 s регистрация на будност 

(α-ритъм), a в REM съня за същата 

продължителност повишаване на 

мускулния тонус 

6. Awakenings Събуждания > 15 s регистрация на будност (α-ритъм) 

7. N1/N2 latency 
Латентност на N1/N2 

стадий 

От изгасянето на осветлението до първата 

епоха, скорирана като N1/N2 стадий (min.) 

8. 
N3/REM 

latency 

Латентност на N3 

стадий/ REM сън 

От SO до първата епоха, скорирана като  

N3 стадий/REM сън (min.) 

9. 

Sleep 

efficiency 

(SE) 

Ефективност на съня 
TST

TIB
(%) 

10. 
Sleep period 

time (SPT) 

Времето за периода 

на съня 
TIB – WBS – WAS (min.) 

11. 
Time in bed 

(TIB) 

Време, прекарано в 

леглото 

Периодът от изгасяне на осветлението до 

включването му отново в края на записа 

12. 
Total sleep 

time (ТST) 
Общо време на съня 

Сумата от епохите, скорирани като N1, N2, 

N3 и REM сън, разделена на 2 (min.) 

13. 

Sleep 

onset/Sleep 

latency 

(SO/SL) 

Начало на 

съня/латентност на 

съня 

Първата епоха, скорирана като N1, N2, N3 

или REM сън (min.) 

14. 
Wake before 

sleep (WBS) 

Време, прекарано в 

будност преди съня 

Първата епоха до: 

● първите 3 епохи, скорирани като  

N1 стадий (min.) 

● първата епоха, скорирана като  

N2, N3 стадий или REM сън (min.) 

15. 
Wake after 

sleep (WAS) 

Време, прекарано в 

будност след съня 

Време, прекарано в будност след 

включване на осветлението до края на 

записа (min.) 

16. 

Wake after 

sleep onset 

(WASO) 

Време, прекарано в 

будност след 

началото на съня 

Времето, прекарано в будност за SPT след 

началото на съня (min.) 
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Динамиката по отношение на количествените характеристики на 

патологичната активност в ЕЕГ от ПСГ (ПСГ-ЕЕГ) е интерпретирана 

полуколичествено като значимо подобрение при редукция с ≥ 50% или 

значимо влошаване при увеличаване с ≥ 50% на броя на епохите, в които е 

налична.  

• MSLT 

Тестът за латентност на съня е проведен преди началото и на 3-тия 

месец с визуален анализ на апарат SomnoStar 4 в лаборатория за 

изследване на съня със същия брой и локализация на електродите. При 

всички пациенти MSLT е проведен на следващия ден след ПСГ при 

спазване на установения протокол. В 9, 11, 13 и 15 часа са провеждани 

дремки с продължителност по 20 min., всяка при благоприятни условия за 

заспиване (затъмнено помещение, тиха обстановка, оптимална 

температура). Основните показатели са средната латентност за 4-те дремки 

и дълбочина на съня, ако се регистрира заспиване. При повторението на 

теста пациентите спазват обичаен режим на сън за поне 1 седмица преди 

провеждане на изследването.  

3.5. Анкетен метод 

3.5.1. Дневници 

Дневник на съня  

На всеки пациент за периода на проследяване е раздаден дневник на 

съня с две категории въпроси – едната, касаеща нощния сън и 

обстоятелствата, свързани с него, която се попълва на сутринта след 

събуждане, и втора, касаеща качеството на дневното функциониране, която 

се попълва вечерта.  

Дневник на пристъпите 

На всеки пациент за периода на проследяване е раздаден дневник на 

пристъпите, в който се отбелязват налични пристъпи за периода на 

проучването.  

3.5.2. Въпросници 

Athens insomnia scale (AIS)  

Използва се за оценка на инсомния. Резултат ≥ 6 се счита за 

показателен за наличието на инсомния. 

• Epsworth sleepiness scale (ESS)  

Използва се за оценка на субективната дневна сънливост в последната 

седмица. Резултат ≥ 10 се счита показателен за ексцесивна дневна 

сънливост.  
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• Pittsburgh sleep quality index (PSQI)  

Този въпросник оценява субективното качество на съня за предходния 

на изследването месец. Краен резултат ≥ 5 предполага лошо качество на 

съня.  

• Liverpool adverse events profile (LAEP)  

Тази скала е широко използвана и специфична за оценка на вида и 

честотата на НЛР за предходния месец на фона на прием на АЕМ. 

Резултатът е разпределен в една от следните категории: леки НЛР – от 19 

до 38 точки; умерени НЛР – от 39 до 57 точки и тежки НЛР – от 58 до 76 

точки. Сравнявани са резултатите на пациентите според категориите преди 

и на 3-тия месец от приложението на LEV, като оценката е към влошаване, 

подобрение или без промяна, спрямо това дали се променя категорията, в 

която попада вторият резултат.  

• QOLIE-10-P  

Въпросникът e специфичен за бърза оценка на качеството на живот 

при пациенти с епилепсия. Резултатът е разпределен в една от следните 

категории: високо качество на живот от 1.4 до 2.59; средно от 2.6 до 3.69 

и ниско от 3.7 до 4.8. Сравнявани са резултатите на пациентите според 

категориите преди и на 3-тия месец от приложението на LEV, като 

оценката е към влошаване, подобрение или без промяна, спрямо това дали 

се променя категорията, в която попада вторият резултат.  

• Hospital anxiety and depression scale (HADS)  

Това е широко използван въпросник за оценка на депресия и 

тревожност. Резултат ≤ 10 е категоризиран като „без депресия и 

тревожност“, а > 11 – като „с депресия и тревожност“.  

• Minimental state examination (MMSE)  

Това е най-широко използваната скринираща скала за когнитивни 

нарушения. Всички пациенти са оценявани с цел установяване на 

изключващ критерии за участие в проучването – при резултат, 

предполагащ тежък до умерен когнитивен дефицит, калкулиран спрямо 

образованието на всеки пациент (абнормен резултат < 21 т. за основно, 

< 23 т. за средно и < 24 т. за висше образование).  

• EpiTrack  

Въпросникът е специално изработен за установяване на НЛР от АЕМ 

върху когнитивните и екзекутивните функции при пациенти с епилепсия. 

Динамиката в резултата като „значима промяна“ след 3-месечен период 

се оценява спрямо разликата в двата резултата. Резултат ≥ 32 е 
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категоризиран като „без когнитивни нарушения“, а < 31 като „с 

когнитивни нарушения“.  

Всички въпросници са попълвани преди започване и на 3-тия месец от 

терапията с LEV с изключение на MMSE, който е попълван еднократно – 

преди започване на лечението. 

3.6. Статистически методи  

За анализ на резултатите от проведеното проучване е използван 

статистически софтуер SPSS v. 22 и са приложени следните статистически 

методи: 

• Дескриптивна статистика за описание на изследваните метрирани 

величини – средна аритметична (Mean) и стандартно отклонение 

(SD);  

• Алтернативен анализ за оценка на относителни дялове и честотни 

разпределения при качествени (неметрирани) величини и 

групирани данни; 

• McNemar's test за съпоставка на две свързани дихотомни 

променливи; 

• Wilcoxon Signed Ranks Test за съпоставка на две свързани извадки; 

• Mann Whitney U-test за съпоставка на две несвързани извадки; 

• Корелационен анализ – коефициент на рангова корелация на 

Spearman за анализ на силата и посоката на връзката между две 

количествени или качествени (ординални) променливи; 

• За оценка на размерите на ефектите е изчислен коефициентът r на 

Coehn. Интерпретацията на стойността на r е следната: малък (0.1 – 

0.3), среден (0.3 – 0.5) и голям размер на ефекта (r ≥ 0.5). 

За ниво на значимост на нулевата хипотеза е прието Р < 0.05. 

За графичното представяне на резултатите е използван и MS Excel 

2010.  
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IV. Резултати 

1. Демографски и клинични характеристики на участниците  

в проучването 

1.1. Демографски характеристики 

Проучването завършват 25 пациенти на възраст 18 – 73 г. (средна 

възраст 35.2 ± 16.69 г.). Повечето пациенти (80%) са на възраст между 18 и 

50 години. Жените са 68% от всички участници. Най-често участниците са 

с основно или средно образование (76%). На таблица 3 са представени 

демографските характеристики на пациентите. 

Таблица 3. Демографски характеристики на участниците в проучването 

Демографски характеристики N P% 

Пол 

- Жени 

- Мъже 

 

17 

8 

 

68% 

32% 

Възраст 

- 18 – 35 години 

- 36 – 50 години 

- > 50 години 

 

16 

4 

5 

 

64% 

16% 

20% 

Образование 

- Средно и основно  

- Висше 

 

19 

6 

 

76% 

24% 

N – брой пациенти; P (%) – процент на пациентите 

1.2. Клинични характеристики 

На таблица 4 са представени клиничните характеристики на 

пациентите. 

Таблица 4. Клинични характеристики на участниците в проучването 

Клинични характеристики N P% 

Диагноза на епилепсията 

- Новодиагностицирана 

- С поставена диагноза 

 

15 

10 

 

60% 

40% 

Възраст на начало на епилепсията 

- ≤ 18 години 

- > 18 години 

 

7 

18 

 

28% 

72% 

Период от първия пристъп до началото на проучването 

- < 1 година 

- 1 – 5 години 

- > 5 години 

 

9 

7 

9 

 

36% 

28% 

36% 

Възраст при първия пристъп 

- ≤ 18 години 

- 19 – 50 години 

- > 51 години 

 

9 

12 

4 

 

36% 

48% 

16% 
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Клинични характеристики N P% 

Вид епилепсия 

- Генерализирана 

- Фокална 

- Генерализирана и фокална 

 

20 

2 

3 

 

80% 

8% 

12% 

Вид пристъпи 

- Генерализирани 

- Фокални 

- Генерализирани и фокални 

 

18 

2 

5 

 

72% 

8% 

20% 

Пристъпна честота 

- ≤ 1 пристъп годишно 

- > 1 пристъп годишно 

 

10 

15 

 

40% 

60% 

Пристъпна тежест 

- Леки пристъпи 

- Тежки пристъпи 

 

6 

19 

 

24% 

76% 

Етиология 

- Неизвестна 

- Метаболитна/структурна 

 

15 

10 

 

60% 

40% 

Провокиращи фактори 

- Сънна депривация 

- Нощен сън 

- Сутрин след нощен сън 

- Липсват 

 

7 

4 

1 

13 

 

28% 

16% 

4% 

52% 

Фамилност 

- Да 

- Не 

 

2 

23 

 

8% 

92% 

Фебрилни гърчове 

- Да 

- Не 

 

3 

22 

 

12% 

88% 

Огнищна неврологична симптоматика 

- Да 

- Не 

 

14 

11 

 

56% 

44% 

Невроизобразяващи изследвания 

- Нормална находка 

- Несвързани с епилепсията находки 

- Свързани с епилепсията находки 

 

13 

1 

11 

 

52% 

4% 

44% 

Придружаващи заболявания 

- Не 

- Да 

 

20 

5 

 

80% 

20% 

Предходен прием на АЕМ 

- Да 

- Не 

 

9 

16 

 

28% 

72% 

Регистрирани НЛР 

- Да 

- Не 

 

11 

14 

 

44% 

56% 

Пристъпи за периода на наблюдението 

- Да 

- Не 

 

4 

21 

 

16% 

84% 

N – брой пациенти; P (%) – процент на пациентите 
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В проучването преобладават пациенти с новодиагностицирана 

епилепсия (60%), както и пациенти с възраст на начало на епилепсията над 

18 г. (72%). Възрастта на пациентите, на която получават първия пристъп 

варира в широки граници от 5 до 62 г. (29.6 ± 16.42 г.). По-голямата част от 

пациентите са получили първия си пристъп на възраст между 19 и 50 г. 

(48%) и само при 4 от тях той е след 51 г. (16%). По отношение на времето 

от първия пристъп до включването в проучването, изследваните лица са 

разпределени относително хомогенно, както следва: пациенти с първи 

пристъп получени преди по-малко от 1 година (36%), между 1 и 5 години 

(28%) и преди повече от 5 години (36%).  

Според вида епилепсия категорично доминират пациентите с 

генерализирана епилепсия – 80% от изследваните лица, а при 12% – тя е 

генерализирана и фокална. Сходно е и разпределението според вида 

пристъпи – преобладават пациентите с генерализирани (72%). При 18 

пациента с генерализирана епилепсия пристъпите са генерализирани 

тонично-клонични и само при 1 пациент са генерализирани атонични. При 

1 пациент епилепсията е генерализирана, протичаща с 2 вида пристъпи – 

генерализирани тонично-клонични и миоклонични. При 2 пациенти 

епилепсията е фокална, а пристъпите – фокални с нарушено съзнание. 

Един пациент с генерализирана епилепсия и генерализирани пристъпи в 

началото на проучването по време на проучването получава нов вид 

пристъп – фокален с нарушено съзнание. Други 3 пациента са с 

генерализирана и фокална епилепсия, протичаща с повече от един 

пристъпи: генерализирани-тонично клонични пристъпи, фокални пристъпи 

с нарушено съзнание и миоклонични пристъпи.  

 По отношение на пристъпната честота, участниците са разпределени 

относително равномерно като преобладават тези с повече от 1 пристъп 

годишно (60%). Въпреки относително малката пристъпна честота, при 

повечето пациенти (76%) пристъпите са класифицирани като тежки.  

По отношение на етиология на епилепсията, при 60% от пациенти тя е 

неизяснена, а при останалите 40% е структурна и/или метаболитна.  

Установено е, че при 12 пациенти (48%) са налице системно 

действащи провокиращи фактори, като при всички те са свързани със съня. 

При 7 пациента сънната депривация е провокиращ фактор, при останалите 

5 пациента пристъпите са пряко зависими от съня – при 4 пациента 

пристъпи се регистрират по време на нощен сън и при 1 пациент – след 

нощния сън. 
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При повечето пациенти липсва фамилност за заболяването (92%) и 

анамнеза за фебрилни гърчове (88%). При 2 пациента, при които е 

установена фамилност, се касае за роднина от първа линия – майка.  

При по-голяма част от пациентите се открива огнищна неврологична 

симптоматика (56%), която се изразява в: анизорефлексия за сухожилните 

рефлекси, пирамидни знаци, смутена проприорецепция, статична атаксия.  

По отношение на резултатите от невроизобразяващите методи (МРТ 

при 23 пациента и КТ при 2) пациентите са разпределени приблизително 

по равно в две групи. При 44% от тях се установяват структурни промени, 

свързани с епилепсията, а при 52% – нормална находка. Само при един 

пациент структурните промени не са свързани с епилепсията. От МРТ 

структурните находки, свързани с епилепсията, по-често се среща 

хипокампална асиметрия при 20% от пациентите, следвана от съдова 

енцефалопатия (8%) и постравматичен енцефаломалатичен кистом (8%) 

(фиг. 4). 

 

Фигура 4. МРТ находки на участниците в проучването 

Повечето пациенти са без придружаващи заболявания (80%), а при 

останалите е установена: артериална хипертония (с оптимален контрол на 

артериалното налягане) при 4 пациента и хипотиреоидизъм (клинично и 

лабораторно в еутиреоидно състояние) при 1 пациент.  

По-голямата част от пациентите (72%) не са приемали в миналото 

друг АЕМ. На таблица 5 са представени АЕМ, използвани от 9 пациенти 

преди началото на проучването. При всички тях е прилагана монотерапия. 

При 2 пациенти приемът е преустановен, поради НЛР (при първия – 

отпадналост, сънливост и гастроинтестинален дискомфорт от VPA и 

OxCBZ; при втория – паметови нарушения от VPA). При останалите 6 

пациенти приемът на АЕМ е преустановен, поради липса на пристъпи 

и/или лош комплайънс. 
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Таблица 5. Използвани АЕМ преди началото на проучването 

№ 
АЕМ 

VPA PB OxCBZ TPM LTG ESM 

1. +  +    

2. + +  +  + 

3. +      

4.   +    

5. +      

6. +    +  

7. +      

8.  +     

9. +      

N (P%) 7 (28%) 2 (8%) 2 (8%) 1 (4%) 1 (4%) 1 (4%) 

N – брой пациенти; P (%) – процент на пациентите 

Само при 1 пациент е регистриран епилептичен статус и то като 

дебют на заболяването.  

При всички участници серумното ниво на LEV е в референтни 

граници в края на проучването (22.52 ± 8.85 mg/l), което потвърждава 

добър комплайънс.  

Дневната доза LEV 2000 mg е титрирана в рамките на едноседмичен 

период и е добре толерирана. Въпреки че при 44% от пациентите са 

докладвани леки до умерени НЛР – сънливост и/или замайване, които са 

преходни и преминали в рамките на 2 седмици, при никой от тях НЛР не са 

били причина за удължаване периода на титрация и/или спиране на приема 

на медикамента.  

При 8 пациенти се е наложила корекция на дозата на LEV след края на 

проучването. При 6 пациенти дозата на LEV е увеличена на 3000 mg 

непосредствено след края на проучването, поради персистиране/влошаване 

на епилептиформената активност от ПСГ-ЕЕГ, като двама от тях са 

получили пристъп за периода на наблюдение. При 2 пациенти дозата на 

LEV е увеличена месеци след края на проучването, поради 

незадоволителен пристъпен контрол, като те също са получили пристъп за 

периода на наблюдение. Само при 2 пациенти се е наложило към 

увеличената доза LEV да се добави и втори АЕМ – VPA или LTG, поради 

незадоволителен пристъпен контрол. На таблица 6 са представени 

терапевтичните корекции при осемте пациента и причината, която ги е 

наложила.  
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Таблица 6. Терапевтични корекции след края на проучването и причини за тях 

№ 

АЕМ Причини за терапевтична корекция 

LEV 

3000 mg 

VPA 

1500 mg 

LTG 

200 mg 

Перисистиране/ 

влошаване на 

епилептиформената 

активност от ПСГ-ЕЕГ 

на 3-тия месец 

Незадоволителен 

пристъпен 

контрол след 

3-тия месец 

1.     + 

2. +   +  

3. +   +  

4. + +   + 

5. +   +  

6. +   +  

7. +   +  

8. +   +  

N (P%) 8 (32%) 1 (4%) 1 (4%) 6 (24%) 2 (8%) 

АЕМ – антиепилептичен медикамент 

При 4 (16%) пациента е наблюдаван единичен пристъп в рамките на 

1-вия до края на 2-рия месец от периода на наблюдение. Един от 

пациентите с генерализирана епилепсия по време на проучването получава 

нов вид пристъп – фокален с нарушено съзнание. На таблица 7 са 

представени съответните характеристики на пристъпите на тези пациенти.  

Таблица 7. Характеристика на пристъпите при пациентите с иктални прояви по 

време на проучването 

№ Вид пристъп 

Динамика в 

пристъпната 

тежест 

Период от 

началото на 

проучването 

(мес.) 

Провокиращ 

фактор 

Корекция на 

АЕМ след 

края на 

проучването 

1. 

Фокален с 

нарушено 

съзнание 

Без промяна 1.5 - + 

2. Генерализиран По-лек 1 - + 

3. Генерализиран Без промяна 2 - - 

4. 

Фокален с 

нарушено 

съзнание 

По-лек* 2 
Физическо 

натоварване 
+ 

АЕМ – антиепилептичен медикамент; *пациентът е с генерализирана епилепсия и генерализирани 

пристъпи в началото на проучването, по време на проучването получава нов вид пристъп – фокален с 

нарушено съзнание 
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2. Динамика на промените в субективната оценка на НЛР,  

качество на съня, качество на живот, депресия и тревожност,  

дневна сънливост, инсомния и оценката на когнитивните функции  

в началото и на 3-тия месец от терапията с Levetiracetam 

Резултатите (брой точки) от отделните въпросници преди започване 

на терапията с LEV и на 3-тия месец са представени на таблица 8.  

Таблица 8. Резултати от първата и втората оценка с въпросниците 

Въпросник 
В началото На 3-тия месец с LEV 

Mean SD Mean SD 

AIS 3.20 3.89 2.44 2.22 

ESS 6.52 3.55 6.04 3.96 

PSQI 4.56 3.65 3.52 2.06 

LAEP 31.68 9.66 30.28 8.89 

QOLIE10-P 2.58 0.46 2.47 0.44 

HADS 7.80 6.66 6.60 5.24 

EpiTrack 32.88 4.60 34.12 3.74 

Mean – средна стойност; SD – стандартно отклонение 

Пациентите като абсолютен брой и относителен дял с нормален и 

абнормен резултат за отделните въпросници преди и на 3-тия месец от 

терапията с LEV са представени на таблица 9.  

Таблица 9. Пациенти (брой и относителен дял) с нормален и абнормен резултат за 

въпросниците в началото и на 3-тия месец от терапията с LEV 

Въпросник/Оценка 

В началото На 3-тия месец с LEV 

С 

N (P%) 

Без 

N (P%) 

С 

N (P%) 

Без 

N (P%) 

ESS 

Екцесивна дневна сънливост 
7 (28%) 18 (72%) 4 (16%) 21 (84%) 

HADS 

Депресия и тревожност 
10 (40%) 15 (60%) 4 (16%) 21 (84%) 

PSQI 

Лошо качество на съня 
9 (36%) 16 (64%) 9 (36%) 16 (64%) 

EpiTrack 

Когнитивни нарушения 
8 (32%) 17 (68%) 5 (20%) 20 (80%) 

AIS 

Инсомния 
2 (8%) 23 (92%) 2 (8%) 23 (92%) 

QOLIЕ-10-P – Качество на живот 

Високо 

Средно 

 

13 (52%) 

12 (48%) 

 

17 (68%) 

8 (32%) 

LAEP – НЛР 

Тежки 

Умерени 

Леки 

 

1 (4%) 

4 (16%) 

20 (80%) 

 

- 

7 (28%) 

18 (72%) 

N – брой пациенти; P (%) – процент на пациентите 
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На таблица 10 е представена динамиката (като относителни дялове) на 

въпросниците по категории „без промяна“, „подобрение“ и “влошаване“ на 

3-тия месец от терапията с LEV. 

Таблица 10. Динамиката на въпросниците като относителни дялове по категории 

на 3-тия месец от терапията с LEV 

Въпросник 
Динамика на 3-тия месец с LEV 

Без промяна Подобрение Влошаване 

ESS 22 (88%) 3 (12%) 0 (0%) 

HADS 15 (60%) 8 (32%) 2 (8%) 

PSQI 17 (68%) 4 (16%) 4 (16%) 

EpiTrack 20 (80%) 4 (16%) 1 (4%) 

AIS 25 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

QOLIE-10-P 11 (44%) 9 (36%) 5 (20%) 

LAEP 18 (72%) 3 (12%) 4 (16%) 

2.1. Субективна оценка на инсомния с Athens Insomnia Scale (AIS) 

В началото на проучването максималният резултат на AIS е 15 т., а 

минималният – 0 т. Само при 2 пациента (8%) резултатът предполага 

наличие на инсомния в началото на проучването. На 3-тия месец от 

терапията с LEV максималният резултат е 7 т., а минималният – 0 т. При 

всички пациенти на 3-тия месец липсва динамика по отношение на 

категорията, в която попада резултатът им, т.е. при двамата пациента, при 

които е регистрирана субективно инсомния преди терапията, такава се 

потвърждава и при повторното изследване. 

Не се установи статистически значима разлика между двете 

оценки (с инсомния /без инсомния) от AIS преди и на 3-тия месец от 

терапията LEV (p = 1.000).  

2.2. Субективна оценка на дневната сънливост с Epworth 

sleepiness scale (ESS) 

В началото на проучването максималният резултат е 14 т., а 

минималният – 1 т. По-малко от 1/3 от пациентите (28%) са декларирали 

наличие на ексцесивна дневна сънливост в началото на проучването. На 

3-тия месец от терапията с LEV максималният е резултат 17 т., а 

минималният – 1 т. При нито един пациент не е наблюдавано влошаване в 

дневната сънливост, а при 3 (12%) субективната ѝ оценка е дори 

подобрена. На фигура 5 са представени относителните дялове (%) на 

пациентите с и без дневна сънливост в началото и в края на наблюдението. 
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Фигура 5. Относителен дял (%) на пациентите с и без дневна сънливост в 

началото и в края на наблюдението  

На фигура 6 е представена динамиката в резултата от ESS като 

относителни дялове (%) по категории „без промяна“ и „подобрена“ на 

3-тия месец от терапията с LEV. 

 

Фигура 6. Относителните дялове (%) на пациентите според динамиката в 

дневната сънливост 

Не се установи статистически значима разлика между двете 

оценки (с/без дневна сънливост) от ЕSS преди и на 3-тия месец от 

терапията с LEV (p = 0.250). 

2.3. Субективна оценка на качеството на съня с Pittsburgh sleep 

quality index (PSQI) 

В началото на проучването максималният резултат е 16 т., а 

минималният – 0 т. Около 1/3 от пациентите (36%) са с резултат, 

предполагащ лошо качество на съня още в началото на проучването. На 

3-тия месец от терапията с LEV максималният резултат е 7 т., а 

минималният – 1 т. При еднакъв брой пациенти (16%) качеството на съня е 

съответно влошено или подобрено. На фигура 7 са представени 

относителните дялове (%) на пациентите с добро и лошо качество на съня 

в началото и в края на наблюдението.  
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Фигура 7. Относителен дял (%) на пациентите с лошо и добро качество на съня в 

началото и в края на наблюдението 

На фигура 8 е представена динамиката в резултата от PSQI като 

относителни дялове (%) по категории „без промяна“, „подобрено“ и 

„влошено“ на 3-тия месец от терапията с LEV. 

 

Фигура 8. Относителни дялове (%) на пациентите според динамиката в 

качеството на съня 

Не се установи статистически значима разлика между двете 

оценки (лошо/добро качество на съня) от PSQI преди и на 3-тия месец от 

терапията с LEV (p = 1.000). 

2.4. Субективна оценка на нежеланите лекарствени реакции с 

Liverpool adverse events profile (LAEP) 

В началото на проучването максималният резултат е 61 т. и 

минималният – 20 т., а на 3-тия месец от терапията с LEV – съответно – 

46 т. и 20 т. Практически изходните стойности на LAEP са проведени без 

пациентите да приемат LEV, като те служат за сравнение с тези след 3-тия 

месец терапия с LEV, като се сравняват отново категории: „леки“ НЛР – от 

19 до 38 точки; „умерени“ НЛР – от 39 до 57 точки и „тежки“ НЛР – от 58 

до 76 точки. В началото на проучването 1 пациент е с резултат в 
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категорията „тежки НЛР“, а в края на проучването липсват пациенти с 

тежки НЛР. На 3-тия месец от терапията с LEV се увеличава относителният 

дял на пациентите с умерени НЛР за сметка на редукция на тези с леки 

НЛР. При по-голямата част (72%) от пациентите не е регистрирана 

промяна в категорията, определяща тежестта на НЛР и парадоксално при 3 

(12%) е регистрирано дори подобрение на фона на терапията с LEV. На 

фигура 9 са представени относителните дялове на пациентите (%) с леки, 

умерени и тежки НЛР в началото и в края на наблюдението. 

 

Фигура 9. Относителен дял (%) на пациентите с леки, умерени и тежки НЛР в 

началото и в края на наблюдението 

На фигура 10 е представена динамиката в резултата от LAEP като 

относителни дялове (%) по категории „без промяна“, „подобрени“ и 

„влошени“ на 3-тия месец от терапията с LEV. 

  

Фигура 10. Относителни дялове (%) на пациентите според динамиката в НЛР 

2.5. Субективна оценка на качеството на живот с QOLIE-10-P 

В началото на проучването максималният резултат е 3.66, а 

минималният – 1.44, като по-ниският резултат е индикатор за по-високо 

качество на живот. Резултатите са разпределени в 3 категории „лошо“ – 
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3.7 – 4.8, „средно“ – 2.6 – 3.69 и „високо“ – 1.4 – 2.59. Нито един пациент 

не декларира „лошо“ качество на живот, както в началото, така и в края на 

проучването. Разпределението между двете категории „високо“ (52%) и 

„средно“ (48%) е почти еднакво в началото на проучването. На 3-тия месец 

от терапията с LEV максималният резултат е 3.45, а минималният – 1.82. 

При по-голямата част (80%) от пациентите не е регистрирана промяна в 

категорията или е установено подобрение в качеството на живот на 3-тия 

месец от терапията с LEV. На фигура 11 са представени относителните 

дялове (%) на пациентите с високо и средно качество на живот в началото 

и в края на наблюдението.  

 

Фигура 11. Относителен дял (%) на пациентите с високо и средно качество на 

живот в началото и в края на наблюдението 

На фигура 12 е представена динамиката в резултата от QOLIE-10-P 

като относителни дялове (%) по категории „без промяна“, „подобренo“ и 

„влошенo“ на 3-тия месец от терапията с LEV.  

 

Фигура 12. Относителни дялове (%) на пациентите според динамиката в 

качеството на живот 

Не се установи статистически значима разлика между двете 

оценки (високо/средно качество на живот) от QOLIE-10-P преди и на 3-тия 

месец от терапията с LEV (p = 0.424). 
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2.6. Субективна оценка на тревожност и депресия с Hospital 

anxiety and depression scale (HADS) 

В началото на проучването максималният резултат е 27 т., а 

минималният – 0 т. Малко повече от половината пациенти (56%) имат 

резултат, предполагащ липса на депресия и тревожност в началото. На 

3-тия месец от терапията с LEV максималният резултат е 18 т., а 

минималният – 1 т. При по-голямата част (92%) от пациентите не е 

регистрирана промяна или е отчетено подобрение на 3-тия месец от 

терапията с LEV. На фигура 13 са представени относителните дялове (%) 

на пациентите с и без тревожност и депресия в началото и в края на 

наблюдението. 

 

Фигура 13. Относителен дял (%) на пациентите с и без депресия и тревожност в 

началото и в края на наблюдението  

На фигура 14 е представена динамиката в резултата от HADS като 

относителни дялове (%) по категории „без промяна“, „подобрени“ и 

„влошени“ на 3-тия месец от терапията с LEV. 

 

Фигура 14. Относителни дялове (%) на пациентите според динамиката в 

депресията и тревожността 

Не се установи статистически значима разлика между двете 

оценки (с депресия и тревожност/без депресия и тревожност) от HADS 

преди и на 3-тия месец от терапията с LEV (p = 0.109). 
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2.7. Скрининг за когнитивните нарушения с Minimental state 

examination (MMSE) 

Този въпросник е използван като скрининг за когнитивни нарушения 

и респективно като изключващ критерий за участие в проучването – при 

резултат, предполагащ тежък до умерен когнитивен дефицит спрямо обра-

зованието на всеки пациент (> 23 т. за средно и > 24 т. за висше образова-

ние). Всички скринирани пациенти, включително отпадналите 4 от проуч-

ването, отговарят на този критерий. 

2.8. Оценка на когнитивни функции с EpiTrack 

В началото на проучването максималният резултат е 40 т., а минимал-

ният – 19 т. Повечето пациенти (68%) са без когнитивни нарушения в на-

чалото на проучването (резултат ≥ 32 т.). На 3-тия месец от терапията с 

LEV максималният резултат е 41 т., а минималният – 27 т. Само при 1 па-

циент резултатът е влошен, при всички останали е непроменен (80%) или 

дори подобрен (16%). На фигура 15 са представени относителните дялове 

(%) на пациентите с и без когнитивни нарушения в началото и в края на 

наблюдението. 

 

Фигура 15. Относителен дял (%) на пациентите с и без когнитивни нарушения в 

началото и в края на наблюдението 

На фигура 16 е представена динамиката в резултата от EpiTrack като 

относителни дялове (%) по категории „без промяна“, „подобрени“ и 

„влошени“ на 3-тия месец от терапията с LEV. 

 

Фигура 16. Относителни дялове (%) на пациентите според динамиката в 

когнитивните функции  
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Не се установи статистически значима разлика между двете 

оценки (с/без когнитивни нарушения) от EpiTrack преди и на 3-тия месец 

от терапията с LEV (p = 0.250). 

2.9. Статистически зависимости на резултатите от въпросниците 

и клинико-демографските и ЕЕГ характеристики на пациентите 

В края на 3-тия месец от терапия с LEV се установиха статистически 

зависимости само за резултатите от три въпросника – EpiTrack, HADS и 

QOLIE-10-P. 

По-добро когнитивно представяне на EpiTrack имат пациенти със 

следните характеристики в началото на проучването:  

▪ Пристъпната честота до 1 пристъп годишно (табл. 11);  

▪ Тежки пристъпи (табл. 11);  

▪ Без огнищна неврологична симптоматика (табл. 11).  

Таблица 11. Статистически резултати от EpiTrack по клинични характеристики 

Клинични характеристики N P% z p 
Размер на 

ефекта* 

С ≤ 1 пристъп годишно 10 40% -2.207 0.027 -0.49 

С тежки пристъпи 19 76% -2.401 0.016 -0.39 

Без огнищна неврологична симптоматика 11 44% -2.365 0.018 -0.50 

* среден размер на ефекта 

По-добро представяне на HADS имат пациенти със следните 

характеристики в началото на проучването:  

▪ Без патологични промени на ЕЕГ (табл. 12).  

Таблица 12. Статистически резултати от HADS по електрофизиологични 

характеристики 

Елктрофизиологични характеристики N P% z p 
Размер на 

ефекта* 

Без патологични промени на ЕЕГ 9 36% -2.034 0.042 -0.47 

* среден размер на ефекта 

По-добро представяне на QOLIE-10-P имат пациенти със следните 

характеристики в началото на проучването:  

▪ Без патологични промени на ЕЕГ (табл. 13).  

Таблица 13. Статистически резултати от QOLIE-10-P по електрофизиологични 

характеристики 

Електрофизиологични характеристики N P% z p 
Размер на 

ефекта* 

Без патологични промени на ЕЕГ 9 36% -2.073 0.038 -0.49 

* среден размер на ефекта 
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Обобщение: 

1. Levetiracetam не повлиява краткосрочно (в рамките на 3 

месеца) субективната оценка на дневна бодрост, инсомния, депресия и 

тревожност, качество на съня, качество на живот и НЛР, както и на 

оценката на когнитивни функции. 

2. Наблюдава се по-добро когнитивно представяне на 3-тия месец 

от терапията с Levetiracetam при пациенти с по-ниска пристъпна 

честота, с по-голяма пристъпна тежест или без огнищна неврологична 

симптоматика. 

3. Наблюдава се по-добро представяне по отношение на 

депресията и тревожността на 3-тия месец от терапията с 

Levetiracetam при пациенти без патологични ЕЕГ промени преди 

започване на лечението. 

4. Наблюдава се по-добро представяне по отношение на 

качеството на живот на 3-тия месец от терапията с Levetiracetam при 

пациенти без патологични ЕЕГ промени преди започване на 

лечението. 

3. Обективна оценка на динамиката на интерикталната 

(не)епилептиформена активност от ЕЕГ и ПСГ-ЕЕГ  

в началото и на 3-тия месец от терапията с Levetiracetam 

3.1. Резултати от ЕЕГ 

ЕЕГ е провеждана трикратно – в началото на проучването, на 1-вия 

месец и на 3-тия месец от терапията с LEV. Резултатите от ЕЕГ в началото 

и на 1-вия месец от наблюдението са без динамика, както по отношение на 

фонова, така и на патологична активност. Поради тази причина са 

оценявани резултатите само от двете ЕЕГ – в началото и на 3-тия месец от 

терапията с LEV.  

В началото на проучването, както и на 3-тия месец доминира 

нормалната фонова активност от ЕЕГ. При нито един пациент фоновата 

активност от нормална не се е трансформирала в снижена и недобре 

организирана. От патологичните промени по-често срещана и при двете 

изследвания е фокалната епилептиформена активност, а на 3-тия месец 

след терапия с LEV 56% от пациентите са без патологични промени от 

ЕЕГ. На таблица 14 са представени обобщени ЕЕГ характеристиките на 

пациентите в началото и на 3-тия месец от терапията с LEV. 
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Таблица 14. Обобщение на ЕЕГ характеристиките на пациентите в началото и на 

3-тия месец от терапията с LEV 

ЕЕГ находки 
В началото На 3-тия месец с LEV 

N P% N P% 

Фонова активност 

Нормална 

Снижена и недобре организирана 

 

17 

8 

 

68% 

32% 

 

21 

4 

 

84% 

16% 

Патологична активност 

Фокална бавновълнова  

Фокална епилептиформена 

Генерализирана епилептиформена 

Без патологична активност 

 

5 

9 

2 

9 

 

20% 

36% 

8% 

36% 

 

2 

7 

2 

14 

 

8% 

28% 

8% 

56% 

N – брой пациенти; P (%) – процент пациенти 

На таблици 15 и 16 е представена динамиката в ЕЕГ характеристиките 

на пациентите съответно във фоновата и в патологичната активност на 

3-тия месец от терапията с LEV. 

Таблица 15. Динамика във фоновата ЕЕГ активност на пациентите на фона на 

терапията с LEV 

ЕЕГ фонова 

активност 

В 

началото 

N (P%) 

На 3-тия месец с LEV 

Персистира 

N (P%) 

Преминава в нормална 

N (P%) 

Общо 

N (P%) 

Норма 17 (68%) 17 (68%) - 21 (84%) 

Снижена и недобре 

организирана 
8 (32%) 4 (16%) 4 (16%) 4 (16%) 

N – брой пациенти; P (%) – процент пациенти 

Таблица 16. Динамика в патологичната ЕЕГ активност на пациентите на фона на 

терапията с LEV 

ЕЕГ патологична 

активност 

В 

началото 

N (P%) 

На 3-тия месец с LEV 

Персистира 

N (P%) 

Изчезва 

N (P%) 

Ново-

появила 

се 

N (P%) 

Преминава 

във фокална 

бавновълнова 

N (P%) 

Фокална 

бавновълнова 
5 (20%) 1 (4%) 4 (16%) - - 

Генерализирана 

епилептиформена 
2 (8%) 2 (8%)* - - - 

Фокална 

епилептиформена 
9 (36%) 6 (24%)* 2 (8%) 1 (4%) 1 (4%) 

N – брой пациенти; P (%) – процент пациенти; * „значимо подобрение“ – при редукция с ≥ 50% на броя 

на епохите, в които е налична регистрираната патологична ЕЕГ активност 
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Въпреки че генерализираната епилептиформена активност в началото 

(8%) персистира и на 3-тия месец от терапията, при 1 пациент е отчетена 

полуколичествена динамика като „значимо подобрение“ – при редукция с 

≥ 50% на броя на епохите, в които е налична. При 3 пациента с фокална 

епилептиформена активност в началото (16%) последната остава и на 3-тия 

месец от терапията, но също е отчетена полуколичествена динамика като 

„значимо подобрение“.  

След 3-тия месец от терапия с LEV се наблюдава следната динамика 

във фоновата активност: увеличаване на пациентите с нормална и 

респективно намаляване на тези със снижена и недобре организирана 

активност. Установява се позитивна динамика във всички видове 

патологична активност, освен в генерализираната епилептиформена, които 

намаляват, и се увеличава броят на пациентите без патологична активност 

на 3-тия месец от терапията с LEV (фиг. 17). 

 

Фигура 17. Съотношение между отделните вариации във фоновата и 

патологичната активност от ЕЕГ в началото и на 3-тия месец от терапията с LEV 

Не се установи статистически значима разлика, както във 

фоновата (McNemar binomial exact test, p = 0.125), така и в патологичната 

активност (McNemar binomial exact test, p = 0.125) от ЕЕГ преди и на 3-тия 

месец от терапията с LEV. 

3.2. Резултати ПСГ-ЕЕГ 

Информацията, която предоставя ПСГ-ЕЕГ, е съизмерима до известна 

степен с тази на ЕЕГ, тъй като се използва същия брой електроди, но 

записът продължава часове и е по време на нощен сън, който модулира 
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епилептиформената активност. Подобно на резултатите от ЕЕГ в началото 

на проучването, както и на 3-тия месец, преобладава също нормалната 

фонова активност на ПСГ-ЕЕГ. И тук също при нито един пациент 

фоновата активност от нормална не се е трансформирала в снижена и 

недобре организирана. От патологичните промени отново по-често 

срещана и при двете изследвания е фокалната епилептиформена 

активност. В началото на проучването не се откриват пациенти без 

патологична активност от ПСГ-ЕЕГ, докато на 3-тия месец след терапия с 

LEV 12% от пациентите са без патологични промени. 

На таблица 17 са представени обобщени ПСГ-ЕЕГ характеристиките 

на пациентите в началото на проучването и на 3-тия месец от терапията с 

LEV. 

Таблица 17. Обобщение на ПСГ-ЕЕГ характеристиките на пациентите в началото 

на проучването и на 3-тия месец от терапията с LEV 

ПСГ-ЕЕГ находки 
В началото На 3-тия месец с LEV 

N P% N P% 

Фонова активност 

Нормална 

Снижена и недобре организирана 

 

17 

8 

 

62% 

38% 

 

22 

3 

 

88% 

12% 

Патологична активност 

Фокална бавновълнова  

Фокална епилептиформена 

Генерализирана епилептиформена 

Фокални + генерализирани промени 

Без патологична активност 

 

3 

13 

2 

7 

- 

 

12% 

52% 

8% 

28% 

- 

 

6 

12 

2 

2 

3 

 

24% 

48% 

8% 

8% 

12% 

N – брой пациенти; P (%) – процент пациенти 

На таблици 18 и 19 е представена динамиката в ПСГ-ЕЕГ 

характеристиките на пациентите съответно във фоновата и в 

патологичната активност на 3-тия месец от терапията с LEV. 

Таблица 18. Динамика във фоновата ПСГ-ЕЕГ активност на пациентите на фона 

на терапията с LEV 

ЕЕГ фонова 

активност 

В 

началото 

N (P%) 

На 3-тия месец с LEV 

Персистира 

N (P%) 

Преминава в нормална 

N (P%) 

Общо 

N (P%) 

Норма 17 (68%) 17 (68%) - 22 (88%) 

Снижена и 

недобре 

организирана 

8 (32%) 3 (12%) 5 (20%) 3 (12%) 
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Таблица 19. Динамика в патологичната ПСГ-ЕЕГ активност на пациентите на 

фона на  терапията с LEV 

А) 

ЕЕГ патологична 

активност 

В 

началото 

N (P%) 

На 3-тия месец с LEV 

Персистира 

N (P%) 

Изчезва 

N (P%) 

Новопоявила се от 

Фокална Е 

N (P%) 

Ф+Г 

N (P%) 

Фокална БВ 3 (12%) 2 (8%)* 1 (4%) 2 (8%) 2 (8%) 

Генерализирана Е 2 (8%) 2 (8%)* - - - 

Е – епилептиформена; БВ – бавновълнова; Ф+Г – фокални + генерализирани промени 

Б) 

ЕЕГ пато-

логична 

активност 

В нача-

лото 

N (P%) 

На 3-тия месец с LEV 

Персистира 

N (P%) 

Из-

чезва 

N 

(P%) 

Преминава 

във фокал-

на БВ 

N (P%) 

Премина-

ва във 

Ф+Г 

N (P%) 

Трансфор-

мирана от 

Ф+Г 

N (P%) 

Фокална Е 13 (52%) 9 (36%)*,** 1 (4%) 2 (8%) 1 (4%) 3 (12%) 

Е – епилептиформена; БВ – бавновълнова; Ф+Г – фокални + генерализирани промени 

В) 

ЕЕГ па-

тологич-

на актив-

ност 

В нача-

лото 

N (P%) 

На 3-тия месец с LEV 

Персис-

тира 

N (P%) 

Изчез-

ва 

N (P%) 

Преминава 

във фо-

кална БВ 

N (P%) 

Преминава 

във фокална 

Е 

N (P%) 

Трансфор-

мирана от 

фокална Е 

N (P%) 

Ф+Г 7 (28%) 1 (4%)* 1 (4%) 2 (8%) 3 (12%) 1 (4%) 

Е – епилептиформена; БВ – бавновълнова; Ф+Г – фокални + генерализирани промени; * „значимо 

подобрение“ – при редукция с ≥ 50% на броя на епохите, в които е налична регистрираната патологична 

ПСГ-ЕЕГ активност; ** „значимо влошаване“ – при увеличаване с ≥ 50% на броя на епохите, в които е 

налична регистрираната патологична ПСГ-ЕЕГ активност 

Отново, както и при резултатите от ЕЕГ, въпреки че генерализираната 

епилептиформена активност в началото (8%) персистира и на 3-тия месец 

от терапията, и при двамата пациента е отчетена полуколичествена 

динамика като „значимо подобрение“ – при редукция с ≥ 50% на броя на 

епохите, в които е налична, регистрираната патологична ПСГ-ЕЕГ 

активност. При двамата пациента с фокална епилептиформена активност в 

началото (8%), последната персистира и на 3-тия месец от терапията, но 

също е отчетена полуколичествена динамика като „значимо подобрение“. 

Само при 1 пациент с фокална епилептиформена активност в началото, 

последната персистира и на 3-тия месец от терапията, но е отчетена 

полуколичествена динамика като „значимо влошаване“ – при увеличаване 

с ≥ 50% на броя на епохите, в които е налична, регистрираната 

патологична ПСГ-ЕЕГ активност. Последното е наложило и увеличаване 
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на дозата на LEV на 3000 mg след края на проучването, въпреки липсата на 

пристъпи за периода на наблюдение. При 1 пациент с фокална 

бавновълнова активност в началото и при 1 пациент с фокални + 

генерализирани промени, те персистират и на 3-тия месец от терапията, но 

е също отчетена полуколичествена динамика като „значимо подобрение“.  

След 3-тия месец от терапия с LEV се наблюдава следната динамика 

във фоновата активност: увеличаване на пациентите с нормална и 

респективно намаляване на тези със снижена и недобре организирана; 

позитивна динамика във всички видове патологична активност, освен в 

генерализираната епилептиформена, които намаляват и на 3-тия месец от 

терапията с LEV има вече пациенти без патологична активност (фиг. 18). 

 

Фигура 18. Съотношение между отделните вариации във фоновата и 

патологичната активност от ПСГ-ЕЕГ в началото и на 3-тия месец от терапията с 

LEV 

Не се установи статистически значима разлика както във фоновата 

(McNemar binomial exact test, p = 0.063), така и в патологичната активност 

(McNemar binomial exact test, p = 0.250) от ПСГ-ЕЕГ преди и на 3-тия 

месец от терапията с LEV. 

3.3. Съпоставка между ЕЕГ и ПСГ-ЕЕГ  

В началото и на 3-тия месец от терапията с LEV ЕЕГ и ПСГ-ЕЕГ 

съвпадат като фонова и патологична активност само при 2 пациента (8%).  

В началото на проучването фоновата активност от ЕЕГ и ПСГ-ЕЕГ 

съвпада при 76%. От тези 19 пациента, при които има съвпадение във 

фоновата активност, съответно при 14 тя е нормална, а при 5 е общо 
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снижена и недобре организирана. Останалите 6 пациента, при които няма 

съвпадение, са разделени съответно – трима, при които ЕЕГ регистрира 

нормална фонова активност, а ПСГ-ЕЕГ снижена и недобре организирана 

и трима, при които ЕЕГ регистрира снижена и недобре организирана 

фонова активност, а ПСГ-ЕЕГ нормална. На 3-тия месец от терапията с 

LEV фоновата активност от ЕЕГ и ПСГ-ЕЕГ съвпада при 88%. От тези 22 

пациента, при които има съвпадение във фоновата активност, съответно 

при 20 тя е нормална и при 2 е общо снижена и недобре организирана. 

Останалите 3 пациента, при които няма съвпадение, са разделени 

съответно – един, при който ЕЕГ регистрира нормална фонова активност, а 

ПСГ-ЕЕГ снижена и недобре организирана и двама, при които ЕЕГ 

регистрира снижена и недобре организирана фонова активност, а 

ПСГ-ЕЕГ – нормална. 

По отношение на патологичната активност като категории 

налична/липсваща в началото на проучването всички пациенти са оценени 

като такива с патологични промени от ПСГ-ЕЕГ, а при ЕЕГ те са 

съответно 16 с патологични и 9 без патологични промени. По отношение 

на патологичната активност на 3-тия месец от проучването съвпадение 

между ЕЕГ и ПСГ-ЕЕГ има при 12 пациента, съответно 10 пациента с 

патологична и 2 пациента без патологична активност. От друга страна 

обаче, само при 9% от пациентите се наблюдава съвпадение по отношение 

на вида (епилептиформена/неепилептиформена, фокална/генерализирана) 

на регистрираната патологична активност, което обаче остава непроменено 

на 3-тия месец. На таблица 20 са представени относителните дялове на 

пациентите, при които резултатът от ЕЕГ съвпада/не съвпада с резултата 

от ПСГ-ЕЕГ като фонова и патологична активност в началото и на 3-тия 

месец от терапията с LEV.  

Таблица 20. Относителни дялове на пациентите, при които резултатите от ЕЕГ 

съвпадат/не съвпадат с тези от ПСГ-ЕЕГ 

ЕЕГ/ 

ПСГ-ЕЕГ 

В началото На 3-тия месец с LEV 

Фонова 

активност 

Патологична 

активност 

Фонова 

активност 

Патологична 

активност 

Съвпадат 19 (76%) 9 (36%) 22 (88%) 9 (36%) 

Не съвпадат 6 (24%) 16 (64%) 3 (12%) 16 (64%) 

На таблица 21 са представени случаите, в които регистрирана от ЕЕГ 

и ПСГ-ЕЕГ патологична активност, не съвпада в началото и на 3-тия месец 

от терапията с LEV.  
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Таблица 21. Несъвпадение по вида на патологичната активност от ЕЕГ и 

ПСГ-ЕЕГ в началото и на 3-тия месец от терапията с LEV 

В началото На 3-тия месец с LEV 

ЕЕГ ПСГ-ЕЕГ N (P%) ЕЕГ ПСГ-ЕЕГ N (P%) 

- Фокална Е 4 (16%) - Фокална Е 7 (28%) 

Фокална Е Ф+Г 3 (12%) - Фокална БВ 2 (8%) 

Фокална БВ Фокална Е 2 (8%) 
Генерализи-

рана Е 
Ф+Г 1 (4%) 

- Ф+Г 2 (8%) Фокална Е - 1 (4%) 

Генерализи-

рана Е 
Ф+Г 1 (4%) Фокална Е Фокална БВ 1 (4%) 

Фокална БВ Ф+Г 1 (4%) - Генерализирана Е 1 (4%) 

- 
Генерализи-

рана Е 
1 (4%) - Фокална БВ 1 (4%) 

- Фокална Е 1 (4%) Фокална БВ Ф+Г  

- Фокална БВ 1 (4%) - Фокална БВ 1 (4%) 

 16 (64%)  16 (64%) 

Е – епилептиформена; БВ – бавновълнова; Ф+Г – фокални + генерализирани промени; „-“ – липсва 

патологична активност 

При 9 пациента (36%) на ЕЕГ в началото не се регистрира 

патологична активност, а от ПСГ-ЕЕГ се наблюдава такава, която най-

често е епилептиформена. Сходно е и несъвпадението на 3-тия месец от 

терапията с LEV, където при 12 пациента (48%) липсва патологична 

активност от ЕЕГ, а от ПСГ-ЕЕГ се регистрира такава, която също е най-

често епилептиформена. Въпреки това, при 1 пациент на ЕЕГ се 

регистрира фокална епилептиформена активност, а при ПСГ-ЕЕГ липсва 

патологична активност. Също само и при 1 пациент на ЕЕГ се регистрира 

фокална епилептиформена активност, а от ПСГ-ЕЕГ се наблюдава само 

фокална бавновълнова (неепилептиформена) активност. 

Обобщение: 

1. Levetiracetam не повлиява краткосрочно (в рамките на 3 

месеца) фоновата и патологичната активност от ЕЕГ. Въпреки това, се 

наблюдава известно „нормализиране“ на фоновата и подобрение в 

патологичната активност. 

2. Levetiracetam не повлиява краткосрочно (в рамките на 3 

месеца) фоновата и патологичната активност от ПСГ-ЕЕГ. Въпреки 

това, се наблюдава също известно „нормализиране“ на фоновата и 

подобрение в патологичната активност. 

3. Наблюдава се съвпадение по отношение на фоновата активност 

от ЕЕГ и ПСГ-ЕЕГ при повечето пациенти, което е по-често на 3-тия 

месец от терапията с Levetiracetam.  
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4. Значително по-рядко се наблюдава съвпадение по вида на 

патологичната активност от ЕЕГ и ПСГ-ЕЕГ, което обаче е без 

динамика на 3-тия месец от терапията с Levetiracetam. 

5. ПСГ-ЕЕГ по-често от ЕЕГ регистрира патологична активност, 

която е най-често епилептиформена. 

4. Обективна оценка на параметрите на съня чрез ПСГ  

в началото и на 3-тия месец от терапията с Levetiracetam 

4.1. Показатели от ПСГ  

Изследвани са двукратно следните 17 показателя от ПСГ: 

1. TST 6. % N1 от TST 10. N1 в min. 14. Латентност на N1 

2. SO 7. % N2 от TST 11. N2 в min. 15. Латентност на N2 

3. WASO 8. % N3 от TST 12. N3 в min. 16. Латентност на N3 

4. SE 9. % REM от TST 13. REM в min. 17. Латентност на REM 

5. Сбор събуждания и пробуждания (араузъли) (A+A = awakenings + arousals) 

Показателят „SO“ и „Латентност на N1“ практически съвпадат, тъй 

като всички пациенти заспиват физиологично в N1 стадий.  

На таблица 22 са представени средните стойности, стандартното 

отклонение, максималната и минималната стойност на всеки показател от 

ПСГ в началото на проучването и на 3-тия месец от терапия с LEV. 

Таблица 22. Резултати от ПСГ в началото и на 3-тия месец терапията с LEV 

№ Показател 
ПСГ 1 ПСГ 2 

Мean SD Мax Мin Мean SD Мax Мin 

1. TST в min. 385.18 92.86 574 132 397.66 57.20 487 287 

2. SO в min.* 21.56 16.74 74 2.5 19.32 19.59 86 3 

3. WASO в min. 60.22 51.37 234 0 58.22 46.31 199.5 1 

4. SE в % 81.36 12.51 97 42 82.96 10.58 97 57 

5. Брой А+А 100.96 73.72 322 8 120.56 44.27 199 44 

6. % N1 от TST 14.82 10.71 38.7 1.7 17.34 13.06 58.5 4.9 

7. N1 в min. 54.76 40.15 152 7.5 66.28 43.51 168 21.5 

8. % N2 от TST 51.04 10.74 76.2 32 57.24 10.48 75 39.5 

9. N2 в min. 197.84 69.06 340.5 75 288.4 56.06 348.5 116.4 

10. % N3 от TST 14.33 7.81 21.1 3.4 8.60 7.68 25.2 0 

11. N3 в min. 54.94 31.56 117 11 34.2 32.68 117.5 0 

12. % REM от TST 19.81 9.08 39.7 3.3 16.83 7.07 28.8 0.9 

13. REM в min. 77.64 44.48 176.5 13 68.78 32.95 127 2.5 

14. Латентност на N2 35.76 27.19 130 6.5 41.6 40.31 186 9 

15. Латентност на N3 70.64 56.85 250.5 13.5 86.98 88.38 335 0 

16. Латентност на REM 130.06 98.76 398 6 150.32 68.26 304.5 65 
SD (standard deviation) – стандартно отклонение; Mean – средна стойност; Min – минимална стойност; 
Max – максимална стойност; TST – total sleep time; SО – sleep onset; WASO – wake after sleep onset; SE – 
sleep efficiency; A+A – awakenings + arousals; *SO = Латентност на N1, всички пациенти заспиват 
физиологично в N1 стадий 
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4.2. Статистически зависимости на резултатите от ПСГ 

• Не се установи статистически значима разлика преди и на 3-тия 

месец от терапия с LEV за следните показатели TST, SO, WASO, SE, 

латентност на стадии N1, N2, N3 и REM сън (табл. 23). 

• Установи се тенденция на 3-тия месец от терапията с LEV, която 

не достигна статистическа значимост за:  

 Увеличаване на N1 стадий (относителен дял и минути) 

При 14 пациента (56%) N1 стадий е увеличен в минути и при 15 

(60%) като относителен дял от TST. 

 Редуциране на REM съня (относителен дял и минути) 

При 13 пациента (52%) REM съня е редуциран в минути и при 14 

(56%) като относителен дял от TST. 

• Установи се статистически значима разлика на 3-тия месец от 

терапията с LEV за:  

 Увеличаване на броя на събужданията и пробужданията 

На 3-тия месец от терапията при 19 пациента броят им е 

увеличен, при 5 е редуциран и при 1 е без промяна. Наблюдава се 

увеличаване на медианата на 3-тия месец от терапията с LEV 

(Median = 123) в сравнение с изходната (Median = 72), (z = -2.215, 

p = 0.027) със среден размер на ефекта r = -0.31. 

 Увеличаване на N2 стадий (относителен дял и минути) 

На 3-тия месец от терапията при 17 пациента (68%) N2 стадий e 

увеличен, в минути (p = 0.041) и като относителен дял от TST 

(p = 0.015) със среден размер на ефекта r = -0.34. 

 Редуциране на N3 стадий (относителен дял и минути) 

На 3-тия месец от терапията при 17 пациента (68%) N3 стадий е 

редуциран в минути (p = 0.005) и при 19 (76%) като относителен 

дял от TST (p = 0.004) със среден размер на ефекта r = 0.41. 

На таблица 23 са представени обобщени статистическите резултати от 

показателите на ПСГ в началото и на 3-тия месец от терапията с LEV. 
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Таблица 23. Достоверност на разликата в показателите на ПСГ преди и на 3-тия 

месец от терапията с LEV 

Показатели от ПСГ 
В началото 

Median (интервал) 

На 3-тия месец с LEV 

Median (интервал) 
p 

TST в (min.) 393 (132-574) 413.5 (287-487) 0.510 

SO в (min.) 18.5 (2.5-74) 12 (3-86) 0.282 

WASO (min.) 52.5 (0-234) 50.5 (1-199.5) 0.798 

SE (%) 85 (42-97) 83 (57-97) 0.423 

Брой А+А 72 (8-322) 123 (44-199) 0.027 

N1 стадий (%) 11 (1.7-38.7) 13.7 (4.9-58.5) 0.389 

N2 стадий (%) 52.4 (32-76.2) 57.5 (39.5-75) 0.015 

N3 стадий (%) 12.4 (3.4-31.1) 5.9 (0-25.2) 0.004 

REM сън (%) 19.5 (3.3-39.7) 15.4 (0.9-28.8) 0.196 

N1 стадий (min.) 40 (7.5-152) 50.5 (21.5-168) 0.282 

N2 стадий (min.) 200.5 (75-340.5) 214 (116.5-348.5) 0.041 

N3 стадий (min.) 55 (11-117) 21 (0-117.5) 0.005 

REM сън (min.) 70.5 (13-176.5) 58.5 (2.5-127) 0.435 

Латентност на N1 стадий (min.) 18.5 (2.5-74) 12 (3-86) 0.282 

Латентност на N2 стадий (min.) 30.5 (6.5-130) 27 (9-186) 0.484 

Латентност на N3 стадий (min.) 56 (13.5-250.5) 56 (0-335) 0.427 

Латентност на REM съня (min.) 115 (6-398) 150 (62-304.5) 0.211 

Median – медиана; TST – total sleep time; SО – sleep onset; WASO – wake after sleep onset; SE – sleep 

efficiency; A+A – awakenings + arousals; *SO = Латентност на N1, всички пациенти заспиват 

физиологично в N1 стадий 

На таблици от 24 до 26 е представена достоверността на разликата в 

N2 стадий, N3 стадий и броя събуждания и пробуждания преди и на 3-тия 

месец от терапията с LEV в отделните групи клинико-демографските 

показатели на пациентите. 

Таблица 24. Достоверност на разликата и размер на ефекта за броя събуждания и 

пробуждания преди и на 3-тия месец от терапията с LEV в отделните групи 

клинико-демографските показатели на пациентите 

Клинико-демографски характеристики N P% z p 
Размер на 

ефекта 

Жени 17 68% -2.095 0.036 -0.12 

С > 1 пристъп годишно 15 60% -2.16 0.031 -0.39 

С тежки пристъпи 19 76% -2.049 0.041 -0.33 

С метаболитна/структурна етиология 10 40% -2.556 0.011 -0.57 

Без огнищна неврологична симптоматика 11 44% -2.543 0.011 -0.48 

МРТ находки, свързани с епилепсията 11 44% -2.708 0.007 -0.57 

Без придружаващи заболявания 20 80% -3.044 0.002 -0.48 

С регистрирани НЛР 11 44% -2.803 0.005 -0.59 

оградено поле – голям размер на ефекта 
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Таблица 25. Достоверност на разликата и размер на ефекта за N2 стадий като 

относителен дял от TST преди и на 3-тия месец от терапията с LEV в отделните 

групи клинико-демографските показатели на пациентите 

Клинико-демографски характеристики N P% z p 
Размер на 

ефекта 

Жени 17 68% -2.225 0.026 -0.13 

С основно и средно образование 19 76% -2.254 0.024 -0.36 

С новодиагностицирана епилепсия 15 60% -2.158 0.031 -0.39 

С начало на епилепсията след 18 г.в. 18 72% -2.548 0.011 -0.42 

С генерализирана епилепсия 20 80% -2.539 0.011 -0.40 

С генерализирани пристъпи 18 72% -2.33 0.020 -0.38 

С леки пристъпи 6 24% -1.992 0.046 -0.57 

С огнищна неврологична симптоматика 14 56% -2.667 0.008 -0.57 

Без придружаващи заболявания 20 80% -2.035 0.042 -0.32 

Без регистрирани НЛР 14 56% -2.166 0.030 -0.40 

оградено поле – голям размер на ефекта 

Таблица 26. Достоверност на разликата и размер на ефекта за N3 стадий като 

относителен дял от TST преди и на 3-тия месец от терапията с LEV в отделните 

групи клинико-демографските показатели на пациентите 

Клинико-демографски характеристики N P% z p 
Размер на 

ефекта 

Мъже 8 32% -2.521 0.012 -0.63 

Възраст 18-35 години 16 64% -2.534 0.011 -0.44 

С основно и средно образование 19 76% -2.415 0.016 -0.39 

С новодиагностицирана епилепсия 15 60% -3.07 0.002 -0.51 

С начало на епилепсията след 18 г.в. 18 72% -3.351 0.001 -0.61 

С генерализирана епилепсия 20 80% -3.024 0.002 -0.48 

С генерализирани пристъпи 18 72% -3.027 0.002 -0.50 

С леки пристъпи 6 24% -2.201 0.028 -0.63 

С > 1 пристъп годишно 15 60% -2.215 0.027 -0.40 

С метаболитна/структурна етиология 10 40% -2.395 0.017 -0.53 

Огнищна неврологична симптоматика      

Да 14 56% -2.401 0.016 -0.51 

Не 11 44% -2.04 0.041 -0.38 

Без придружаващи заболявания 20 80% -2.613 0.009 -0.41 

Без регистрирани НЛР 14 56% -3.233 0.001 -0.61 

МРТ находки, свързани с епилепсията 11 44% -2.578 0.010 -0.54 

оградено поле – голям размер на ефекта 

В края на 3-тия месец от терапия с LEV установяваме само следните 

статистически зависимости за останалите показатели от ПСГ и клиничните 

характеристики на пациентите: 

Редукция на REM съня при пациентите със следните характеристики 
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в началото на проучването:  

▪ Нормална МРТ находка (табл. 27);  

Скъсена латентност на REM съня при пациентите със следните 

характеристики в началото на проучването:  

▪ Нормална МРТ находка (табл. 28);  

Скъсена латентност на N1 стадий (SO) при пациенти със следните 

характеристики в началото на проучването:  

▪ Генерализирани пристъпи (табл. 29);  

▪ Поставена диагноза епилепсия (табл. 29). 

Таблица 27. Достоверност на разликата и размер на ефекта за REM съня като 

относителен дял от TST преди и на 3-тия месец от терапията с LEV и нормалната 

МРТ находка 

Клинични характеристики N P% z p Размер на ефекта 

Нормална МРТ находка 13 52% -2.271 0.023 -0.44 

Таблица 28. Достоверност на разликата и размер на ефекта за латентността на 

REM съня преди и на 3-тия месец от терапията с LEV и нормалната МРТ находка 

Клинични характеристики N P% z p Размер на ефекта 

Нормална МРТ находка 13 52% -2.76 0.006 -0.54 

оградено поле – голям размер на ефекта 

Таблица 29. Достоверност на разликата и размер на ефекта за латентността на N1 

стадий преди и на 3-тия месец от терапията с LEV и клиничните характеристики 

на пациентите 

Клинични характеристики N P% z p Размер на ефекта 

С генерализирани пристъпи 18 72% -2.374 0.018 -0.39 

С поставена диагноза епилепсия 10 40% -2.09 0.037 -0.46 

Обобщение:  

1. Levetiracetam води до увеличаване на броя на събужданията и 

пробужданията, т.е. увеличава се фрагментацията на съня. 

2. Levetiracetam променя архитектониката на съня (съотношение-

то на отделните му стадии): увеличава N2 и редуцира N3 стадии при 

тенденция за увеличаване на N1 стадий на NREM съня и редуциране 

на REM съня. 

3. Levetiracetam няма негативен ефект върху аритектониката на 

съня, въпреки увеличената фрагментация и промяната в 

съотношението на отделните му стадии, не променя останалите 

параметри на съня – SO, TST, SE, и латентността на отделните стадии. 

4. Наблюдава се редуциране на REM съня и скъсяване на 

латентността му на 3-тия месец от терапията с Levetiracetam при 
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пациенти с нормална МРТ находка. 

5. Наблюдава се скъсена латентност на N1 стадий (SO) на 3-тия 

месец от терапията с Levetiracetam при пациенти с генерализирани 

пристъпи и с вече поставена диагноза епилепсия. 

5. Обективна оценка на дневната бодрост чрез MLST  

в началото и на 3-тия месец от терапия с Levetiracetam 

На таблица 30 са представени средната латентност на съня за 4-те 

дремки и най-дълбокият достигнат стадий на съня за всички пациенти 

преди и на 3-тия месец от терапията с LEV. 

Таблица 30. Средна латентност за 4-те дремки и най-дълбокият достигнат стадий 

на съня преди и на 3-тия месец от терапията с LEV 

№ 

В началото На 3-тия месец с LEV 

Средна латентност на съня 

за 4-те дремки (min.) 

Стадий 

на съня 

Средна латентност на съня 

за 4-те дремки (min.) 

Стадий на 

съня 

1. 7.75 N3 5.37 N2 

2. 8.00 N3 20.00 W 

3 20.00 W 20.00 W 

4. 11.12 N3 16.00 N3 

5. 13.50 N1 15.75 N3 

6. 8.25 N3 16.25 N1 

7. 6.25 N3 7.50 N3 

8. 18.37 N1 12.87 N2 

9. 20.00 W 13.25 N2 

10. 15.87 N2 18.87 N1 

11. 8.75 N3 10.50 N2 

12. 20.00 W 16.25 N3 

13. 8.37 N2 2.12 N2 

14. 6.25 N3 5.62 N3 

15. 10.25 N2 4.25 N1 

16. 20.00 W 15.62 N1 

17. 18.50 N1 15.37 N2 

18. 10.62 N1 7.62 N2 

19. 3.75 N2 2.50 N2 

20. 12.25 N2 13.38 N2 

21. 11.88 N1 17.75 N1 

22. 20.00 W 20.00 W 

23. 14.50 N1 20.00 W 

24. 16.50 N1 13.50 N1 

25. 20.00 W 12.25 N1 

Mean±SD 13.23 ± 5.34 
 

12.90 ± 5.73 
 Мin 3.75 2.12 

Мax 20 20 

№ – пореден номер на пациента; SD (standard deviation) – стандартно отклонение; Mean – средна 

стойност; W (wake): будност; Min – минимална стойност; Max – максимална стойност 



47 

При всички пациенти, при които е регистрирано заспиване, то е 

винаги в N1 стадий. Респективно най-повърхностният стадий, до който e 

достигат е N1, а най-дълбокият – N3, никой пациент не достига до REM 

сън. На фигура 19 (А и Б) са представени относителните дялове на 

будността и достигнати стадии на съня преди и на 3-тия месец от 

терапията с LEV. 

A) Б) 

 

Фигура 19. Относителни дялове (%) на будността и достигнати стадии на съня от 

MSLT преди (А) и на 3-тия месец от терапията с LEV (Б)  

Само двама пациенти остават будни при 4-те дремки и при двете 

изследвания (8%). При всяка дрямка има пациенти, които не са заспали, 

респективно най-дългата латентност на всяка от 4-те дремки е 20 min., а 

най-кратката – 0.5 min., т.е. пациентът е заспал на 30-та секунда от 

дадената дрямка. На 3-тия месец от терапия с LEV нараства относителният 

дял на пациентите достигнали до N2 стадий, намаляват относителните 

дялове на тези достигнали N3 стадий и останали будни, а дялът на 

пациентите достигнали до N1 стадий остава непроменен. 

Противоположните промени в N2 и N3 стадий са аналогични на тези от 

ПСГ. 

На таблица 31 са представени средните стойности на латентността на 

всяка отделна дрямка. 

24%

28%20%

28%

MSLT - достигнати стадии на 

съня в началото

W
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N2
N3

16%

28%
36%
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MSLT - достигнати стадии 

на съня на 3-тия месец
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Таблица 31. Средни стойности на латентността за всяка отделна дрямка преди и 

на 3-тия месец от терапията с LEV  

 Дрямка Час Mean (min.) SD Max Min 

M
S

L
T

 1
 1 9 ч. 13.22 7.00 20 0.5 

2 11 ч. 13.28 7.30 20 0.5 

3 13 ч. 11.92 7.12 20 3.5 

4 15 ч. 14.58 6.59 20 0.5 

M
S

L
T

 2
 1 9 ч. 13.12 7.11 20 0.5 

2 11 ч. 12.34 7.49 20 1 

3 13 ч. 14.34 6.48 20 2 

4 15 ч. 11.82 7.57 20 0.5 

MSLT1 – в началото; MSLT2 – на 3-тия месец от терапията с LEV; Mean – средна стойност; SD (standard 

deviation) – стандартно отклонение 

При MSLT в началото на изследването най-дълга средна латентност 

показва 4-тата дрямка, докато при MSLT на 3-тия месец – 3-тата дрямка. 

На фигура 20 са представени графично средните стойности на 

латентността на всяка отделна дрямка преди и на 3-тия месец от терапията 

с LEV. 

 

Фигура 20. Средни стойности на латентността на всяка отделна дрямка преди и на 

3-тия месец от терапията с LEV 

Средната стойност на разликата между средната латентност за 4-те 

дремки преди и на 3-тия месец от терапията с LEV от MSLT 

е -0.33 ± 4.97 min., съответно с максимална разлика 12 min., и минимална – 

0 min. На таблица 32 са представени разликите в абсолютните стойности 

на средната латентност за 4-те дремки на всеки пациент и динамиката като 

категория, в която попада второто изследване спрямо първото: „без 

промяна“, „удължена“ и „скъсена“. 
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Таблица 32. Разлика в абсолютните стойности и динамика в средната латентност 

за 4-те дремки 

№ 
Разлика между 1-ва и 2-ра средна 

латентност за 4-те дремки 

Динамика на средната 

латентност за 4-те дремки 

1. -2.38 скъсена 

2. 12.00 удължена 

3. 0 без промяна 

4. 4.88 удължена 

5. 2.25 удължена 

6. 8.00 удължена 

7. 1.25 удължена 

8. -5.50 скъсена 

9. -6.75 скъсена 

10. 3.00 удължена 

11. 1.75 удължена 

12. -3.75 скъсена 

13. -6.25 скъсена 

14. -0.63 скъсена 

15. -6.00 скъсена 

16. -4.38 скъсена 

17. -3.13 скъсена 

18. -3.00 скъсена 

19. -1.25 скъсена 

20. 1.13 удължена 

21. 5.87 удължена 

22. 0 без промяна 

23. 5.5 удължена 

24. -3 скъсена 

25. -7.75 скъсена 

Mean±SD -0.33 ± 4.97 

Мin 0 

Мax 12 

№ – пореден номер на пациента; SD (standard deviation) – стандартно отклонение; Mean – средна 

стойност; Min – минимална стойност; Max – максимална стойност 

На 3-тия месец от терапията с LEV, пациентите са разделени 

относително по равно в две групи – без промяна или с удължена средна 

латентност за 4-те дремки – 12 пациента (48%) и такива със скъсена – 13 

пациента (52%). На фигура 21 е представена динамиката на средната 

латентност на съня за 4-те дремки като относителни дялове.  
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Фигура 21. Относителни дялове (%) на пациентите според динамиката в средната 

латентност за 4-те дремки 

5.1. Статистически зависимости на резултатите от MSLT 

• Не се установи статистически значима разлика при сравняване 

на средната латентност за 4-те дремки преди на 3-тия месец от терапията 

с LEV, (z = -0.64, p = 0.523) и размерът на ефекта е под 0.1 (r = 0.09). 

• Установи се статистически негативна корелация между 

достигнатия стадий на съня и средната латентност за 4-те дремки 

преди (rs = -0.888, p < 0.0001) и на 3-тия месец от терапията с LEV 

(rs = -0.524, p = 0.007), т.е. пациентите със скъсена средна латентност 

достигат до по-дълбок стадий на съня. 

• Установи се статистически значима асоциация между разликата 

в средната латентност за 4-те дремки преди и на 3-тия месец от терапия-

та с LEV и началната пристъпна честота. Тази разлика е с отрицателен 

знак и по-голяма при пациенти с ≤ 1 пристъп годишно (Median = -3.37) от 

тази при пациенти с > 1 пристъп годишно, при които е с положителен знак 

(Median = 1.25), U = 122.00, z = 2.608, p = 0.008 и размерът на ефекта е 

голям  (r = 0.52). 

 Пациенти с повече от 1 пристъп годишно имат:  

✓ по-малка разлика между средната латентност преди и на 

3-тия месец от терапията, т.е. LEV повлиява по-малко средната 

им латентност; 

✓ удължена средна латентност на 3-тия месец от терапията с 

LEV.  

 Пациенти с 1 или по-малко пристъпи годишно имат: 

✓ по-голяма разлика между средната латентност преди и на 3-

тия месец от терапията, т.е. LEV повлиява повече средната им 

латентност; 

✓ скъсена средна латентност на 3-тия месец от терапията с LEV. 

8%

40%52%

Динамика на 3-тия месец - MSLT

Без промяна

Удължена

Скъсена
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По всички останали демографски и клинични характеристики, 

статистическа зависимост не е установена. 

На таблица 33 е представено обобщение на статистическите резултати 

от разликата в медианата на средната латентност от MSLT в отделните 

групи клинико-демографските показатели на пациентите (в тези групи 

клинико-демографски показатели, чието разпределение позволява 

приложението на съответния статистически метод).  

Таблица 33. Обобщение на статистическите резултати от средната латентност за 

4-те дремки от MSLT в отделните групи клинико-демографски показатели на 

пациентите  

Клиноко-демографски характеристики 

MSLT  

Median 

(разлика) 

U z p 

Размер 

на 

ефекта 

Пол 

Жени 

Мъже 

 

-0.630 

-0.875 

64.00 -0.233 0.842 -0.05 

Възраст на начало на епилепсията 

≤ 18 години 

> 18 години 

 

0.000 

-1.810 

54.00 -0.545 0.615 -0.11 

Диагноза на епилепсията 

Новодиагностицирана 

С поставена диагноза 

 

-1.2500 

-.3150 

77.00 0.111 0.935 0.022 

Пристъпна честота      

≤ 1 пристъп годишно -3.3750     

> 1 пристъп годишно 1.2500 122.00 2.608 0.008 0.52 

Пристъпна тежест 

леки пристъпи 

тежки пристъпи 

 

1.1250 

-2.3800 

37.50 -1.241 0.221 -0.25 

Етиология 

Неизвестна 

Метаболитна/структурна 

 

-.6300 

-.6250 

80.00 0.277 0.807 0.06 

Огнищна неврологична симптоматика 

Да 

Не 

 

0.0000 

-2.3800 

51.00 -1.424 0.166 -0.28 

Регистрирани НЛР 

Да 

Не 

 

-2.38 

0.310 

55.00 -1.205 0.244  

Невроизобразяващи изследвания 

Нормална находка 

Свързани с епилепсията находки 

 

-1.250 

1.1300 

59.00 -0.725 0.494 -0.15 

SD (standard deviation) – стандартно отклонение; Median – медиана; Min – минимална стойност; Max – 

максимална стойност; оградено поле – голям размер на ефекта 
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5.2. Субективна и обективна оценка на дневната сънливост 

Субективната и обективната оценка на дневната сънливост са с 

еднопосочна динамика само при 5 пациента (20%). При двама от тях 

практически липсва динамика в двете измервания. При тях от MSLT преди 

и на 3-тия месец от терапията с LEV средната латентност за 4-те дремки e 

еднаква (20 min.), т.е. не е регистрирано заспиване. И при двете 

измервания на единия пациент ESS резултатът е нормален, а на другия 

показва ексцесивна дневна сънливост. При останалите 3 пациента (12%) 

двете измервания показват еднопосочна динамика към подобрение. На 

3-тия месец от терапията с LEV тези пациенти са с подобрена оценка на 

субективната дневна сънливост, т.е. при налична дневна сънливост в 

началото (ESS ≥ 10), на 3-тия месец резултатът е нормален (< 10), а 

обективно средната латентност на съня от 4-те дремки от MSLT е 

удължена. При останалите 13 пациента (52%) със скъсена средна 

латентност на съня, резултатът от ESS не показва динамика след 

терапията. От 7 пациенти с удължена средна латентност на съня само при 

3-ма субективната дневна сънливост от ESS е подобрена след терапията. 

При единия от пациентите, при които не е регистрирано заспиване и при 

двата MSLT, всъщност ESS резултатът предполага ексцесивна дневна 

сънливост и при двете измервания.  

Обобщение: 

1. Levetiracetam не повлиява краткосрочно (в рамките на 3 

месеца) обективната дневна бодрост. 

2. Наблюдава се достигане на по-дълбок стадий на съня на 3-тия 

месец от терапия с Levetiracetam при пациенти със скъсена средна 

латентност на съня. 

3. Наблюдава се удължаване на средната латентност на съня и по-

слабо ѝ повлияване от терапията с Levetiracetam при пациенти с 

повече от 1 пристъп годишно. 
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V. Изводи 

1. Levetiracetam променя архитектониката на съня – удължава N2 стадий, 

скъсява N3 стадий и увеличава фрагментацията на съня, без да влияе 

негативно върху неговата ефективност, общо време и латентност. 

2. Levetiracetam редуцира латентността и продължителността на REM 

съня при пациенти с нормална МРТ находка, както и латентността на 

съня при пациенти с генерализирани пристъпи и с давност на 

епилепсията. 

3. Levetiracetam не влошава субективната и обективна оценка на 

дневната бодрост. 

4. Levetiracetam улеснява постигането на по-голяма дълбочина на NREM 

съня.  

5. Levetiracetam подобрява фоновата и патологичната активност от ЕЕГ 

и ПСГ-ЕЕГ. 

6. Levetiracetam не влошава субективната оценка на депресия и 

тревожност, качество на съня, качество на живот, инсомния и 

нежелани лекарствени реакции. 

7. Levetiracetam подобрява оценката на когнитивните функции при 

пациенти с тежки пристъпи, по-редки пристъпи или без огнищна 

неврологична симптоматика. 
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VI. Приноси 

Научно-теоритични приноси 

1. Обобщени са наличните в литературата данни за ефектите на най-

често използваните в клиничната практика антиепилептични 

медикаменти върху съня и дневната бодрост. 

2. На базата на получените резултати е направен подробен профил на 

влиянието на Levetiracetam върху съня и дневната бодрост при 

пациенти с епилепсия. 

3. Очертани са насоки за бъдещи проучвания, фокусирани върху 

влиянието на антиепилептичните медикаменти върху съня и дневната 

бодрост при пациенти с епилепсия. 

 

Научно-приложни приноси 

1. Проведено е пилотно за България проучване на директните и 

индиректни ефекти на Levetiracetam върху съня и дневната бодрост 

при пациенти с епилепсия. 

2. Направена е съпоставка между субективната и обективна оценка на 

дневната бодрост с утвърждаване на значимостта на прилагането на 

теста за латентност на съня при нейното изследване. 

3. Направена е съпоставка на информативността на стандартната 

електроенцефалография и електроенцефалографията от полиграфски 

запис за оценка на интерикталната епилептиформена активност с 

утвърждаване на значението и на двата метода. 

4. Установени са статистически зависимости на ефектите на 

Levetiracetam върху съня и дневната бодрост с клинико-демографски и 

електрофизиологични показатели. 

5. Съставен е алгоритъм за проследяване на пациентите с епилепсия по 

отношение на нарушенията на съня и дневната бодрост, при които се 

инициира терапия с антиепилептични медикаменти. 
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VII. Списък с публикациите, научните съобщения, проектите и 

проведените обучения по темата на дисертационния труд 

7.1. Публикации в пълен текст 

7.1.1. Публикации в реферирани международни списания без импакт 

фактор 

Chaneva O, Vasileva Z. Abnormal night melatonin level in a patient with well-

controlled epilepsy without sleep disturbances – could it be associated with 

levetiracetam therapy: A case report. World Journal of Advanced Research and 

Reviews, 2021, 10(03), 085–087. 

7.1.2. Публикации в реферирани български списания без импакт 

фактор 

Chaneva O (2021) Effects of levetiracetam on sleep architecture and daytime 

sleepiness. Folia Medica 63(5): 631-636. 

7.1.3. Публикации в реферирани сборници 

Chaneva O, Viteva E. Subjective assessment of depression and anxiety, 

cognitive functions, daytime sleepiness, insomnia, adverse events from 

treatment, sleep quality and quality of life in patients with epilepsy on 

Levetiracetam monotherapy. Science and Youth Conference, Scientific Report, 

2021: 101-105. 

7.2. Научни съобщения 

7.2.1. Научни съобщения на национални форуми  

Чанева О, Витева Е, Захариев З. Ефекти на някои антиконвулсанти върху 

параметрите на съня – нови възможности за оптимизиране на терапията 

при пациенти с епилепсия. Българска неврология 2018; 19(Suppl.2): 65. 

XVII Национален конгрес по неврология с международно участие 17-

20.05.2018. 

Чанева О, Витева Е, Захариев З. Някои аспекти на субективната и 

обективната бодрост на Levetiracetam при пациенти с епилепсия. Българска 

неврология 2019; 20(Suppl.7): 56. XVIII Национален конгрес по неврология 

с международно участие 16-19.05.2019. 

Чанева О, Витева Е, Захариев З. Електрофизиологични ефекти на 

Levetiracetam върху съня и дневната бодрост при пациенти с епилепсия. 

Българска неврология 2020; 21(Suppl.3): 46. XIX Национален конгрес по 

неврология с международно участие 29.10-01.11.2020. 
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7.2.2. Научни съобщения на международни форуми  

Chaneva O, Viteva E. Ojective and subjective assessment of the effect of 

Levetiracetam on daytime sleepiness in patients with epilepsy. E-poster. 34th 

International Epilepsy (IEC) Virtual, 2021, 28 August – 1 September 2021. 

Chaneva O, Viteva E. Effect of Levetiracetam on daytime sleepiness and some 

sleep characteristics (latency, duration and quality) in patients with newly 

diagnosed epilepsy. Poster. 14th European Congress on Epileptology (ECE), 5-9 

July, Geneva 2020, отложен за 9-13 July 2022. 

7.2.3. Презентации на национални форуми  

Чанева О. Оценка на влиянието на Levetiracetam върху дневната бодрост 

при пациенти с новодиагностицирана епилепсия. Първа национална среща 

по сомнология, Пловдив (8-10.10.2019 г.) 

Витева Е, Чанева О. Ефекти на антиепилептичните медикаменти върху 

съня и дневната бодрост при пациенти с епилепсия. Национална научна 

конференция по детска неврология, психиатрия и психология на 

развитието с международно участие, София (2-3.09.2021 г.) 

7.3. Участие в научни проекти 

Вътреуниверситетски проект 10/2019 г.“ Ефекти на Levetiracetam върху 

съня и дневната бодрост върху пациенти с епилепсия“ – водещ 

изследовател. 

7.4. Преминати обучения 

ВСД „Клинична електроенцефалография“ – 2019 г. 

ВСД „Клинична полисомнография“ – 2019 г. 

“Clinical polysomnography scoring course” на Аmerican Assotiation of Sleep 

technologies 

3rd East-European epilepsy course на Българската асоциация по епилепсия 

Critical Appraisal Course 
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