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Актуальность выбранной темы обусловлено тем, что эпилепсия является 

одним из самых распространенных инвалидизирующих заболеваний 

центральной нервной системы человека, которое по частоте встречаемости 

занимает второе место после нарушений мозгового кровообращения [Петрухин, 

2010]. Несмотря на достижения фармацевтической промышленности, 

количество резистентных к лечению больных не уменьшается во всем мире, 

составляя 20-25% [Kwan and Brodie, 2011], а частота инвалидизации находится 

в пределах 0,2-5,8% [Михайлов, 2008, Белоусова, 2009]. В учении об этом 

заболевании остаются еще много неразрешенных и спорных вопросов, 

наиболее сложным является изучение патогенеза эпилепсии с акцентом 

внимания на вопросы нейрохимических основ патогенеза. По данным ряда 

авторов нейрохимические изменения могут вызывать иммунные реакции с 

нарушением целостности ГЭБ, пересекая которого могут вызывать различные 

проявления аутоиммунизации организма [Мухин и др., 2011]. Показано, что 

при длительном существовании эпилептогенных фокусов в соответствующей 

области наблюдаются аутоиммунные изменения, блокирующие нормальный 

синтез ГАМК [Peltola J. et al., 2000]. Известно, что треть пациентов остаются 

резистентной к лечению и это предполагает, что кроме общеизвестных 

механизмов развития эпилепсии, имеются много не раскрытых механизмов 

патогенеза [Гусев и Гехт, 2011]. Значительная распространенность 

лекарственной устойчивости наводит на мысль, что у этих форм должны быть 

другие механизмы резистентности, которые еще остаются нераскрытыми. 

Изучение клинической значимости определения иммунных показателей у детей 

раннего возраста с эпилепсией и легло в основу нашей работы.  

Цель работы: На основе изучения особенностей клинико-

иммунологических характеристик резистентных форм эпилепсии у детей 

раннего возраста разработать критерии ранней диагностики для разработки мер 

профилактики ранней неврологической инвалидности.  

Задачи исследования 

1. Изучить частоту и этиопатогенетические факторы реализации 

резистентных форм эпилепсии у детей раннего возраста.   

2. Изучить особенности и наличие коррелятивных зависимостей  

клинических, нейрорадиологических, электрофизиологических и 

иммунологических характеристик резистентных форм эпилепсии у детей 

раннего возраста.   

3. Выявить факторы риска резистентных форм эпилепсии у детей раннего 

возраста с выделением ранних маркеров.   



 
 

4. Разработать нейроиммунологические аспекты эпилептогенеза 

резистентных форм эпилепсии у детей раннего возраста.  

5. Разработать алгоритм диагностики, ведения и прогноза детей с 

резистентными формами эпилепсии.   

Методы исследования:  Исследование является описательным, выборка 

сплошная, поперечная, с применением «случая-контроля», с применением 

механического рандомизированного метода внутри группы.  Работа выполнена 

в рамках внутривузовского гранта АО «КазМУНО», 2014 г. № госрегистрации: 

0114РК00385. Настоящее исследование проводилось на базе ДГКБ №2 г. 

Алматы, а также в лечебных учреждениях неврологического профиля г. Астана, 

Кокшетау, Алматинской области. В г. Алматы также в исследование были 

включены стационарные дети детской городской клинической инфекционной 

больницы и центра детской неотложной медицинской помощи. Для решения 

поставленных цели и задач на первом этапе было осмотрено 427 детей с 

различными формами эпилепсии в возрасте от 0 до 36 месяцев. Окончательную 

выборку составили 295 детей. Проводились: анкетирование, все клинические 

исследования, включающие сбор анамнеза, неврологический осмотр, 

нейропсихологическое тестирование, оценка соматического статуса, изучение 

семиологии приступов, нейровизуализация, ЭЭГ с видеомониторированием, 

иммунологические исследования. Статистический анализ проводился 

параметрическими и непараметрическими методами с использованием 

программы SPSS 19.0.  

Научная новизна 

На основании проведенного научного исследования получены новые 

объективные данные по частоте и клиническим формам резистентных форм 

эпилепсии у детей раннего возраста.  

Впервые, на основе комплексного подхода к изучению резистентных 

эпилепсий детей раннего возраста, выделены группы риска реализации 

резистентности.  

Впервые доказана зависимость клинико-электро-анатомических 

характеристик с иммунологическими нарушениями, включающими сдвиги 

клеточного, гуморального звена.  

Впервые выделены маркеры ранней диагностики резистентных 

эпилептических энцефалопатий детей раннего возраста с совокупным 

использованием клинико-иммунологических показателей, легших в основу 

разработанного клинического алгоритма диагностики, ведения и прогноза. 

Практическая значимость 

В результате проведенного комплексного исследования представлены 

научные данные по особенностям клинических вариантов эпилептических 

энцефалопатий у детей раннего возраста, позволившие учесть их 

электрофизиологические, нейрорадиологические и иммунологические 

характеристики, свидетельствующие о высокой информативности 

комплексного обследования детей с целью выявления ранних маркеров и 

дающих возможность оценки исхода и рационального подхода к терапии.   



 
 

Разработан алгоритм диагностики, ведения и прогнозирования детей с 

резистентными формами эпилепсии, который будет способствовать 

своевременной оценке риска реализации резистентности.  

Полученные иммунологические результаты в сравнительном аспекте в 

сыворотке крови и в спинномозговой жидкости позволят практическим врачам 

своевременно оценить проницаемость гематоэнцефалического барьера, что 

позволит прогнозировать ранние неврологические исходы.  

Получено свидетельство авторского права «Патогенетическое обоснование 

формирования резистентности эпилептических энцефалопатий у детей раннего 

возраста с позиции нейроиммунопатологии», № 2258 от 03.11.2016 г.  

На основании подачи заявки на патент получено положительное решение 

формальной экспертизы на патент Республики Казахстан «Способ ранней 

диагностики резистентного течения эпилепсии у детей раннего возраста»  

№2016/0904.1 от 03.11.2016 г.  

Сведения о публикациях 

По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, в том числе 4 в 

журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК, 1 статья с ненулевым импакт 

фактором в журнале, индексируемом по базе Scopus. 

Выводы  

1. Резистентные формы эпилепсии детей раннего возраста представлены 

возраст-зависимыми эпилептическими энцефалопатиями (12,65%), с 

преобладанием синдрома Веста (45,5%), с преобладанием мальчиков 1,7:1. 

Распространенность резистентных форм эпилепсии в изучаемых регионах 

составила 0,2-1,16 на 1000 детей, частота – 11,2-14,7% среди всех форм 

эпилепсий детского возраста. Этиологическими причинами явились различные 

факторы, основными из которых выделены пренатальные факторы (59,4%).    

2. Выявлены положительные статистически значимые ассоциации 

инфантильных спазмов, как ведущих форм резистентных эпилептических 

энцефалопатий, с поздней диагностикой (r=0,87), когнитивными нарушениями, 

электрофизиологическими паттернами (r=0,65) на фоне пороков головного 

мозга (r=0,33), которые коррелировали во взаимосвязи с иммунологическими 

сдвигами. Иммунологические изменения представлены активацией 

натуральных киллеров и супрессоров (r=0,88), депрессией IgA (F=0,011), 

повышением ЦИК (r=0,72), ИЛ-1β (F=0,112), ИЛ-2 (r=0,78), белка S100 (r=0,72) 

и аДНК (r=0,81) в СМЖ.  

3. Маркерами диагностики и прогноза резистентных эпилептических 

энцефалопатий явились клинико-электро-анатомические (ранний дебют, 

поздняя диагностика, гипсаритмия и «вспышка-угнетение» на ЭЭГ, пороки 

развития ЦНС) и иммунологические (повышение NK клеток, депрессия IgA, 

повышение ЦИК, активация ИЛ-1β и ИЛ-2, белка S100, аДНК) характеристики.  

4. Иммунологические нарушения коррелятивно ассоциациировались с 

клиническими, электроэнцефалографическими, нейрорадиологическими 

изменениями, что позволили разработать ключевые направления изучения 

эпилептогенеза резистентных форм эпилепсии у детей.  



 
 

5. Разработанный алгоритм диагностики, ведения и прогноза детей с 

резистентными формами эпилепсии способствует своевременной оценке 

факторов риска.  

Практические рекомендации  

Использовать разработанный алгоритм диагностики, ведения и 

прогнозирования детей с резистентными формами эпилепсии в практике 

детского невролога для оценки факторов риска резистентности.  

Выявлять ранние признаки резистентности как по клиническим и 

электроэнцефалографическим данным, так и по иммунологическим 

показателям.  

По результатам изменений иммунных показателей в сравнительном 

аспекте, как в сыворотке крови, так и в спинномозговой жидкости, оценивать 

проницаемость гематоэнцефалического барьера у детей с эпилепсией и 

прогнозировать неврологические исходы.  

Рекомендуется использовать полученные результаты в учебном процессе 

по детской неврологии.  

Изучение иммунного статуса у детей с эпилепсией рекомендовать 

включение в протокол диагностики. 
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Зерттеу жұмысының өзектілігі. Таңдалынып отырған тақырыптың өзекті 

болуының себебі эпилепсия неврологиялық мүгедектілікке алып келетін 

балалар психоневрологиялық ауруларының ішінде екінші орынды иелейді 

[Петрухин, 2010]. Фармацевтикалық өндірістің қарқынды дамуына қарамастан 

эпилепсия кезінде емге резистентті науқастардың саны төмендемей отыр, дүние 

жүзіндегі көрсеткіш 20-25% құрайды [Kwan and Brodie, 2011], ал мүгедектілік 

көрсеткіші болса 0,2-5,8% шамасында [Михайлов, 2008, Белоусова, 2009]. Бұл 

дерттің анықталуында көптеген сұрақтар өз шешімдерін таппай отыр, дәлірек 

айтатын болсақ, бұл аурудың патогенезі күрделі болып отыр, әсіресе 

нейрохимиялық көзқарастан талқыланатын болса. Ғалымдардың пікірі 

бойынша, аталған нейрохимиялық өзгерістер иммундық жүйенің бұзылысына 

алып келуі мүмкін, егер зақымданңан гемато-энцефаликалық тосқауылдан бұл 

үрдіс өтетін болса, адам ағзасында жүйелік аутоиммундық өзгерістер орын 

алуы ықтимал [Мухин и др., 2011]. Көптеген зерттеулерге сүйенетін болсақ, 

белгілі бір аймақта ұзақ уақыт эпилептогенді фокус орын алатын жағдайда, сол 

аймақта қалыпты гамма амин май қышқылының өндірісіне нұқсан келтіретін 

аутоиммундық өзгерістер орын алуы мүмкін [Peltola J. et al., 2000]. 

Науқастардың үштен бірі емге резистенттілік көрсететіні барлығымызға мәлім, 

сондықтан әдебиеттерде қалыптасқан белгілі патогенез механизмдерінен басқа 

зерттелмеген өзге де жолдарының болуының мүмкінділігі барлық ғалымдарды 

алаңдатып отыр [Гусев и Гехт, 2011]. Ерте жастағы балаларда иммундық 

өзгерістердің клиникалық маңыздылығын зерттеу біздің ғылыми 

жұмысымыздың негізіне алынып отыр.   

Зерттеу мақсаты: Ерте жастағы балалардағы резистентті эпилепсияның 

клинико-иммунологиялық сипаттамаларын зерттеу негізінде ерте 

неврологиялық мүгедектіліктің алдын алуға арналған іс шаралар әзірлеу үшін 

анықталуының ерте белгілерін айқындау.  

Зерттеу міндеттері  

1. Ерте жастағы балалардағы резистентті эпилепсияның жиілігін және 

этиопатогенетикалық түрткілерін зерттеу.  

2. Ерте жастағы балалардағы резистентті эпилепсияның ерекшеліктерін 

және клиникалық, нейрорадиологиялық, электроэнцефалографиялық, 

иммунологиялық сипаттамаларының корреляциялық байланыстарын зерттеу.  

3. Ерте жастағы балалардағы резистентті эпилепсияның қауіп түрткілерін, 

ерте алғышарттарын анықтау.  

4. Ерте жастағы балалардағы резистентті эпилепсияның эпилептогенезінің 

нейроиммунологиялық аспектілерін құрастыру.  



 
 

5. Резистентті эпилепсиясы бар балаларды анықтау, жүргізу және болжау 

алгоритмін әзірлеу.  

Зерттеу әдістері: Бұл зерттеу сипаттамалы, науқас іріктеуі тегіс, көлденең, 

механикалық рандомизацияны қолдана отырып «жағдай-бақылау» әдісі 

жүргізілді. Бұл ғылыми жұмыс АҚ «Қазақ медициналық үздіксіз білім беру 

университеті» гранттық жоба аясында жүргізілді, № 0114РК00385. Ғылыми 

жұмыс Алматы қ., №2 балалар қалалық клиникалық ауруханасында, Астана, 

Кокшетау қалаларындағы, Алматы облысындағы ауруханалардың 

неврологиялық бөлімшелерінде, сонымен қатар Алматы қалалық балалар 

жұқпалы аурулар ауруханасы мен балалар жедел медициналық жәрдем 

орталығында іске асты. Алға қойылған мақсат пен міндеттерді орындау үшін 

алғашқы сатыда түрлі эпилепсиялық синдромдары бар 0-36 ай арасындағы 427 

науқас қаралды. Соңғы зерттеудегі балалар саны 295 құрады. Олардың 

барлығына сауалнама, клиникалық зерттеулер, анамнезін анықтау, 

неврологиялық қарау, нейропсихологиялық тестілеу, нейрорадиологиялық 

зерттеулер, ЭЭГ, иммунологиялық зерттеулер жүргізілді. Статистикалық 

зерттеу параметрлік және параметрлік емес әдістерді пайдалана отырып 

жүргізілді (SPSS 19.0 бағдарламасы).  

Ғылыми жаңалығы  

Жүргізілген зерттеу негізінде ерте жастағы балалардағы резистентті 

эпилепсияның клиникалық түрлері мен жиіліктері жөнінде жаңа мәліметтер 

алынды.   

Ерте жастағы балалардағы резистентті эпилепсияны зерттеуіне кешенді 

тұрғыдан қарастырудың негізінде алғаш рет резистенттіліктің қауіптік топтары 

айқындалды.  

Алғаш рет клинико-электро-анатомиялық сипаттамалар мен 

иммунологиялық сипаттамалар арасында өзара байланыс дәлелденді.  

Ерте жастағы балалардағы резистентті эпилепсияның анықтау 

алғышарттары мен жүргізу және болжам жасайтын клиникалық алгоритм 

әзірленуімен сипатталатын резистентті эпилептикалық энцефалдопатиялардың 

клинико-иммунологиялық алғышарттар алғаш рет құрастырылды. 

Тәжірибелік маңыздылығы  

Ерте жастағы балалардағы эпилептикалық энцефалопатия кезіндегі 

кешенді жүргізілген зерттеулер нәтижесінде клиникалық түрлерінің 

ерекшеліктері анықталды. Кешенді жүргізілген зерттеулердің маңыздылығы 

олардың уақытылы ерте белгілерін анықтаумен түсіндіріледі, себебі анықталған 

электрофизиологиялық және нейрорадиологиялық сипаттамалар бағытты ем 

жүргізуге мүмкіншілік береді.   

Резистенттіліктің жүзеге асуының қауіпін дер кезінде анықтауға 

бағытталған ерте жастағы балалардағы резистентті эпилепсия кезіндегі 

анықтау, жүргізу және болжам жасау алгоритмі әзірленді.  

Қан сарысуында және жұлын сұйықтығында салыстырмалы сипатта 

жүргізілген иммунологиялық зерттеулер гемато-энцефаликалық тосқауылдың 



 
 

қалпын жанама түрде бағалауға мүмкіншілік береді және ерте неврологиялық 

ақырының болжамын жасауға негіз бола алады.  

Ғылым өндірісі саласындағы әзірленген нейроиммунологиялық ғылыми 

теорияға зияткерлік меншік куәлігі алынды, № 22586 03.11.2016 ж.  

Алынған нәтижелер негізінде Қазақстан Республикасының патенті 

өтініміне сәйкес формальды сараптамасының оң нәтижесі алынды 

№2016/0904.1, 03.11.2016 ж.  

Басылымдар  

Диссертация тақырыбы бойынша 17 ғылыми жұмыс басылып шықты, 

олардың ішінде 4 – ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті 

ұсынған басылымдарда, 1 – Scopus ақпараттық базада тіркелген.  

Қорытынды 

1. Ерте жастағы балаларда резистентті эпилепсия эпилептикалық 

энцефалопатиялармен айқындалды (12,65%), басым көпшілігі Вест синдромына 

үлесті (45,5%), ер балалар саны үстемділігін көрсетті, 1,7:1 қатынасында. 

Зерттеу жүргізілген аймақтардағы резистентті эпилепсияның таралу көрсеткіші 

0,2-1,16 1000 балаға шаққанда болса, жиілігі балалардағы барлық 

эпилепсияның ішінде 11,2-14,7% құрады. Этиологиялық түрткілері ретінде 

пренатальды себептер 59,4% құрады.    

2. Резистентті эпилептикалық энцефалопатиялардың негізі ретінде 

айқындалатын инфантильді құрысулардың кеш анықталу көрсеткішімен 

(r=0,87), жүйке-психикалық дамудың қалыс қалуымен, 

электроэнцефалографиялық көрсеткіштермен (r=0,65), бас миының даму 

ақауларымен (r=0,33) және иммунологиялық өзгерістермен корреляциялық 

байланысы анықталды. Иммунологиялық өзгерістер NK жасушаларының және 

супрессорлардың белсенділігінің артуымен (r=0,88), IgA тежелуімен (F=0,011), 

айналымдағы иммунды кешендердің артуымен (r=0,72), ИЛ-1β (F=0,112), ИЛ-2 

(r=0,78), S100 ақуызының (r=0,72) және аДНҚ көрсеткіштерінің 

жоғарылауымен (r=0,81) айқындалды.  

3. Резистентті эпилептикалық энцефалопатиялардың анықтау және болжам 

жасау алғышарттары клинико-электро-анатомиялық (ерте басталу, 

анықталуының кешеуілдеуі, ЭЭГ-ғы гипсаритмия және «жарқыл-тежелу»-ң 

болуы, ОЖЖ даму ақаулары) және иммунологиялық (NK жасушаларының 

артуы, IgA тежелуі, иммунды кешендердің артуы, ИЛ-1β және ИЛ-2 артуы, 

S100 ақуызының, аДНҚ жоғарылауы) сипаттамаларымен айқындалды.  

4. Клиникалық, электроэнцефалографиялық, нейрорадиологиялық 

сипаттамалармен корреляциялық байланыста болған иммунологиялық 

өзгерістер негізінде резистентті эпилепсияның эпилептогенезін зерттеудің 

негізгі бағыттары құрастырылды.  

5. Әзірленген ерте жастағы балалардағы резистентті эпилепсияны анықтау, 

жүргізу және болжам жасау алгоритмі уақытылы қауптілік топтар түрткілерін 

анықтауға өз септігін тигізеді.  

  



 
 

Тәжірибелік ұсыныстар  

Әзірленген алгоритмді күнделікті балалар неврологы тәжірибесінде 

қолдану өз септігін тигізеді.  

Резистентті эпилепсия кезінде ерте айқындалатын түрткілердің тек ғана 

электроэнцефалографиялық және клинико-анатомиялық тұрғыдан емес, 

сонымен қатар иммунологиялық сипаттамалар көзқарасынан да қарастырылуы.  

Иммундық өзгерістердің салыстырмалы сипатын қолдана отырып гемато-

энцефаликалық тосқауылдың өткізгіштігін анықтау.  

Алынған мәліметтерді балалар неврологиясы бойынша оқулық дерек 

ретінде пайдалануға мүмкіншілік бар.  

Балалардағы эпилепсия кезінде иммундық жүйені зерттеу эпилепсияны 

анықтау стандарттарына енгізуді ұсыну. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

Dinmukhamed Ayaganov 

 

The dissertation thesis "Clinical and immunological aspects of resistant forms 

of epilepsy in infancy", presented for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in the 

specialty 6D110100 - Medicine 

 

The relevance of the topic: The topic of cureent study is chosen because 

epilepsy takes the second place in the structure of children's diseases and is a 

formidable in pediatric psychoneurology as often leads to early neurological 

disability [Petrukhin, 2010].  

Despite the achievements of the pharmaceutical industry, the number of 

pharmacoresistant patients does not have any tendency for reduction and constitues 

20-25%  [Kwan and Brodie, 2011], with the frequency of disability within 0,2-5,8 %. 

In the disease understanding there are still many unresolved issues and controversies.  

Espeсially in understanding  it's pathogenetical neurochemical base. According to 

several authors neurochemical changes can cause immune reactions in violation of 

the integrity of the BBB crossing which can cause various symptoms of 

autoimmunity organism [Mukhin et al., 2011]. It has been shown that long-term 

existence of epileptogenic foci in the brain leads to autoimmune changes in involved 

areas, blocks the normal synthesis of GABA [Peltola J. et al., 2000]. It is known that 

a third of patients remain resistant to treatment, and this suggests that exept to already 

known mechanisms of epilepsy, there are many unsolved pathogenetic mechanisms 

[Gusev and Guekht, 2011]. A significant prevalence of drug resistance suggests that 

these forms must have the others mechanisms that still remain unrevealed. 

Inestigation of possible correlations existance between clinical phenotype and 

immune parameters in infants formed the basis of current study.  

Objective: On the basis of clinical features of  and immunological 

characteristics of drug-resistant forms of epilepsy in infants to develop criteria for 

early diagnosis and prevention of neurological disability.  

Research objectives  

1. To investigate the frequency and etiopathogenetical factors for 

implementation  of resistant forms of epilepsy in infants.  

2. To study the characteristics and the presence of clinical, neuroradiological, 

electrophysiological and immunological correlations in the drug-resistant forms of 

epilepsy in infants.  

3. To identify risk factors for drug-resistant forms of epilepsy in infants with 

early markers selection.  

4. To work out an neuro-immunological aspects of pharmaco-resistancy 

epilepsies in infants.  

5. To develop a diagnostic algorithm, management, prediction of outcome for 

children with refractory forms of epilepsy.  



 
 

Methods: The study is descriptive, continuous sampling, cross, using the "case-

control", using a mechanical method of randomized within the group. The work was 

performed as part of the grant within the University of "KazMUCE" 2014 state 

registration number: 0114RK00385. The present study was performed on the basis of 

Children’s hospital №2 of Almaty, as well as in  neurological hospitals Astana, 

Kokshetau, Almaty regions. In Almaty in the study included inpatient children from 

Children's Clinical Infectious Diseases Hospital and the Center for Pediatric 

emergency care. To achieve the goals and objectives of the first part of the research 

were examined 427 children with various forms of epilepsy aged 0 to 36 months. The 

final sample included 295 children. Used the following tools of examinations: 

surveys, all clinical studies, including medical history, neurological examination, 

neuropsychological testing, assessment of physical status, the study of semiology of 

seizures, neuroimaging, EEG video monitoring, and immunological studies. 

Statistical analysis was performed with help of parametric and non-parametric 

methods using SPSS 19.0 software.  

Scientific novelty 

On the basis of the study the new objective data on the frequency and clinical 

features of drug-resistant forms of epilepsy in infants were recived.  

For the first time, using complex approach of studying  drug-resistant forms of 

childhood epilepsies, the groups of children who are at risk for evolving 

pharmacoresistance were found. 

For the first time the correlations between clinico-electro-anatomical and 

immunological disturbances  including shift in cellular and humoral links associated 

with CSF changes (IL-2, S100 protein and aDNA)  were proven. 

For the first time a neuro-immunological aspects of resistant epileptic 

encephalopathies in infants was described. The early markers of drug-resistant forms 

of epilepsy were obtained, diagnostic algorithm for management and outcome 

prognosis was worked out making a substantial contribution into pediatric 

neurologist’s practice.   

Practical significance  

As a result of a comprehensive study presented by scientific data on features of 

clinical variants of epileptic encephalopathy in infants, which will take into account 

their electrophysiological, neuroradiological and immunological characteristics, 

indicating the high information content of complex examination of children with an 

object to identify early markers and enabling outcome assessment and management 

approach therapy.  

The algorithm of diagnostic, management and prediction of the refractory forms 

of children’ epilepsy, which will evaluate risk of resistance was developed.   

A certificate of copyright, which was developed on the concept of the formation 

of immunological dependencies epileptic encephalopathies was received.   

On the basis of applying a patent of the Republic of Kazakhstan "Method of 

early diagnosis of resistant epilepsy in infants" was received a positive decision of the 

formal examination №2016 / 0904,1 from 11.03.2016,  



 
 

The obtained results in comparative aspect of immunological serum and 

cerebrospinal fluid of practitioners will promptly evaluate the permeability of the 

blood-brain barrier that will predict early neurologic outcomes.  

 

Information about the publications 

17 publications were published on the dissertation theme, including 4 in the 

journals recommended Committee for Control of Education and Science MES of RK, 

1 item with non-zero impact factor of the journal indexed in the base of Scopus.  

Conclusions  

1. The resistant form of epilepsy infants presents age-dependent epileptic 

encephalopathy (12.65%), with a predominance of West syndrome (45.5%), with a 

predominance of boys 1.7: 1. The prevalence of drug-resistant forms of epilepsy in 

the study region was 0.2-1.16 per 1,000 children, the frequency – 11.2-14.7% of all 

forms of childhood epilepsy. Etiological factors were a variety of factors, the main 

ones highlighted prenatal factors (59.4%). 

2. Revealed statistically significant positive association of infantile spasms as 

the leading form of drug-resistant epileptic encephalopathy with late diagnosis 

(r=0.87), cognitive impairment, electrophysiological patterns (r=0.65) on the 

background of cerebral malformations (r=0.33) which are correlated in conjunction 

with immunologic shifts. Immunological changes presented by activation of natural 

killer cells and suppressor (r=0.88), IgA depression (F=0.011), increased CIC 

(r=0.72), IL-1β (F=0.112), interleukin-2 (r=0.78), S100 protein (r=0.72) and aDNA 

(r= 0.81) in the CSF. 

3. Markers diagnosis and prognosis of resistant epileptic encephalopathy were 

clinical and electro-anatomical (early debut, late diagnosis, hypsarrhythmia and 

"burst-supression" on the EEG, CNS malformations) and immunologic (increase of 

NK cells, depression IgA, increase CIC, activation IL-1.beta and IL-2, the S100 

protein aDNA) characteristics. 

4. Immunological violations are correlative associated with clinical 

electroencephalographic, neuroradiological changes. On this basis, developed the 

basic directions of the study of epileptogenesis resistant forms of epilepsy in children. 

5. The developed algorithm of diagnostics, management and prognosis of 

children with refractory forms of epilepsy contributes to the timely assessment of risk 

factors. 

Practical recommendations  

To apply the developed diagnostic algorithm, management and prediction of 

refractory forms of children’ epilepsy in the child neurologist practice to assess the 

resistance risk factors.  

To identify early resistance signs by clinical and electroencephalographic data, 

as well as on immunological parameters.  

To estimate the permeability of the blood brain barrier in children with epilepsy 

and predict neurological outcome by changes in the immune parameters in the 

comparative aspect of serum and cerebrospinal fluid.   



 
 

It is possible to use the obtained results in the study process in pediatric 

neurology.   

The study of immune status in children with epilepsy is recommended to include 

in the diagnostic protocol. 

 
 


