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Dear colleague, 

This collection contains selected ILAE documents in 
original and Ukrainian translation 

•	 A practical clinical definition of epilepsy (Fischer 
et al 2014)

•	 Operational classification of seizure types by the 
ILAE (Fischer et al 2017)

•	 Instruction manual for the ILAE 2017 operational 
classification of seizure types

•	 ILAE classification of the epilepsies (Scheffer et al 
2017)

•	 A definition and classification of status epilepticus 
(Trinka et al 2015)

The ILAE strives to provide definitions for key con-
cepts and classification schemes that will help the 
world epilepsy community in developing a common 
language to communicate effectively regarding the 
many facets of epilepsy. It is also hoped that the clear 
terminology, based on available evidence, will help 
develop treatments adapted to each condition.

The Ukrainian translation was made by Ukrainian 
Chapter - ULAE in accordance to the new procedure 
for the translation of ILAE documents approved by 
the Management Committee. Details below 

A practical clinical definition of epilepsy 
Translation - Anna VOITIUK 
Verification of the translation - Tetyana LITOVCHEN-
KO
Independent expert of the verification – Roman 
BROZY

Operational classification of seizure types by the 
ILAE 

Translation - Language service provider “Prof-
translation” supported by Sanofi 
Verification of the translation - Roman BROZY
Independent expert of the verification – Lidiya 
MARIENKO 

Instruction manual for the ILAE 2017 operational 
classification of seizure types 

Translation - Language service provider “Prof-
translation” supported by Sanofi 
Verification of the translation - Lidiya MARIENKO 
Independent expert of the verification – Andriy 
DUBENKO

ILAE classification of the epilepsies: Position paper 
of the ILAE Commission for Classification and Ter-
minology 

Translation - Language service provider “Prof-
translation” supported by Sanofi 
Verification of the translation - Andriy DUBENKO
Independent expert of the verification – Tetyana 
LITOVCHENKO 

A definition and classification of status epilepticus
Translation - Anna VOITIUK 
Verification of the translation - Konstantin Kostyuk
Independent expert of the verification – Andriy 
Dubenko

We are grateful for the ILAE endorsement of this 
translation, as well as all the experts involved and 
we hope to continue this collaboration to provide 
Ukrainian specialists with actual ILAE documents in 
native language 

Also documents placed on the ILAE and ULAE 
web-sites and could be found on  http://ulae.org.
ua and https://www.ilae.org/guidelines/ 

Шановний колего,  

Цей збірник містить вибрані документи 
Міжнародної Протиепілептичної Ліги ILAE мовою 
оригіналу та переклад українською  

•	 Практичне клінічне визначення епілепсії (Фішер 
та ін. 2014)

•	 Робоча класифікація типів епілептичних нападів 
МПЕЛ (Фішер та ін. 2014)

•	 Керівництво з використання робочої 
класифікації типів нападів МПЕЛ 2017

•	 Класифікація епілепсій МПЕЛ (Шефер та ін. 
2017)

•	 Визначення та Класифікація Епілептичного 
Статусу (Трінка та ін. 2015)

МПЕЛ прагне надати визначення ключових 
концепцій і схем класифікації, які допоможуть 
світовій спільноті епілепсії розробити спільну 
мову для ефективного спілкування щодо багатьох 
аспектів епілепсії. Також слід сподіватися, що 
чітка термінологія, заснована на наявних даних, 
допоможе розробити методи, адаптовані до 
кожного стану

Український переклад був зроблений українським 
підрозділом – УПЕЛ відповідно до нової процедури 
перекладу документів МПЕЛ, затверджених 
Керівним комітетом. Подробиці нижче

Практичне клінічне визначення епілепсії
Переклад – Ганна ВОЙТЮК  
Перевірка перекладу  - Тетяна ЛІТОВЧЕНКО
Незалежний експерт з перевірки – Роман БРОЗЬ

Робоча класифікація типів епілептичних нападів 
МПЕЛ

Переклад - Бюро переводов «Профпереклад» 
за підтримки Sanofi 
Перевірка перекладу - Роман БРОЗЬ
Незалежний експерт з перевірки – Лідія 
МАР’ЄНКО   

Керівництво з використання робочої класифікації 
типів нападів МПЕЛ 2017

Переклад - Бюро переводов «Профпереклад» 
за підтримки Sanofi
Перевірка перекладу – Лідія МАР’ЄНКО  
Незалежний експерт з перевірки – Андрій 
ДУБЕНКО

Класифікація епілепсій МПЕЛ 
Переклад - Бюро переводов «Профпереклад» 
за підтримки Sanofi
Перевірка перекладу - Андрій ДУБЕНКО
Незалежний експерт з перевірки – Тетяна 
ЛІТОВЧЕНКО

Визначення та Класифікація Епілептичного 
Статусу

Переклад - Ганна ВОЙТЮК  
Перевірка перекладу – Костянтин КОСТЮК  
Незалежний експерт з перевірки – Андрій 
ДУБЕНКО 

Ми вдячні МПЕЛ за схвалення цього перекладу, 
а також всім залученим фахівцям і сподіваємося 
продовжити цю співпрацю, щоб надати 
українським фахівцям актуальні документи ILAE 
на рідній мові

Також ці документи розміщенні на сайтах МПЕЛ та 
УПЕЛ за посиланнями нижче   http://ulae.org.ua та 
https://www.ilae.org/guidelines/ 

http://ulae.org.ua
http://ulae.org.ua
https://www.ilae.org/guidelines/
http://ulae.org.ua
https://www.ilae.org/guidelines/
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Glynn, ¶¶Dale C. Hesdorffer, ##B.I. Lee, ***Gary W. Mathern, †††Solomon L. Mosh�e,
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Robert S. Fisher
Department of
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Stanford University
School of Medicine

SUMMARY

Epilepsy was defined conceptually in 2005 as a disorder of the brain characterized by

an enduring predisposition to generate epileptic seizures. This definition is usually

practically applied as having two unprovoked seizures >24 h apart. The International

League Against Epilepsy (ILAE) accepted recommendations of a task force altering

the practical definition for special circumstances that do notmeet the two unprovoked

seizures criteria. The task force proposed that epilepsy be considered to be a disease

of the brain defined by any of the following conditions: (1) At least two unprovoked (or

reflex) seizures occurring >24 h apart; (2) one unprovoked (or reflex) seizure and a

probability of further seizures similar to the general recurrence risk (at least 60%) after

two unprovoked seizures, occurring over the next 10 years; (3) diagnosis of an epilepsy

syndrome. Epilepsy is considered to be resolved for individuals who either had an age-

dependent epilepsy syndrome but are now past the applicable age or who have

remained seizure-free for the last 10 years and off antiseizure medicines for at least

the last 5 years. “Resolved” is not necessarily identical to the conventional view of

“remission or “cure.” Different practical definitions may be formed and used for vari-

ous specific purposes. This revised definition of epilepsy brings the term in concor-

dancewith common use.

KEYWORDS: Epilepsy, Seizure, Definition, Unprovoked, Recurrence.
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Резюме

Епілепсія була концептуально визначена в 2005 році як розлад головного мозку, що ха-
рактеризується стійкою схильністю до виникнення епілептичних нападів (далі: нападів). 
З практичної точки зору це означає наявність двох неспровокованих нападів з проміж-
ком часу >24 год один від одного. Міжнародна Протиепілептична Ліга (ILAE) прийняла 
рекомендації Цільової Групи щодо зміни практичного визначення при ряді особливих 
обставин, які не відповідають критерію двох неспровокованих нападів. Цільова Група за-
пропонувала, щоб епілепсія вважалася хворобою головного мозку, яку визначатимуть 
за будь-якою із наступних умов: (1) принаймні два неспровоковані (або рефлекторні) 
напади, що розвиваються з проміжком > 24 години один від одного; 2) один неспро-
вокований (або рефлекторний) напад та ризик його подальшого повторення, подібний 
до загального ризику рецидиву (щонайменше 60%) після двох неспровокованих напа-
дів, упродовж наступних 10 років; (3) діагностований синдром епілепсії. Додано поняття 
«розрішення» епілепсії, що вважається такою для осіб, які або мали залежний від віку 
синдром епілепсії, але в даний час пройшли відповідний вік, або які не мають нападів 
останні 10 років, із яких не приймають протиепілептичні препарати принаймі останні 
5 років. «Розрішення» – не обов’язково ідентичне загальноприйнятому уявленню про 
«ремісію» або «вилікування». Для різних конкретних цілей можуть бути розроблені і ви-
користані різні практичні визначення. Такий перегляд визначення епілепсії призводить 
цей термін у відповідність із загальноприйнятим.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: епілепсія, напад, визначення, неспровокований, рецидив.

Практичне клінічне визначення епілепсії

Д-р Роберт С. Фішер,
в минулому президент 
Американського това-
риства епілепсії (AES), 
редактор журналу «Епі-
лепсія» (Epilepsia) та сай-
та epilepsy.com, очолив 
оперативну робочу групу 
з класифікації нападів.
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In 2005, a Task Force of the International League Against
Epilepsy (ILAE) formulated conceptual definitions of “sei-
zure” and “epilepsy” (Table 1).1 Conceptual definitions can
be translated for specific purposes into operational (practi-
cal) definitions.

The ILAE commissioned a Task Force to formulate an
operational definition of epilepsy for purposes of clinical
diagnosis. This article summarizes the recommendations of
the Task Force, including appended notes and case exam-
ples explaining the reasons for these recommendations and
occasional dissenting views. In December of 2013, the
ILAE Executive Committee adopted the recommendations
as a position of the ILAE.

Why alter the definition of epilepsy? Doing so might
cause confusion among patients who could be left uncertain
as to whether they have or do not have epilepsy. Epidemiol-
ogists and other researchers would need to decide whether
to use the new or old definition and how this might affect
trends and comparisons. Rules and regulations might have
to be changed. Arrayed against these potential negatives are
positive aspects to reevaluation of the definition. The cur-
rent definition requires two unprovoked seizures occurring
at least 24 h apart.2 Some epileptologists recognize and feel
a need to address circumstances with high risk for future sei-
zures after a first unprovoked seizure. For example, one
Delphic study group in Spain3 voted with high consensus in
favor of treatment in five of seven hypothetical scenarios
after a first seizure. A decision for treatment does not neces-
sarily equate to a diagnosis of epilepsy, but it can be taken
as a marker for belief in a strong enduring predisposition for
further seizures. Conversely, a diagnosis of epilepsy does
not necessarily require treatment. The current definition
does not allow a patient to outgrow epilepsy, yet many older
individuals have all but forgotten their two childhood sei-
zures. A definition should conform to how clinicians and
patients think, and usefully merge with other individual con-
siderations in helping to make treatment decisions.

Practical Clinical Definition of
Epilepsy

Conceptually, epilepsy exists after at least one unpro-
voked seizure, when there is high risk for another, although
the actual required risk is subject to debate. After a single

unprovoked seizure, risk for another is 40–52%.4 With two
unprovoked nonfebrile seizures, the chance by 4 years of
having another is 73%, with a 95% confidence interval (CI)
of 59–87%, subsequently herein portrayed as approximately
60–90%.5

The “two unprovoked seizure” definition of epilepsy has
served us well, but it is inadequate in some clinical circum-
stances. A patient might present with a single unprovoked
seizure after a remote brain insult, such as a stroke, central
nervous system (CNS) infection, or trauma. A patient with
such brain insults has a risk of a second unprovoked seizure
that is comparable to the risk for further seizures after two
unprovoked seizures.6 When two individuals with a history
of at least one unprovoked seizure have the same high risk
for having another, an argument can be made that both have
epilepsy. Under limits of the current definition, another
patient might have photosensitive epilepsy, yet not be con-
sidered to have epilepsy because the seizures are provoked
by lights. Another might be free of seizures and seizure
medications for 50 years, yet still have epilepsy. In order to
bring the practical (operational) clinical definition of epi-
lepsy into concordance with how epileptologists think about
epilepsy, the ILAE Task Force recommends broadening the
definition of epilepsy to include the circumstances enumer-
ated in Table 2. The Task Force also added a time limit to
the definition.

Several elements of this definition require clarification.

Disease
Epilepsy has traditionally been referred to as a disorder or

a family of disorders, rather than a disease, to emphasize
that it is comprised of many different diseases and condi-
tions. The term disorder implies a functional disturbance,
not necessarily lasting; whereas, the term disease may (but
not always) convey a more lasting derangement of normal
function. Many heterogeneous health problems, for exam-
ple, cancer or diabetes, comprise numerous subdisorders
and are still considered to be diseases. The term “disorder”
is poorly understood by the public and minimizes the seri-
ous nature of epilepsy. The ILAE and the International
Bureau for Epilepsy (IBE) have recently agreed that epi-
lepsy is best considered to be a disease.

Two unprovoked seizures
Epilepsy exists in a patient who has had a seizure and

whose brain, for whatever reason, demonstrates a patho-
logic and enduring tendency to have recurrent seizures. This
tendency can be imagined as a pathologic lowering of the
seizure threshold, when compared to persons without the
condition. Table 2, item 1, represents the current commonly
employed definition of epilepsy as at least two unprovoked
seizures occurring >24 h apart. A seizure that is provoked
by a transient factor acting on an otherwise normal brain to
temporarily lower the seizure threshold does not count
toward a diagnosis of epilepsy. The term “provoked sei-

Table 1. Conceptual definition of seizure and epilepsy –
2005 report

An epileptic seizure is a transient occurrence of signs and/or

symptoms due to abnormal excessive or synchronous neuronal

activity in the brain.

Epilepsy is a disorder of the brain characterized by an enduring

predisposition to generate epileptic seizures, and by the

neurobiologic, cognitive, psychological, and social consequences

of this condition. The definition of epilepsy requires the

occurrence of at least one epileptic seizure.
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У 2005 році Цільова Група Міжнародної Протиепілептич-
ної Ліги (ILAE) сформулювала концептуальні визначення 
понять «епілептичний напад» та «епілепсія» (Таблиця 1) [1]. 
Концептуальні визначення можуть бути перетворені для 
конкретних цілей в практичні визначення.

Міжнародна Протиепілептична Ліга (ILAE) доручила 
Цільовій Групі сформулювати робоче визначення епі-
лепсії для клінічної діагностики. Ця стаття підсумовує 
рекомендації цільової групи, включаючи додані до неї 
примітки та клінічні випадки, що пояснюють причини 
створення цих рекомендацій та різні точки зору спеці-
алістів. У грудні 2013 р. виконавчий комітет ILAE при-
йняв ці рекомендації в якості офіційної позиції ILAE.

Навіщо змінювати визначення епілепсії? Це може призве-
сти до плутанини серед пацієнтів, яким може бути незрозу-
міло, чи є у них епілепсія чи немає. Епідеміологи та інші до-
слідники повинні вирішити, чи слід використовувати нове або 
старе визначення та як це може вплинути на результати оцін-
ки тенденцій та зіставлень. Можливо, доведеться змінити ін-
струкції та положення. Вибудовуються позитивні аспекти про-
ти потенційно негативних сторін до переоцінки визначення. 
Поточне визначення вимагає наявність двох неспровокованих 
нападів з інтервалом не менше 24 години [2]. Деякі епілептоло-
ги визнають та відчувають необхідність урахування обставин 
з високим ризиком майбутніх нападів вже після першого не-
спровокованого нападу. Наприклад, Дельфійська дослідниць-
ка група в Іспанії [3] проголосувала з високим консенсусом за 
необхідність лікування в п›ятьох із семи гіпотетичних сцена-
ріїв розвитку захворювання вже після першого нападу. Рішен-
ня про лікування не обов›язково прирівнюється до діагнозу 
епілепсії, але його можна сприйняти як маркер високої віро-
гідності розвитку стійкої схильності до подальших нападів. І 
навпаки, діагноз епілепсії не обов›язково вимагає лікування. 
Поточне визначення не дозволяє пацієнту «перерости» епіле-
псію, але багато людей похилого віку вже забули, що колись в 
дитинстві мали два напади. Визначення повинно відповідати 
уявленням лікарів і пацієнтів, враховувати інші індивідуальні 
міркування і аспекти, допомагаючи прийняти зважене рішен-
ня про лікування.

Практичне клінічне визначення 
еПілеПсії

Концептуально, епілепсія існує після принаймні одного 
неспровокованого нападу, коли є високий ризик його пов-
торення, хоча реальний ризик підлягає обговоренню. Після 
одного неспровокованого нападу ризик повторного стано-

вить 40-52% [4]. При двох неспровокованих нефебрильних 
нападах шанс до 4 років мати ще один складає 73%, з 95% 
довірчим інтервалом (ДІ) 59-87%, що далі представлено як 
вірогідність приблизно 60-90% [5]. 

Визначення епілепсії як «два неспровоковані напади» 
нам добре послужило, але в деяких клінічних обставинах 
цього недостатньо. Пацієнт може мати один неспровокова-
ний напад у віддалений період ураження мозку, наприклад, 
інсульту, інфекції центральної нервової системи (ЦНС) 
або травми. У пацієнта з такими мозковими ураженнями 
є ризик другого неспровокованого нападу, який можна по-
рівняти з ризиком подальших нападів після двох неспро-
вокованих нападів у інших хворих [6]. Коли дві людини з 
історією принаймі одного неспровокованого нападу мають 
однаково високий ризик для іншого, можна навести аргу-
мент, що у обох епілепсія. В рамках поточного визначення, 
інший пацієнт може мати фотосенситивну епілепсію, але це 
не вважатиметься епілепсією, оскільки напади провокують-
ся світлом. Інший пацієнт може бути вільний від нападів та 
без лікування впродовж 50 років, діагноз епілепсія в нього 
все ще залишається за таким визначенням. Для приведення 
практичного (робочого) клінічного визначення епілепсії у 
відповідність до уявлень фахівців, Цільова Група ILAE реко-
мендує розширити визначення епілепсії, включивши в ньо-
го обставини, перелічені в таблиці 2. Цільова Група також 
додала у визначення граничний термін. 

Деякі елементи цього визначення вимагають уточнення.

Захворювання
Епілепсія традиційно визначається як розлад або група 

(сімейство) розладів, а не хвороба, щоб підкреслити, що вона 
складається з багатьох різних захворювань і станів. Термін 
«розлад» означає функціональне порушення, яке не обов›яз-
ково є тривалим; у той час як термін «хвороба» може (але не 
завжди) передавати більш тривале порушення нормальної 
функції. Багато неоднорідних проблем зі здоров›ям, напри-
клад, рак або діабет, містять численні різноспрямовані роз-
лади і все ще вважаються хворобами. Термін «розлад» погано 
розуміється громадськістю та мінімізує значимість епілепсії. 
Міжнародна Протиепілептична Ліга (ILAE) та Міжнародне 
Бюро з Епілепсії (IBE) недавно погодилися, що епілепсію кра-
ще всього розглядати як захворювання.

Два неспровокованих напади
Епілепсія діагностується у пацієнта, який мав напад, і мо-

зок якого з якоїсь причини демонструє патологічну і тривалу 
тенденцію до повторних нападів. Цю тенденцію можна уяви-
ти як патологічне зниження судомного порогу, порівняно з 
особами без аналогічних порушень. Таблиця 2, пункт 1, яв-
ляє собою поточне загальноприйняте визначення епілепсії 
як принаймі двох неспровокованих нападів, що виникають з 
інтервалом >24 годин. Напад, який спровокований тимчасо-
вим фактором, що впливає на нормальний мозок і тимчасово 
знижує судомний поріг, не враховується при діагностиці епі-
лепсії. Термін «спровокований напад» можна розглядати як 
синонім «реактивного нападу» або «гострого симптоматич-
ного нападу» [7]. Етіологію не слід плутати з провокаційними 

Таблиця 1. Концептуальне визначення нападу 
та епілепсії звіт ILAE за 2005 рік

Епілептичний напад – тимчасове виникнення клінічних проявів та/
або симптомів внаслідок патологічної надмірної або синхронної 
нейрональної діяльності мозку.

Епілепсія – це розлад головного мозку, що характеризується стій-
кою схильністю до виникнення епілептичних нападів, а також 
нейробіологічними, когнітивними, психологічними і соціальними 
наслідками цього стану. Визначення епілепсії вимагає виникнен-
ня принаймні одного епілептичного нападу.
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zure” can be considered as being synonymous with a “reac-
tive seizure” or an “acute symptomatic seizure.”7 Etiology
should not be confused with provocative factors, as some
etiologies will produce an enduring tendency to have sei-
zures. A brain tumor, for example, might cause a person to
have an epileptic seizure, but not as a transient insult.

The condition of recurrent reflex seizures, for instance in
response to photic stimuli, represents provoked seizures that
are defined as epilepsy. Even though the seizures are pro-
voked,8 the tendency to respond repeatedly to such stimuli
with seizures meets the conceptual definition of epilepsy, in
that reflex epilepsies are associated with an enduring abnor-
mal predisposition to have such seizures.

A seizure after a concussion, with fever, or in association
with alcohol-withdrawal, each would exemplify a provoked
seizure that would not lead to a diagnosis of epilepsy. The
term “unprovoked” implies absence of a temporary or
reversible factor lowering the threshold and producing a sei-
zure at that point in time. Unprovoked is, however, an
imprecise term because we can never be sure that there was
no provocative factor. Conversely, identification of a pro-
vocative factor does not necessarily contradict the presence
of an enduring epileptogenic abnormality. In an individual
with an enduring predisposition to have seizures, a border-
line provocation might trigger a seizure, whereas in a non-
predisposed individual, it might not. The Definitions Task
Force recognizes the imprecise borders of provoked and
unprovoked seizures, but defers discussion to another
venue.

High recurrence risk
Table 2, item 2 defines another path for diagnosing epi-

lepsy. Its intent is to encompass circumstances for which
some practitioners9 and expert epileptologists3 manage
patients as if epilepsy is present after a single unprovoked
seizure, because of a very high risk of recurrence. Such
examples may include patients with a single seizure occur-
ring at least a month after a stroke6 or a child with a single
seizure conjoined with a structural or remote symptomatic
etiology and an epileptiform electroencephalography
(EEG) study.10 Another example is a patient in whom diag-
nosis of a specific epilepsy syndrome associated with persis-
tent threshold alteration can be made after the occurrence of
a single seizure. A first seizure might present as status epi-

lepticus,11,12 but this does not in itself imply epilepsy.
Recurrence risks are not known for the majority of individ-
ual cases. However, if a treating physician is aware that the
lesion has generated an enduring predisposition for unpro-
voked seizures with a risk comparable to those who have
had two unprovoked seizures (which we all agree is epi-
lepsy), then that person too should be considered to have
epilepsy. Choosing a specific threshold risk number might
be excessively precise, but for general comparison, this risk
is about 60–90% after two unprovoked seizures.I A thresh-
old level of 60% appropriately exceeds the 50% level of
recurrence risk found at 5 years after a single seizure in the
United Kingdom multicentre study of early epilepsy and
single seizures (MESS) study.13

It is important to note that a single seizure plus a lesion or
a single seizure plus epileptiform EEG spikes does not auto-
matically satisfy criteria for this operational definition of
epilepsy, because data may vary among different studies
and specific clinical circumstances. In the Dutch Epilepsy
Study,10 children with epileptiform EEG patterns after their
first seizure had a 2-year risk for recurrence of 71%, but in
the study by Shinnar et al.,12 children with a first idiopathic
seizure and abnormal EEG patterns had recurrence risk of
56% at 3 years. No formula can be applied for additive
risks, since data are lacking on how such risks combine;
such cases will have to be decided by individualized consid-
erations. Recurrence risk is a function of time, such that the
longer the time since the last seizure, the lower the risk.14

The revised definition places no burden on the treating
physician to specify recurrence risk in a particular circum-
stance. In the absence of clear information about recurrence
risk, or even knowledge of such information, the default
definition of epilepsy originates at the second unprovoked
seizure. On the other hand, if information is available to
indicate that risk for a second seizure exceeds that which is
usually considered to be epilepsy (about 60%), then epi-
lepsy can be considered to be present.

Epilepsy syndrome
It makes little sense to say that someone has an epilepsy

syndrome15 but not epilepsy. If evidence exists for an epilepsy
syndrome, then epilepsy may be presumed to be present,
even if the risk of subsequent seizures is low. This is the case
with benign epilepsy with centro-temporal spikes (BECTS).

Table 2. Operational (practical) clinical definition of epilepsy

Epilepsy is a disease of the brain defined by any of the following conditions

1. At least two unprovoked (or reflex) seizures occurring >24 h apart

2. One unprovoked (or reflex) seizure and a probability of further seizures similar to the general recurrence risk (at least 60%) after two

unprovoked seizures, occurring over the next 10 years

3. Diagnosis of an epilepsy syndrome

Epilepsy is considered to be resolved for individuals who had an age-dependent epilepsy syndrome but are now past the applicable age or those who

have remained seizure-free for the last 10 years, with no seizure medicines for the last 5 years.
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Таблиця 2. Операційне (практичне) клінічне визначення епілепсії

Епілепсія – це хвороба головного мозку, яка визначається будь-якою із наступних умов:
1. Принаймі два неспровокованих (або рефлекторних) напади з інтервалом >24 години;
2. Один неспровокований (або рефлекторний) напад та ймовірність подальших нападів, подібна загальному ризику рецидиву (щонаймен-

ше 60%) після двох неспровокованих нападів, упродовж наступних 10 років;
3. Діагностика епілептичного синдрому.
Епілепсія вважається такою, що «розрішена» після досягнення визначеного віку для осіб, які страждали на залежний від віку 

епілептичний синдром, або для пацієнтів, що не мають нападів упродовж останніх 10 років, з яких останні 5 років не отримують 
протиепілептичних препаратів.

факторами, так як деякі етіологічні чинники призводять до 
стійкої схильності до нападів. Пухлина головного мозку, на-
приклад, може викликати у людини епілептичний напад, але 
не як тимчасове ураження. 

Стан рецидивуючих рефлекторних нападів, напри-
клад, у відповідь на фотостимуляцію, являє собою спро-
воковані напади, які тим не менш визначаються як епі-
лепсія. Незважаючи на те, що напади є спровокованими, 
тенденція багаторазово реагувати на такі стимули напа-
дами відповідає концептуальному визначенню епілепсії, 
оскільки рефлекторні епілепсії пов›язані зі стійкою ано-
мальною схильністю до таких нападів [8].

Напад після струсу мозку,  при лихоманці  або в поєднан-
ні з алкогольною абстиненцією, кожен з них буде прикла-
дом спровокованого нападу, який не є епілепсією. Термін 
«неспровокований» передбачає відсутність тимчасового 
або зворотного фактору, що знижує поріг і викликає напад 
в цей момент часу. Однак «неспровокований» є неточним 
терміном, оскільки ми ніколи не можемо бути впевнені у 
відсутності провокаційного фактору. І навпаки, виявлення 
провокуючого фактору не обов›язково суперечить наяв-
ності стійкої епілептогенної патології. У людини зі стійкою 
схильністю до нападів незначна погранична провокація 
може спричинити напад, тоді як у осіб без такої схильності 
нападу не буде. Цільова Група визнає неточність межі визна-
чень «спровокований» і «неспровокований» напад, але пере-
носить обговорення цього питання на майбутнє.

Високий ризик рецидиву
Таблиця 2, пункт 2 визначає інший критерій діагности-

ки епілепсії. Його мета полягає в тому, щоб охопити обста-
вини, завдяки яким деякі практикуючі лікарі [9] та фахівці 
епілептологи [3] лікують пацієнтів як при епілепсії, після 
одного неспровокованого нападу через дуже високий ри-
зик рецидиву. Такі приклади можуть включати пацієнтів з 
одним нападом, що виникає принаймні через місяць піс-
ля інсульту [6], дитину з одним нападом, що пов’язаний із 
структурною патологією, або віддалений симптоматичний 
напад при наявності епілептиформних змін на електро-
енцефалограмі (ЕЕГ) [10]. Іншим прикладом є пацієнт, у 
якого діагноз специфічного синдрому епілепсії, пов’язаний 
зі стійким порушенням судомного порогу, може бути по-
ставлений після виникнення єдиного нападу. Перший на-
пад може представляти собою епілептичний статус, але це 
саме по собі не означає епілепсію [11, 12]. Ризик рецидиву 

в більшості випадків невідомий. Проте, якщо лікар звертає 
увагу на те, що у хворого з одним нападом наявне уражен-
ня, яке спричинило стійку схильність до неспровокованих 
нападів з ризиком, порівняним з особами, у яких було два 
неспровокованих напади (загальний критерій епілепсії), то 
діагноз «епілепсія» обґрунтований. Вибір певного порого-
вого показника ризику не може бути надто точним, але для 
загального порівняння цей ризик становить близько 60-90% 
після двох неспровокованих нападів [1]. Пороговий рівень 
60% належним чином перевищує 50% рівень ризику реци-
диву, який виявляється через 5 років після єдиного нападу 
за даними багатоцентрового дослідження проведеного у Ве-
ликобританії, в популяції пацієнтів з ранньою епілепсією і 
поодинокими нападами (MESS) [13].

Важливо відзначити, що єдиний напад та наявність 
(структурного) ураження або єдиний напад та епілеп-
тиформна ЕЕГ у формі спайків автоматично не задоволь-
няють критеріям для цього робочого визначення епіле-
псії, тому що дані можуть змінюватися в залежності від 
різних досліджень та конкретних клінічних обставин. У 
дослідженні Dutch Epilepsy Study [10] приймали участь 
діти з епілептиформними змінами ЕЕГ після першого на-
паду, де 2-річний ризик рецидиву складав 71%, але в до-
слідженнях Шіннара та співавт. (Shinnar et al.) [12], діти 
з першим ідіопатичним нападом та патологічною ЕЕГ 
мали ризик рецидиву 56% упродовж наступних 3х років. 
Жодна формула не може бути застосована для розрахун-
ку додаткового ризику, оскільки відсутні дані про те, як 
поєднуються такі ризики; такі випадки повинні вирішу-
ватися на індивідуальній основі. Ризик рецидиву – це 
така функція часу, що чим більше часу минуло після ос-
таннього нападу, тим нижче ризик [14].

Переглянуте визначення не зобов’язує лікаря вказувати 
ризик рецидиву в кожному конкретному випадку. За від-
сутності чіткої інформації про ризик рецидиву, або навіть 
наявності такої інформації, діагноз епілепсії апріорі вста-
новлюється тільки після другого неспровокованого нападу. 
З іншого боку, якщо доступна інформація вказує на те, що 
ризик другого нападу перевищує ризик характерний для 
епілепсії (близько 60%), можна вважати обґрунтованим на-
явність епілепсії після першого нападу.

Епілептичний синдром
Мало сенсу сказати, що у когось є епілептичний син-

дром, але не епілепсія [15]. Якщо існують докази наявно-
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Exceptional syndromic cases may exist in which obvious
behavioral seizures may not occur at all, as can be the case
with continuous spike and waves during sleep and the Lan-
dau-Kleffner Syndrome.16

Implications for treatment
Diagnosing epilepsy after a single unprovoked seizure

when there is high risk for recurrence may or may not lead
to a decision to initiate treatment. The proposed practical
definition may provide support to a physician who wishes to
treat a patient with high recurrence risk after a single unpro-
voked seizure. However, a treatment decision is distinct
from a diagnosis, and should be individualized depending
upon the desires of the patient, the individual risk-benefit
ratio and the available options. The physician should weigh
the possible avoidance of a second seizure with associated
risks against the risk for drug-related side effects and costs
for the patients.

To be clear, the diagnosis of epilepsy and a decision to
treat are two related but different issues. Many epileptolo-
gists treat for a time after an acute symptomatic seizure (for
example, with Herpes encephalitis), with no implication of
epilepsy. In contrast, patients with mild seizures, with sei-
zures at very long intervals, or those declining therapy
might go untreated even when a diagnosis of epilepsy is
beyond dispute.

Unprovoked seizures separated in time
The time span between two unprovoked seizures that

together qualify as epilepsy is subject to ambiguity. Seizures
clustering within 24 h confer approximately the same risk
for later seizures as does a single seizure.17 The Task Force
retained the current thinking that unprovoked seizures clus-
tering in a 24 h period be considered to be a single unpro-
voked seizure for purposes of predicting recurrence risk.

Some authorities17 consider epilepsy to be present, but in
remission, after 5 years of seizure freedom. However, the
definition of epilepsy does not specify an outer time limit
for occurrence of the second unprovoked seizure to mark
the onset of epilepsy. Therefore, epilepsy could be consid-
ered present if an unprovoked seizure occurred at age 1 and
at age 80, a condition sometimes referred to as oligoepilep-
sy.18 The Task Force acknowledges that, in such circum-
stances, the causes of the seizures occurring at the two time
points might be different, and if so then epilepsy would not
be present.II Otherwise, the Task Force did not agree on a
specific interval of time between seizures that would “reset
the clock” for counting an event as a second seizure. A ratio-
nale for setting such an interval might emerge from future
research.

Epilepsy resolved
Is epilepsy, once diagnosed, always present? The tradi-

tional definition does not allow for its disappearance.
Should a person who has been seizure-free and off medica-

tion for decades after absence seizures as a child still be con-
sidered to have epilepsy? Likewise, are patients with mesial
temporal lobe epilepsy who have been seizure-free off med-
ications for 10 years after resection of their hippocampal
sclerosis considered to still have epilepsy? Seizure freedom
for long intervals of time can result from one of several dif-
ferent underlying circumstances and treatments. An abnor-
mal tendency to have unprovoked seizures may remain, but
the seizures are successfully controlled by therapy. Children
can outgrow their epilepsy, as with BECTS. Some persons
might have had a definitive treatment, such as brain surgery,
rendering them permanently seizure-free.

The Task Force sought a definition that would allow a
possible end to the burden of having epilepsy. Medical liter-
ature uses the term “remission” to imply an abeyance of a
disease, but this term is not well-understood by the public,
and remission does not convey absence of the disease.
“Cure” implies a risk for future seizures no greater than that
of the baseline unaffected population, but after a history of
epilepsy such a low risk is never achieved. The Task Force
therefore adopted the phrase “resolved.”III When epilepsy is
resolved, it implies that the person no longer has epilepsy,
although it does not guarantee that it will not return.

What time intervals and circumstances should character-
ize resolved epilepsy?IV Recurrence risk depends on the
type of epilepsy, age, syndrome, etiology, treatment, and
many other factors. Juvenile myoclonic epilepsy is known
to be subject to an elevated risk of seizures for several dec-
ades,19 but remissions do still occur. Structural brain
lesions, such as malformations of cortical development,20

may elevate risk of seizures long term. Seizures may recur
at variable intervals after remission due to removal of an
epileptogenic lesion, such as a cavernous malformation.21 A
study22 of 347 children achieving at least 5-year “complete
remission” including at least 5-years free of antiseizure
drugs identified late seizure relapses in 6%. One occurred as
long as 8 years after the prior seizure. Data were not given
for those remaining free of seizures after a 10-year complete
remission, but the number would be <6%. After temporal
lobe epilepsy surgery,23 54.2% of patients relapse within
6 months; whereas, only 1.9% relapse 4 years after surgery.
Similar results were seen in another study,24 with only 0.6%
having seizures in the last year of follow-up, provided that
they had been seizure-free for 3 years after surgery.

The risk of seizure recurrence after unprovoked seizures
diminishes with time, although the risk may never reach lev-
els for normal individuals who have not had a prior seizure.
Most relapses are early. After a single unprovoked seizure,
80%14,17 to 90%25 of those who had a second did so within
2 years. In one study,5 after a second unprovoked seizure,
subsequent seizures occurred within 4 years, but none in the
ensuing 3 years, suggesting that the risk may not be zero but
is low. The National General Practice Study of Epilepsy in the
United Kingdom14 identified a 3-year recurrence risk of 44%
after a seizure-free period of 6 months, 32% after 12 months,
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сті синдрому епілепсії, то можна вважати наявність епі-
лепсії, навіть якщо ризик наступних нападів є низьким. 
Це стосується доброякісної епілепсії з центрально-скро-
невими спайками (BECTS). У виняткових випадках на-
явні епілептичні синдроми, коли очевидні напади із змі-
ною поведінки можуть не відбуватися взагалі, таке може 
бути у випадку постійних спайків та хвиль під час сну 
при синдромі Ландау-Клефнера [16].

Наслідки для лікування
Діагностика епілепсії після одного неспровокованого 

нападу при високому ризику рецидиву може привести або 
не привести до прийняття рішення про початок лікування. 
Запропоноване практичне визначення може забезпечити 
підтримку лікаря, який бажає лікувати пацієнта з високим 
ризиком рецидиву після одного неспровокованого нападу. 
Однак рішення про лікування відрізняється від діагнозу і 
повинно бути індивідуальним залежно від бажань пацієн-
та, індивідуального співвідношення ризику і користі, і на-
явних варіантів терапії. Лікар повинен зважити можливість 
уникнути другого нападу з супутніми ризиками проти ри-
зику побічних ефектів, пов›язаних з препаратами, і матері-
альних витрат для пацієнтів.

Таким чином, діагноз епілепсії і рішення про лікуван-
ня – це два пов›язаних, але різних питання. Багато епі-
лептологів призначають лікування на деякий час після 
гострого симптоматичного нападу (наприклад при гер-
петичному енцефаліті), без діагнозу епілепсії внаслідку. 
На відміну від цього, пацієнти з легкими нападами, чи 
з нападами з дуже тривалими проміжками часу або ті, 
що відмовляються від лікування, можуть не лікуватись, 
навіть якщо діагноз епілепсії не викликає сумнівів.

Неспровоковані напади, розділені у часі
Проміжок часу між двома неспровокованими нападами, 

які кваліфікуються як епілепсія, також неоднозначний. Клас-
терні напади впродовж 24 годин мають приблизно такий же 
ризик подальших нападів, як і одинокий напад [17]. Цільова 
Група зберегла існуючу думку про те, що декілька неспровоко-
ваних нападів упродовж 24 годин, прирівнюються до єдиного 
нападу при прогнозуванні ризику рецидиву. 

Деякі поважні автори вважають, що навіть після 5 ро-
ків відсутності нападів наявна епілепсія є в стадії ремісії 
[17]. Однак визначення епілепсії не встановлює зовніш-
ньої часової межі для виникнення другого неспровоко-
ваного нападу, щоб відзначити початок епілепсії. Тому 
епілепсія може вважатися присутньою, якщо один не-
спровокований напад відбувся у віці 1 року, а потім у віці 
80 років, цей стан іноді називають «олігоепілепсією» [18]. 
Цільова Група визнає, що за таких обставин причини 
нападів, що відбуваються у ці два моменти часу, можуть 
бути різними, і якщо це так, то діагноз епілепсія не пра-
вомірний [11]. В той же час, Цільова Група не узгодила 
конкретний інтервал часу між нападами, який «скидав би 
годинник» для підрахунку події в якості другого нападу. 
Обґрунтуванням для встановлення такого інтервалу мо-
жуть послужити майбутні дослідження. 

Розрішення епілепсії
Чи епілепсія, що діагностована одного разу, завжди 

присутня? Традиційне визначення не допускає її зникнен-
ня. Чи має людина, у якої немає нападів і вона не приймає 
ліки впродовж десятиліть, коли діагноз був поставлений 
в дитинстві, як і раніше, вважатися хворою на епілепсію? 
Аналогічним чином, чи вважаються пацієнти з епілепсією 
мезіальної скроневої частки, у яких не було нападів упро-
довж 10 років після резекції гіпокампального склерозу, все 
ще пацієнтами з епілепсією? Відсутність нападів упродовж 
тривалих проміжків часу може бути результатом однієї з 
декількох різних основних обставин та лікувань. Аномаль-
на тенденція до неспровокованих нападів може залишати-
ся,  а напади успішно контролюватися терапією. Діти мо-
жуть «перерости» свою епілепсію, як у випадках з BECTS. 
Деякі люди, можливо, мали радикальне лікування, таке як 
операція на головному мозку, що зробило їх вільними від 
нападів.

Цільова Група шукала визначення, яке б дозволило від-
мовитись від діагнозу епілепсія і зняти тягар епілепсії в ряді 
випадків. Медична література використовує термін «ре-
місія», що передбачає припинення захворювання, але цей 
термін не є добре зрозумілим для громадськості, і ремісія 
не свідчить про відсутність хвороби. «Вилікування» перед-
бачає ризик майбутніх нападів, не більший, ніж в здоровій 
популяції, але у хворих, що мали в анамнезі епілепсію такий 
низький ризик ніколи не досягається. Тому Цільова Група 
прийняла термін «розрішення». Коли епілепсія розрішена, 
це означає, що у людини більше немає епілепсії, хоча це не 
гарантує, що вона не повернеться.

Які часові інтервали і обставини повинні характеризу-
вати розрішену епілепсію? Ризик рецидиву залежить від 
типу епілепсії, віку, синдрому, етіології, лікування і бага-
тьох інших факторів. Відомо, що при ювенільній міокло-
нічній епілепсії існує підвищений ризик виникнення на-
падів упродовж декількох багатьох десятиліть [19], однак 
ремісії все ж таки досягаються. Структурні ураження го-
ловного мозку, такі як вади розвитку кори головного моз-
ку [20], можуть підвищити ризик нападів і в довгостро-
ковій перспективі. Напади можуть повторюватися в різні 
інтервали після ремісії після видалення епілептогенного 
ураження, наприклад, кавернозної мальформації [21]. До-
слідження 347 дітей [22], які досягли принаймні 5-річної 
«повної ремісії» та впродовж 5 років не приймали ніяких 
протиепілептичних препаратів, виявили пізні рецидиви 
нападів у 6% випадків. Один напад відбувся аж через 8 
років після попереднього. Дані про осіб, які залишають-
ся вільними від нападів після 10-річної повної ремісії, не 
були представлені, проте ймовірно кількість рецидивів у 
них складає <6%. Після оперативного лікування епілепсії 
скроневої частки [23], у 54,2% пацієнтів рецидиви відбува-
ються впродовж 6 місяців, в той час як через 4 роки після 
операції рецидивують лише 1,9%. Аналогічні результати 
були отримані в іншому дослідженні [24], і лише 0,6% з 
них мали напади в останній рік спостереження, за умови, 
що вони були без нападів упродовж 3 років після операції.
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and 17% after 18 months. No adequate data are available on
seizure recurrence risk after being seizure-free and off medi-
cation for extended periods of time. Delayed relapses are rare
after 5 years.26 By 10 years off antiseizure medicines, the
annual risk for seizures probably is very low.27,V

Clinicians will have to individualize a determination of
whether epilepsy is resolved. The Task Force chose to
define epilepsy as being resolved for individuals who had an
age-dependent epilepsy syndrome but are now past the
applicable age or those who have remained seizure-free for
the last 10 years, with no seizure medicines for the last
5 years. Delineation of circumstances in which epilepsy is
definitively cured is beyond the scope of this paper.

Imperfect information
From the clinician’s perspective, the new practical defini-

tion linking epilepsy to a predefined probability of seizure
recurrence brings greater clarity and clinical relevance to
the diagnostic process. However, optimal application of
this definition often requires specialized diagnostic and
interpretative skills—specifically, in assessing recurrence
risks, or in diagnosing syndromes—which may not be
broadly available in all settings, particularly at the primary
care level. Even more important is the inevitable uncertainty
in many situations about the potential epileptogenicity of an
magnetic resonance imaging (MRI)–demonstrated lesion.
For instance, one or more brain cysts in an individual with
neurocysticercosis28 may be incidental findings with no epi-
leptogenic activity in a particular individual. Risk does not
equate with causation. When in doubt, practitioners should
consider referring a patient to a specialized epilepsy center
with experience in diagnosis.

In the absence of a seizure documented by video-EEG
recording and typical for a person’s recurrent unprovoked
seizures, there will be situations where a diagnosis of epi-
lepsy remains uncertain. One approach to these ambiguities
would be to define a condition called “probable (or possible)
epilepsy.”VI Such an approach has been adopted with other
diseases, such as multiple sclerosis with the McDonald cri-
teria,29 amyotrophic lateral sclerosis with the El Escorial
criteria,30 migraine,31 and vascular dementia.32 The ILAE
Task Force recognized the subtle, but important, difference
between telling a patient that “you have probable epilepsy”
versus “you probably have epilepsy.” In the absence of
secure information, the latter statement, or another state-
ment simply expressing uncertainty, seemed a more
straightforward assertion. Therefore, the Task Force has not
defined probable epilepsy as a specific entity, but has left
that possibility open for the future.

Consequences of the Practical
Definition

Definitions have consequences. From the viewpoint of
the patient, epilepsy is associated with stigma and psycho-

logical, social, cognitive, and economic repercussions so
important as to be built into the conceptual definition of epi-
lepsy.1 The new practical definition could improve outcomes
by sensitizing clinicians about the need to give greater con-
sideration to the risk of recurrence after a single unprovoked
seizure, and making the clinicians more comfortable in initi-
ating treatment after some initial unprovoked seizures. This
must be individualized, since a diagnosis of epilepsy does not
necessarily require prescription of an antiseizure drug, and
treatment might be justified in some patients for whom a
definitive diagnosis of epilepsy has not been made. A practi-
cal definition allowing earlier diagnosis will be especially
useful for prevention of unnecessary risks of physical inju-
ries or social consequences resulting from recurrent seizures
in patients deemed to be susceptible to a high risk for recur-
rence. The revised definition also provides an expanded
opportunity for disease-modifying interventions that pre-
vent the progression of epilepsy and onset of comorbidities.

How revision of the definition of epilepsy will affect the
measured prevalence of epilepsy is unpredictable. Future
epidemiologic studies may choose to use the older opera-
tional definition for consistency. If the revised definition is
used, some patients previously considered to have epilepsy
will no longer carry an epilepsy diagnosis because of the
provisions for epilepsy being resolved. Other individuals
who meet the “single seizure with high risk for another” cri-
teria might be added to the epilepsy group.

The definition of epilepsy will affect diagnosis and treat-
ment in both resource-rich and resource-poor societies. The
Task Force has been careful to define epilepsy in a way that
can be applied in general with or without expensive technol-
ogy that may not be universally available.

The correct diagnosis of epilepsy in people who might
not have been diagnosed previously may have both negative
and positive consequences. For example, economic conse-
quences might include reimbursement by a national health
service for medications whose cost otherwise would have to
be covered by the affected person. On the other hand, many
people with epilepsy have difficulty in obtaining life or
medical insurance. Some cannot purchase a first home with-
out a life insurance policy secured at the time of home pur-
chase. Stigma could profoundly affect some people not
previously considered to have epilepsy, with serious and
misguided consequences such as loss of access to education
or marriage bans. Allowing epilepsy to be declared
“resolved” may lift the stigma from some who should no
longer be considered to have epilepsy. Positive economic
and health consequences will accrue when more accurate
diagnosis results in appropriate preventative treatment
before a second seizure occurs.

People with reflex epilepsies previously have been disen-
franchised by the requirement that seizures be unprovoked.
The inclusion of reflex epilepsy syndromes in a practical
clinical definition of epilepsy now brings these individuals
into the epilepsy community.
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Ризик рецидиву після неспровокованих нападів зменшу-
ється з часом, хоча цей ризик ніколи не досягне рівня для 
здорових осіб без нападів в анамнезі. Більшість рецидивів 
ранні. Після одного неспровокованого нападу від 80% [14, 
17] до 90% [25] хворих переносять другий напад упродовж 2 
років. В одному дослідженні після другого неспровоковано-
го нападу наступні напади виникли  впродовж 4 років, але ні 
один з них не з’явився впродовж наступних 3 років, що свід-
чить про низький, але не нульовий ризик пізніх рецидивів 
[5]. За даними дослідження National General Practice Study 
of Epilepsy (Великобританія) [14] ризик рецидиву впродовж 
3-х років складає 44% після відсутності нападів 6 місяців, 
32% після 12 місяців і 17% після 18 місяців. Відсутні вірогідні 
дані про ризик рецидиву після того, як хворі були позбавле-
ні нападів та припинили прийом ліків на тривалий період 
часу. Віддалені рецидиви  після 5 років розвиваються рідко 
[26]. Ризик рецидиву через 10 років після відміни протиепі-
лептичних препаратів, ймовірно дуже низький [27].

Клініцистам доведеться індивідуалізувати визначення 
того, чи є епілепсія розрішеною. Цільова Група в якості 
критеріїв для розрішення епілепсії визначила досягнення 
певного віку для пацієнтів з вікозалежним епілептичним 
синдромом, або відсутність епілептичних нападів  упро-
довж  10 років, з яких в останні 5 років без медикаментів. 
Визначення обставин, в яких остаточно виліковується 
епілепсія, виходить за рамки цього документу.

Недосконала інформація
З точки зору клініциста, нове практичне визначен-

ня, що пов›язує епілепсію із заздалегідь визначеною 
ймовірністю рецидиву нападу, призводить до більшої 
ясності та клінічної значимості діагностичного проце-
су. Проте, оптимальне застосування цього визначення 
часто вимагає спеціальних діагностичних та інтерпре-
таційних навичок, зокрема, при оцінці ризику рециди-
ву або при діагностиці синдромів, які можуть бути не-
доступні у всіх установах, особливо на рівні первинної 
медико-санітарної допомоги. Ще важливішою є немину-
ча невизначеність у багатьох ситуаціях про потенційну 
епілептогенність патологічних змін, виявлених при маг-
нітно-резонансній томографії (МРТ). Наприклад, одна 
або декілька кист головного мозку у людини з нейро-
цистицеркозом можуть бути випадковими знахідками, 
які не мають епілептогенної активності у конкретної лю-
дини [28]. Ризик не прирівнюється до причинно-наслід-
кового зв›язку. У разі сумнівів, практикуючі лікарі по-
винні розглянути питання про направлення пацієнта в 
спеціалізований центр з досвідом діагностики епілепсії.

При відсутності нападу, задокументованого відеозапи-
сом ЕЕГ і типових для осіб повторних неспровокованих 
нападів, будуть виникати ситуації, коли діагноз епілепсії 
залишиться невизначеним. Один з підходів в таких випад-
ках полягає у визначенні стану, що називається «імовір-
на (або можлива) епілепсія». Такий підхід був прийнятий 
при інших захворюваннях, таких як розсіяний склероз за 
критеріями Макдональда, бічний аміотрофічний склероз 
за критеріями Ель-Ескоріал, мігрень і судинна деменція 

[29-32]. Цільова Група ILAE визнала тонку, але важли-
ву відмінність між тим, щоб сказати пацієнту, що «у вас, 
ймовірно, епілепсія» проти «ви, напевно, страждаєте на 
епілепсію». Якщо відсутня повна інформація, тверджен-
ня, що просто висловлює невизначеність, видається більш 
зваженим. Тому Цільова Група не визначила «можливу 
епілепсію» як особливу форму, але залишила цю можли-
вість відкритою для майбутнього.

наслідки використання 
Практичного визначення

Визначення мають наслідки. З точки зору пацієнта, 
епілепсія пов›язана зі стигматизацією та психологічни-
ми, соціальними, когнітивними та економічними наслід-
ками, що потрібно враховувати при концептуальному ви-
значенні епілепсії [1]. Нове практичне визначення може 
покращити стан проблеми, спонукаючи лікарів-фахівців 
до більш уважного вивчення ризику рецидивів після 
одного неспровокованого нападу та допомогти клініци-
стам прийняти рішення при ініціюванні лікування піс-
ля першого неспровокованого нападу. Рішення повинно 
бути індивідуалізованим, оскільки діагноз епілепсії не 
обов›язково вимагає призначення протиепілептичного 
препарату, а з іншого боку лікування може бути виправ-
даним у деяких пацієнтів, для яких остаточний діагноз 
епілепсії не був встановлений. Практичне визначення, 
що дозволяє проводити ранню діагностику, буде осо-
бливо корисне для запобігання невиправданих ризиків 
фізичних травм і соціальних проблем, що виникають в 
результаті повторюваних нападів у пацієнтів з високим 
ризиком рецидиву. Переглянуте визначення також надає 
розширену можливість для втручань, що змінюють пере-
біг захворювання, запобігають прогресуванню епілепсії 
та виявленню супутніх захворювань.

Як перегляд визначення епілепсії вплине на показ-
ники поширеності епілепсії передбачити неможливо. 
Майбутні епідеміологічні дослідження можуть вико-
ристовувати старе визначення епілепсії для забезпечен-
ня узгодженості даних. При використанні переглянутого 
визначення, деякі пацієнти, які раніше вважалися хвори-
ми на епілепсію, більше не будуть мати діагноз епілепсії 
у відповідності до положення про розрішення епілепсії. 
В той же час, до групи хворих на епілепсію можуть бути 
додані інші особи, що відповідають критеріям «один на-
пад з високим ризиком рецидиву».

Визначення епілепсії вплине на діагностику та ліку-
вання як у багатих так і в бідних країнах. Цільова Група 
надала визначення епілепсії таким чином, що його мож-
на застосувати в цілому як з використанням дорогих тех-
нологій або без них, які, можливо, не є універсальними.

Вперше встановлений правильний діагноз епілепсії 
може мати як негативні, так і позитивні наслідки. Напри-
клад, економічні наслідки можуть включати відшкоду-
вання національною службою охорони здоров›я витрат 
на ліки, які в іншому разі довелося б оплачувати хворо-
му самотужки. З іншого боку, багато людей з епілепсією 
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The revised practical definition described in this report is
intended for clinical diagnosis, and might not be suitable for
all research studies. Different operational definitions will be
used depending on specific purposes, and comparisons
could still be made using the traditional “two-unprovoked-
seizure” definition of epilepsy whenever appropriate. Inves-
tigators must clearly identify the definition used in any
study or publication.

A revised definition has implications for legislation and
health economics. Regulations affecting individual life
activities, such as driving restrictions, relate more to seizure
frequency or to risk of seizure recurrence than to a diagnosis
of epilepsy, but this is not always the case. In some countries
a diagnosis of epilepsy per se limits the period of validity of
a driving permit, or the type of permit that can be acquired.
Guidelines about participation in certain sports may stipu-
late restrictions for people with a diagnosis of epilepsy, irre-
spective of seizure history. Insurance coverage and social
benefits might also be affected by the diagnostic label. To
the extent that a revised practical definition might affect the
number of people diagnosed with epilepsy, there could be
cost repercussions for the individual and for the society.
Costs to society may not necessarily be higher, however,
particularly if the new operational diagnosis codifies the
current approach of epileptologists and leads to improved
management of individuals who are likely or unlikely to
have future seizures.

Conclusion
Epilepsy previously has been defined as at least two

unprovoked seizures >24 h apart. The revised practical defi-
nition implies that epilepsy also can be considered to be
present after one unprovoked seizure in individuals who
have other factors that are associated with a high likelihood
of a persistently lowered seizure threshold and therefore a
high recurrence risk. Such risk should be equivalent to the
recurrence risk of a third seizure in those with two unpro-
voked seizures, approximately at least 60%. The latter risk
level occurs with remote structural lesions, such as stroke,
CNS infection, certain types of traumatic brain injury, diag-
nosis of a specific epilepsy syndrome, or in some circum-
stances with the presence of other risk factors. Those with
recurrent reflex seizures, for example, photosensitive sei-
zures, are also considered to have epilepsy. This definition
of epilepsy brings the term in concordance with common
use by most epileptologists.VII Epilepsy is not necessarily
life-long, and is considered to be resolved if a person has
been seizure-free for the last 10 years, with at least the last
5 year off antiseizure medicines, or when that person has
passed the age of an age-dependent epilepsy syndrome. The
new definition is more complicated than is the old defini-
tion. Studies providing detailed knowledge of seizure recur-
rence risk are few, so most diagnoses of epilepsy will of
necessity still be made by documentation of two unpro-

voked seizures. As more knowledge of recurrence risks is
accrued for specific etiologies, application of the epilepsy
definitions will become more precise and more useful.

Case ExamplesVIII

1. Two seizures. A 25-year-old woman has two unpro-
voked seizures, 1 year apart. Comment: This person has
epilepsy, according to both the old and new definitions.

2. Stroke and seizure. A 65-year-old man had a left
middle cerebral artery stroke 6 weeks ago and now
presented with an unprovoked seizure. Comment: With
a seizure in this time relation to a stroke (or brain
infection or brain trauma) the literature6 suggests a
high (>70%) risk of another unprovoked seizure.
Therefore, in the new (but not the old) definition, this
man would have epilepsy.

3. Photic seizures. A 6-year-old boy has had two seizures
3 days apart while playing a videogame involving flash-
ing lights. There have been no other seizures. EEG
shows an abnormal photoparoxysmal response. Com-
ment: This boy has epilepsy according to the new defini-
tion (but not the old), even though the seizures are
provoked by lights, since there is an abnormal enduring
predisposition to have seizures with light flashes.

4. Benign Epilepsy with Centrotemporal Spikes (BECTS).
A 22-year-old man had seizures with face twitching
when falling asleep at ages 9, 10, and 14 years; he has
had none since. EEG at age 9 years demonstrated cen-
trotemporal spikes. Medications were discontinued at
age 16. Comment: For this young man, epilepsy is
resolved, because of passing the relevant age range of an
age-dependent syndrome. The old definition has no pro-
vision for considering epilepsy to be resolved.

5. Single seizure and dysplasia. A 40-year-old man had a
focal seizure characterized by left hand twitching that
progressed to a tonic–clonic seizure. This was his only
seizure. Magnetic resonance imaging (MRI) shows a
probable transmantle dysplasia in the right frontal lobe
and EEG shows right frontotemporal interictal spikes.
Comment: Although many clinicians would reasonably
treat this man with antiseizure medications, the recur-
rence risk for seizures is not precisely known, and there-
fore epilepsy cannot yet be said to be present according
to either definition. Future epidemiologic studies might
clarify this situation.

6. Two seizures long ago. An 85-year-old man had a focal
seizure at age 6 and another at age 8 years. EEG, MRI,
blood tests, and family history were all unrevealing. He
received antiseizure drugs from age 8 to age 10 years,
when they were discontinued. There have been no fur-
ther seizures. Comment: According to the new defini-
tion, epilepsy is resolved, since he has been seizure-free
for >10 years and off seizure medication for at least the
last 5 years. This is not a guarantee against future
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відчувають труднощі в отриманні страхування життя 
і здоров’я. Деякі з них не можуть придбати приватний 
будинок без полісу страхування життя, необхідного при 
купівлі будинку. Стигма може глибоко вплинути на тих 
людей, які раніше не вважалися хворими на епілепсію, 
з серйозними та не завжди правомірними наслідками, 
такими як втрата доступу до освіти або заборони шлю-
бу. Впровадження поняття «розрішення» епілепсії доз-
волить зняти стигматизацію з осіб, що вже не будуть 
вважатися хворими. Позитивні економічні та медичні 
наслідки з’являться, коли більш точний діагноз призведе 
до відповідного профілактичного лікування ще до ви-
никнення другого нападу.

Люди з рефлекторними епілепсіями раніше не мали 
діагнозу епілепсія і були позбавлені ряду можливостей 
і пільг з-за вимоги, щоб напади були неспровоковани-
ми. Включення рефлекторних епілептичних синдромів 
у практичне клінічне визначення епілепсії в стало ос-
новою для віднесення цих пацієнтів в групу хворих на 
епілепсію. 

Переглянуте практичне визначення, наведене в цій 
статті, призначене для клінічної діагностики і може не 
підходити для деяких наукових досліджень. Залежно від 
конкретних цілей будуть використовуватися різні робо-
чі визначення, і у відповідних випадках можна буде про-
водити співставлення з використанням традиційного 
визначення епілепсії «два неспровокованих напади». Ав-
тори дослідження повинні чітко визначити, яке з визна-
чень буде використовуватися в будь-якому дослідженні 
або публікації.

Переглянуте визначення має також ряд юридичних 
наслідків та наслідків в економіці охорони здоров›я. 
Правила, що впливають на індивідуальну життєдіяль-
ність, такі як обмеження водіння, більшою мірою відно-
сяться до частоти нападів або ризику рецидиву нападів, 
ніж до діагностики епілепсії, але це не завжди так. У дея-
ких країнах діагноз епілепсії як такої обмежує термін дії 
водійського посвідчення або тип дозволу, яке може бути 
отримано. Правила участі в певних видах спорту можуть 
передбачати обмеження для осіб з діагнозом епілепсія, не 
залежно від частоти нападів. На страхове покриття і со-
ціальні виплати також може впливати наявність діагнозу 
епілепсія. Ступінь впливу переглянутого визначення на 
кількість зареєстрованих осіб з епілепсією має еконо-
мічне значення як для конкретного пацієнта, так і для 
суспільства. Однак, витрати для суспільства не обов›яз-
ково стануть вищими, особливо якщо новий робочий 
діагноз систематизує нинішній підхід епілептологів і 
призведе до поліпшення лікування пацієнтів з різною 
ймовірністю розвитку нападів в майбутньому.

висновки
Епілепсія раніше була визначена як принаймні два не-

спровокованих напади з інтервалом більше 24 годин. Пе-
реглянуте практичне визначення означає, що епілепсія 
також може вважатися наявною після одного неспрово-

кованого нападу в осіб, які мають інші фактори, що при-
зводять до стійкого зниження судомного порогу і, отже, 
високого ризику рецидиву. Такий ризик повинен бути екві-
валентним ризику рецидиву третього нападу у пацієнтів із 
двома неспровокованими нападами, і становити не менше 
60%. Такий рівень ризику виникає у віддаленому періоді 
структурних уражень, таких як інсульт, інфекція ЦНС, пев-
ні види черепно-мозкової травми, специфічні епілептичні 
синдроми або в деяких випадках за наявності інших факто-
рів ризику. Хворими на епілепсію також вважаються особи 
з рецидивуючими рефлекторними нападами, наприклад, 
фоточутливими нападами. Це визначення епілепсії призво-
дить до відповідності із прийнятою більшістю епілептоло-
гів термінологією. Епілепсія не обов›язково триває все жит-
тя і вважається розрішеною, якщо людина не мала нападів 
упродовж останніх 10 років, принаймні, останні 5 років без 
протиепілептичних препаратів, або після досягнення пев-
ного віку при синдромах залежної від віку епілепсії. Нове 
визначення є більш складним, ніж старе. Дослідження, що 
дають докладні знання про ризик рецидиву нападу, нечис-
ленні, тому більшість діагнозів епілепсії як і раніше будуть 
проводитися шляхом документування двох неспровокова-
них нападів. По мірі накопичення більшої кількості знань 
про ризики рецидиву для конкретних етіологій, застосу-
вання визначення епілепсії стане більш точним і корисним.

Приклади виПадків
1. Два напади. 25-річна жінка має два неспровоковані 

напади з інтервалом в 1 рік. Коментар: у цієї людини є 
епілепсія, відповідно до старих і нових визначень.

2. Інсульт та напад. 65-річний чоловік 6 тижнів тому пере-
ніс інсульт в ділянці лівої середньої мозкової артерії та 
зараз спостерігається неспровокований напад. Комен-
тар: при наявності нападу після перенесеного інсульту 
(або інфекції мозку, черепно-мозкової травми) літера-
турні дані [6] передбачають високий (>70%) ризик іншо-
го неспровокованого нападу. Отже, згідно з новим (але 
не старим) визначенням ця людина матиме епілепсію.  

3. Фосенситивні напади. 6-річний хлопчик мав два напа-
ди за 3 дні, під час гри у відеоігри, що включали спа-
лахи. Інших нападів не було. ЕЕГ показує аномальну 
фотопараксизмальну реакцію. Коментар: Цей хлопець 
має епілепсію згідно з новим визначенням (але не ста-
рим), навіть якщо напади провокуються тільки світ-
лом, оскільки існує ненормально стійка схильність до 
нападів у відповідь на світлові спалахи.

4. Доброякісна епілепсія з центротемпоральними спайка-
ми (BECTS).  22-річний чоловік мав напади із посіпу-
ванням обличчя, при засинанні у віці 9, 10 і 14 років; з 
тих пір він не має жодного нападу. На ЕЕГ, зробленому 
у віці 9 років, зареєстровані спайки у центрально-скро-
невих відділах. Прийом ліків було припинено у віці 16 
років. Коментар: Для цього молодого чоловіка епілепсія 
розрішена, оскільки в нього був залежний від віку син-
дром, він старше відповідного вікового діапазону. Ста-
ре визначення не передбачає «розрішення епілепсії».
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seizures, but he has a right to be viewed as someone who
does not currently have epilepsy.

7. Long-interval seizures. A 70-year-old woman had
unprovoked seizures at ages 15 and 70. EEG, MRI, and
family history are unremarkable. Comment: Both old
and new definitions consider this woman to have epi-
lepsy. Despite the diagnosis, many clinicians would not
treat because of the low frequency of seizures. Should
investigations somehow show that the causes of the
two seizures were different, then epilepsy would not be
considered to be present.

8. Questionable information. A 20-year-old man has had
three unobserved episodes over 6 months consisting of
sudden fear, difficulty talking, and a need to walk
around. He is not aware of any memory loss during the
episodes. There are no other symptoms. He has no risk
factors for epilepsy and no prior known seizures. Rou-
tine EEG andMRI are normal. Comment: Declaring this
man to have epilepsy is impossible by either the old or
new definition. Focal seizures are on the differential
diagnosis of his episodes, but both definitions of epi-
lepsy require confidence that the person has had at least
one seizure, rather than one of the imitators of seizures.
Future discussions may define the boundaries of “possi-
ble and probable epilepsy.”
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Notes

I. Specifying a level of risk for recurrence to quantify the concept of
“enduring predisposition” was difficult for the Task Force. All agreed that
an individual with two unprovoked seizures had epilepsy. The risk for a
third seizure in such an individual is about 3 in 4, but the 95% confidence
intervals are about 60–90%. Therefore, the Task Force agreed that an
individual having a similar risk after one unprovoked seizure should
logically be considered also to have epilepsy. The number >60% is intended
to be an approximate guideline, rather than a sharp cutoff.
II. Some suggested a time limit within which the two spontaneous seizures
must occur to diagnose epilepsy. In the absence of consensus and evidence
on which to base a specific time, lifetime occurrence was retained as the
default.
III. The motivation for this aspect of the definition was twofold. First,
many clinicians, patients, and families consider epilepsy to be in the past
when seizures no longer occur and no antiseizure medications are
employed. Second, the Task Force desired to remove lasting stigma associ-
ated with a lifetime diagnosis of epilepsy. Other terms considered included
remission, terminal remission, complete remission, inactive epilepsy,
epilepsy absent, epilepsy not present, epilepsy no longer present, and cure.
Many of these did not convey the concept that epilepsy was gone. Cure
implied complete success of some treatment or passage of time, such that
risk was that of the baseline population.
IV. Evidence to guide a specific required seizure-free number of years is
limited, and existing risk functions show a continuous decline over time,
rather than a natural breakpoint. Some argued for 5 years, but as many as
5% annually may have a seizure after a 5-year seizure-free interval. Being
seizure-free for the most recent 10 years and off medications for the most
recent 5 years predicts future freedom from seizures in a high percentage of
cases.
V. Although evidence exists for a (low) relapse rate after 5 years of seizure
freedom, no evidence was available at time of writing for relapse rates after
being seizure-free for 10 years, which therefore was selected to be a time
longer than 5 years, for which relapse rate would be consider likely very
low.
VI. Whether to define a condition called “probable epilepsy,” “possible
epilepsy,” or both, generated the most debate in the deliberations, and
ultimately the issue was settled by majority view rather than full consen-
sus. Probable epilepsy was considered for two different circumstances:
the first in which one seizure had occurred and risks were high but not
very high for having another. The second circumstance encompassed
limited information in cases that seemed to be epilepsy, but reliable sei-
zure descriptions or other key data were lacking. Allowing a diagnosis of
probable epilepsy in the second circumstance could harmfully short-cut
necessary diagnostics to clarify the diagnosis. The Task Force did see
value in defining probable epilepsy, but believed that extensive future
consideration would be needed in order to make its definition operation-
ally consistent and useful.
VII. An earlier draft of the manuscript was posted for comments on the
ILAE website. A total of 315 comments, some very extensive, were
received. The majority of opinions were positive, but there also were
some very thoughtful and strongly felt disagreements. It was considered
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5. Єдиний напад та дисплазія. 40-річний чоловік мав фо-
кальний напад, який характеризувався посіпуванням 
лівої руки з подальшим прогресуванням у тоніко-кло-
нічний напад. Це був єдиний напад. Магнітно-резо-
нансна томографія (МРТ) показує кіркову дисплазію 
у правій лобовій частці, а ЕЕГ показує лобно-скроне-
ві інтеріктальні спайки з правої сторони. Коментар: 
Хоча багато клініцистів цілком обґрунтовано лікува-
ли б цю людину протиепілептичними препаратами, 
ризик рецидиву нападу не визначений і, отже, діагноз 
епілепсія не може бути встановлений за будь-яким із 
визначень. Можливо майбутні епідеміологічні дослі-
дження зможуть прояснити цю ситуацію.

6. Два напади з довготривалим інтервалом.  85-річний чо-
ловік мав фокальний напад у віці 6 років, а інший – у віці 
8 років. ЕЕГ, МРТ, аналізи крові та сімейна історія були 
невідомими. Він отримував протиепілептичні препара-
ти від 8 до 10 років, потім прийом препаратів був припи-
нений. У подальшому нападів не було. Коментар: Згідно 
з новим визначенням, епілепсія розрішилася, оскільки в 
нього не було нападів упродовж >10 років і він не при-
ймав ліки  понад 5 останніх років. Це не гарантія відсут-
ності нападів в майбутньому, але він має право вважа-
тись особою, яка в даний час не має епілепсії.

7. Епілептичні напади з тривалим інтервалом. 70-річна 
жінка мала неспровоковані напади у віці 15 і 70 років. 
ЕЕГ, МРТ без патології, сімейна історія по епілепсії 
не обтяжена. Коментар: у відповідності до старого і 
нового визначення епілепсії встановлюється діагноз 
епілепсія. Незважаючи на діагноз, більшість лікарів не 
будуть призначати лікування в цьому випадку через 
низьку частоту нападів. Якщо вдасться встановити, 
що ці напади викликані різними причинами, діагноз 
епілепсія може не встановлюватися.

8. Сумнівна інформація. 20-ти річний чоловік  упродовж 
6 місяців мав три епізоди розладів у вигляді раптово-
го страху, порушення мовлення і потреби кудись іти. 
Пацієнт не відмічає втрати пам’яті під час цих епізодів. 
Він не мав більше ніяких симптомів. Чоловік не має ні-
яких факторів ризику епілепсії та попередніх нападів. 
Рутинна ЕЕГ і МРТ нормальні. Коментар: Встановити 
діагноз епілепсія у цього чоловіка неправомірно ні за 
старим, ні за новим визначенням. Треба диференціюва-
ти ці епізоди з фокальними нападами, але визначення 
епілепсії передбачають наявність хоча-б одного епілеп-
тичного нападу, а не стану, що імітує напад. Майбутні 
обговорення мають визначити рамки «можливої і ймо-
вірної епілепсії».
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Нотатки
I. Визначення рівня ризику рецидиву для кількісної оцінки концепції 
«стійкої схильності» було складним для Цільової Групи. Всі погодилися, 
що у людини з двома неспровокованими нападами є епілепсія. Ризик 
третього нападу у такого індивідуума становить близько 3 з 4, а 95% до-
вірчий інтервал становить ризик близько 60-90%. Таким чином, Цільова 
Група погодилася, що людину, яка має подібний ризик після одного не-
спровокованого нападу, слід вважати також хворою на епілепсію. Число 
>60% має на меті приблизну рекомендацію, а не різке обмеження.
II. Деякі пропонували встановити термін, упродовж якого повин-
ні відбуватися два спонтанні напади для діагностики епілепсії. За 
відсутності консенсусу та доказів, на яких базувалося б обмеження 
певним часом, поява другого нападу  впродовж життя залишилась як 
критерій діагнозу.
III. Мотивація цього аспекту визначення була двоякою. По-перше, 
багато клініцистів, пацієнтів та сім’ї вважають епілепсію у минулому, 
коли напади більше не відбуваються, і не застосовуються протиепілеп-
тичні препарати. По-друге, Цільова Група прагнула усунути тривалу 
стигматизацію, пов’язану з діагнозом епілепсії на все життя. Інші тер-
міни, що розглядаються, включали ремісію, термінову ремісію, повну 
ремісію, неактивну епілепсію, епілепсія відсутня, епілепсії немає, епіле-
псії більше не існує, і вилікування. Більшість цих термінів не свідчать 
про те, що епілепсія вже зникла. Вилікування передбачає повний успіх 
будь-якого лікування або зміни що відбуваються з плином часу, так що 
ризик нападів стає таким же як і в загальній популяції.
IV. Докази, що дозволяють запропонувати конкретну необхідну кіль-
кість років без нападів, є обмеженими, а існуючі ризики показують 
безперервне зниження з плином часу, відмінне від природної точки 
закінчення захворювання. Деякі дослідники стверджують, що до-
статній період відсутності нападів упродовж 5 років, але до 5% з цих 
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unreasonable to place a burden on a treating physician for knowing the
precise risk for a subsequent seizure. The authors agreed with this
criticism. Many commenters were for and many others against calling
epilepsy a disease, rather than a disorder. This decision was comman-
deered by the respective IBE and ILAE Executive Committees in favor
of the term “disease.” The phrase “no longer present” was not embraced
by those responding to comments, and it was changed to “resolved.”
Many commenters wished for epilepsy to be resolved at 5 years of sei-
zure freedom, on or off antiseizure drugs. The Task Force wanted
resolved to mean a risk sufficiently low that epilepsy could be put aside,
and achieving that requires a more stringent time interval, so we settled
on 10 years of seizure freedom, 5 years off medicines. Several comment-
ers wanted to eliminate the slippery concept of provoked versus unpro-
voked seizures. Such a change would have been quite fundamental,
altering our view of acute symptomatic seizures, now comprising 40% of
all seizures. We left that discussion for another venue. In general, the
authors believed that the “wisdom of the crowd” strengthened and clari-
fied the arguments and, more importantly, moved the definition closer to
how working clinicians think of epilepsy.
VIII. These examples were presented on June 24, 2013, to the audience
of the ILAE Congress Presidential symposium, with >1,000 epileptolo-
gists in attendance. Audience votes on whether epilepsy was present in
these cases correlated very strongly with the terms of the revised defini-
tion. Although not a scientifically valid survey, the responses indicated
that epileptologists thought of epilepsy in ways consistent with the
revised definition.
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хворих щорічно можуть мати напад після 5-річного безнападового 
періоду. Відсутність нападів упродовж останніх 10 років і (з них) при-
пинення прийому ліків впродовж останніх 5 років є предиктором від-
сутності нападів в майбутньому у великому відсотку випадків.
V. Незважаючи на наявність доказів низького показника рецидиву після 
5 років відсутності нападів, у момент написання статті не було жодних 
доказів щодо частоти рецидивів після того, як  хворі були позбавлені 
нападів упродовж 10 років, і, отже,  терміни були обрані довшими, ніж 
5 років, для якого можливість рецидиву буде вважатись дуже низькою.
VI. Питання чи потрібно визначити стан, що називається «ймовірна 
епілепсія», «можлива епілепсія», або обидва ці стани, викликали най-
більшу кількість дебатів у дискусіях, і врешті-решт, це питання було 
врегульовано перевагою, а не повною згодою. «Ймовірна епілепсія» 
розглядалася за двох різних обставин: перша ситуація, в якій відбувся 
один напад, і ризики були високими, але не дуже високими, для розвит-
ку іншого нападу. Друга обставина охоплювала ситуацію, коли наявна 
обмежена інформація відносно нападу, коли це виглядає як епілепсія, 
але відсутні надійні описи чи інші ключові дані. Впровадження діагно-
зу «ймовірної епілепсії» за другої обставини може шкідливо скоротити 
обсяг необхідної діагностики для уточнення діагнозу. Цільова Група 
дійсно вважає за доцільне визначити «ймовірну епілепсію», але вва-
жає, що в майбутньому знадобиться всебічний розгляд і уточнення для 
того, щоб зробити її визначення послідовним і корисним.
VII. Попередній проект рукопису був розміщений для коментарів на 
веб-сайті International League Against Epilepsy (ILAE). Всього було от-
римано 315 коментарів, деякі дуже об’ємні. Більшість відгуків були по-
зитивними, але були також деякі дуже продумані та мали протилежну 
точку зору. Було визнано нерозумним покладати тягар відповідальності 
визначення ризику подальших нападів на лікуючого лікаря. Автори по-
годилися з цією критикою. Багато коментаторів були «за» і багато «про-
ти» того, щоб називати епілепсію хворобою, а не розладом. Це рішення 
було прийнято відповідними виконавчими комітетами IBE та ІLАЕ на 
користь терміну «хвороба». Вираз «більше не присутня» не був прийня-
тий тими, хто відповів на зауваження, і він був змінений на «розрішена». 
В багатьох коментарях висловлювалося побажання, щоб епілепсія вва-
жалася «розрішеною» через 5 років відсутності нападів або припинення 
ПЕП. Але, Цільова Група вважала за необхідне, щоб ризик (відновлення 
нападів) був достатньо низьким для скасування діагнозу епілепсії, для 
досягнення цього потрібний більш жорсткий часовий інтервал, тому 
ми зупинилися на відсутності нападів упродовж 10 років та припинення 
прийому препаратів терміном від 5 років. В кількох коментарях респон-
денти хотіли усунути слизьку концепцію спровокованих і неспровокова-
них нападів. Така зміна була б вельми істотною, змінивши наше уявлення 
про гострі симптоматичні напади, які в даний час складають 40% від усіх 
нападів. Ми залишили цю дискусію для іншого місця. В цілому, автори 
вважали, що «мудрість натовпу» зміцнила і прояснила аргументи і, що 
більш важливо, наблизила визначення до того, як працюють клініцисти 
та що вони думають про епілепсію.
VIII. Ці приклади були представлені 24 червня 2013 року на прези-
дентському симпозіумі Конгресу ILAE, в якому взяли участь понад 
1000 епілептологів. Голосування аудиторії з питання про наявність 
епілепсії у цих випадках дуже сильно корелює з термінами перегляну-
того визначення. Хоча це і не є науково обґрунтованим дослідженням, 
відповіді показали, що епілептологи думають про епілепсію у відпо-
відності з переглянутим визначенням.
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SUMMARY

The International League Against Epilepsy (ILAE) presents a revised operational clas-

sification of seizure types. The purpose of such a revision is to recognize that some sei-

zure types can have either a focal or generalized onset, to allow classification when the

onset is unobserved, to include some missing seizure types, and to adopt more trans-

parent names. Because current knowledge is insufficient to form a scientifically based

classification, the 2017 Classification is operational (practical) and based on the 1981

Classification, extended in 2010. Changes include the following: (1) “partial” becomes

“focal”; (2) awareness is used as a classifier of focal seizures; (3) the terms dyscognitive,

simple partial, complex partial, psychic, and secondarily generalized are eliminated;

(4) new focal seizure types include automatisms, behavior arrest, hyperkinetic, auto-

nomic, cognitive, and emotional; (5) atonic, clonic, epileptic spasms, myoclonic, and

tonic seizures can be of either focal or generalized onset; (6) focal to bilateral tonic–
clonic seizure replaces secondarily generalized seizure; (7) new generalized seizure

types are absence with eyelid myoclonia, myoclonic absence, myoclonic–atonic,
myoclonic–tonic–clonic; and (8) seizures of unknown onset may have features that can

still be classified. The new classification does not represent a fundamental change, but

allows greater flexibility and transparency in naming seizure types.

KEYWORDS: Classification, Seizures, Focal, Generalized, Epilepsy, Taxonomy.

The International League Against Epilepsy (ILAE),
through the Commission for Classification and Terminol-
ogy, has developed a working classification of seizures
and epilepsy. Following the proposed reorganization in
2010,1,2 further clarification has been discussed and feed-
back sought from the community. One area that required
further elucidation was the organization of seizure types.
A Seizure Type Classification Task Force was estab-
lished in 2015 to prepare recommendations for classifica-
tion of seizure types, which are summarized in this
document. A companion document guides the intended
use of the classification.

Descriptions of seizure types date back at least to the
time of Hippocrates. Gastaut3,4 proposed a modern classi-
fication in 1964. Various basic frameworks for seizure
classification can be considered. Manifestations of certain
seizures are age-specific and depend on the maturation of
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SUMMARY

The International League Against Epilepsy (ILAE) presents a revised operational clas-

sification of seizure types. The purpose of such a revision is to recognize that some sei-

zure types can have either a focal or generalized onset, to allow classification when the

onset is unobserved, to include some missing seizure types, and to adopt more trans-

parent names. Because current knowledge is insufficient to form a scientifically based

classification, the 2017 Classification is operational (practical) and based on the 1981

Classification, extended in 2010. Changes include the following: (1) “partial” becomes

“focal”; (2) awareness is used as a classifier of focal seizures; (3) the terms dyscognitive,

simple partial, complex partial, psychic, and secondarily generalized are eliminated;

(4) new focal seizure types include automatisms, behavior arrest, hyperkinetic, auto-

nomic, cognitive, and emotional; (5) atonic, clonic, epileptic spasms, myoclonic, and

tonic seizures can be of either focal or generalized onset; (6) focal to bilateral tonic–
clonic seizure replaces secondarily generalized seizure; (7) new generalized seizure

types are absence with eyelid myoclonia, myoclonic absence, myoclonic–atonic,
myoclonic–tonic–clonic; and (8) seizures of unknown onset may have features that can

still be classified. The new classification does not represent a fundamental change, but

allows greater flexibility and transparency in naming seizure types.
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The International League Against Epilepsy (ILAE),
through the Commission for Classification and Terminol-
ogy, has developed a working classification of seizures
and epilepsy. Following the proposed reorganization in
2010,1,2 further clarification has been discussed and feed-
back sought from the community. One area that required
further elucidation was the organization of seizure types.
A Seizure Type Classification Task Force was estab-
lished in 2015 to prepare recommendations for classifica-
tion of seizure types, which are summarized in this
document. A companion document guides the intended
use of the classification.

Descriptions of seizure types date back at least to the
time of Hippocrates. Gastaut3,4 proposed a modern classi-
fication in 1964. Various basic frameworks for seizure
classification can be considered. Manifestations of certain
seizures are age-specific and depend on the maturation of
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АнотАція

Міжнародна протиепілептична Ліга (МПЕЛ) представляє переглянуту робочу класи-
фікацію типів епілептичних нападів. Метою такого перегляду було визнати, що деякі 
типи нападів можуть мати вогнищевий або генералізований початок, зробити можли-
вою класифікацію, коли початок є невідомим, включити деякі відсутні типи нападів, а 
також впровадити більш зрозумілі терміни. Оскільки інформації поки що недостатньо, 
щоб сформувати науково обґрунтовану класифікацію, класифікація 2017 р. є робочою 
(практичною) і побудована на основі класифікації 1981 р., розширеної в 2010 р. Були 
внесені наступні зміни: (1) термін «парціальний» стає терміном «вогнищевий»; (2) ступінь 
збереження свідомості використовується в якості класифікатора вогнищевих нападів; 
(3) терміни «дискогнітивні», «прості парціальні», «комплексні парціальні», «психічні» та 
«з вторинною генералізацією» вилучено; (4) до нових типів вогнищевих нападів відно-
сяться автоматизми, зупинка поведінки, гіперкінетичні, автономні, когнітивні та емоцій-
ні; (5) атонічні, клонічні, епілептичні спазми, міоклонічні та тонічні напади можуть мати 
вогнищевий або генералізований початок; (6) термін «від вогнищевих до білатеральних 
тоніко-клонічних» замінює термін «напад з вторинною генералізацією»; (7) нові типи 
генералізованих нападів: абсанс з міоклонією повік, міоклонічний абсанс, міоклоно-а-
тонічний, міоклоно-тоніко-клонічний; та (8) напади з невідомим початком можуть мати 
особливості, які дозволяють їх класифікувати. Нова класифікація не є фундаменталь-
ною зміною, але забезпечує велику гнучкість і прозорість в позначенні типів нападів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: класифікація, напади, вогнищеві, генералізовані, епілепсія, таксономія.
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SUMMARY

The International League Against Epilepsy (ILAE) presents a revised operational clas-

sification of seizure types. The purpose of such a revision is to recognize that some sei-

zure types can have either a focal or generalized onset, to allow classification when the

onset is unobserved, to include some missing seizure types, and to adopt more trans-

parent names. Because current knowledge is insufficient to form a scientifically based

classification, the 2017 Classification is operational (practical) and based on the 1981

Classification, extended in 2010. Changes include the following: (1) “partial” becomes

“focal”; (2) awareness is used as a classifier of focal seizures; (3) the terms dyscognitive,

simple partial, complex partial, psychic, and secondarily generalized are eliminated;

(4) new focal seizure types include automatisms, behavior arrest, hyperkinetic, auto-

nomic, cognitive, and emotional; (5) atonic, clonic, epileptic spasms, myoclonic, and

tonic seizures can be of either focal or generalized onset; (6) focal to bilateral tonic–
clonic seizure replaces secondarily generalized seizure; (7) new generalized seizure

types are absence with eyelid myoclonia, myoclonic absence, myoclonic–atonic,
myoclonic–tonic–clonic; and (8) seizures of unknown onset may have features that can

still be classified. The new classification does not represent a fundamental change, but

allows greater flexibility and transparency in naming seizure types.
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The International League Against Epilepsy (ILAE),
through the Commission for Classification and Terminol-
ogy, has developed a working classification of seizures
and epilepsy. Following the proposed reorganization in
2010,1,2 further clarification has been discussed and feed-
back sought from the community. One area that required
further elucidation was the organization of seizure types.
A Seizure Type Classification Task Force was estab-
lished in 2015 to prepare recommendations for classifica-
tion of seizure types, which are summarized in this
document. A companion document guides the intended
use of the classification.

Descriptions of seizure types date back at least to the
time of Hippocrates. Gastaut3,4 proposed a modern classi-
fication in 1964. Various basic frameworks for seizure
classification can be considered. Manifestations of certain
seizures are age-specific and depend on the maturation of
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Міжнародна протиепілептична Ліга (МПЕЛ) за до-
помогою комісії з класифікації та термінології розро-
била робочу класифікацію типів нападів та епілепсії. 
Після запропонованої реорганізації в 2010  р.1,2 були 
обговорені пояснення та отримана думка спільноти. 
Однією з областей, що вимагала подальшого роз’яс-
нення, була організація типів нападів. Робоча комісія 
з класифікації типів нападів була створена в 2015 році 
для підготовки рекомендацій щодо класифікації типів 
нападів, які підсумовані в цій доповіді. У супровідно-
му документі надано рекомендації з використання кла-
сифікації.

Перші описи типів епілептичних нападів були ство-
рені ще за часів Гіппократа. Гасто (Gastaut)3,4 запропо-
нував сучасну класифікацію в 1964 році. Розглядалися 
різні підходи до класифікації нападів. Прояви деяких 
нападів залежать від віку та зрілості мозку.
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the brain. Previous classifications have been based on
anatomy, with temporal, frontal, parietal, occipital, dien-
cephalic, or brainstem seizures. Modern research changed
our view of the pathophysiologic mechanisms involved
and has shown epilepsy to be a network disease and not
only a symptom of local brain abnormalities.5 From a net-
work perspective, seizures could arise in neocortical, tha-
lamocortical, limbic, and brainstem networks. Although
our understanding of seizure networks is evolving
rapidly,6 it is not yet sufficient to serve as a basis for sei-
zure classification. In 1981, an ILAE Commission led by
Dreifuss and Penry7 evaluated hundreds of video–elec-
troencephalography (EEG) recordings of seizures to
develop recommendations that divided seizures into those
of partial and generalized onset, simple and complex par-
tial seizures, and various specific generalized seizure
types. This classification remains in widespread use today,
with revisions in terminology and classification of sei-
zures and epilepsy by the ILAE,2,8–14 and with suggested
insights, modifications, and criticisms by others.15–24 We
chose not to develop a classification based solely on
observed behavior—instead, reflecting clinical practice,
the 2017 classification is interpretive, allowing the use of
additional data to classify seizure types.

The intention of the 200112 and 200613 reports on
reclassification was to identify unique diagnostic entities
with etiologic, therapeutic, and prognostic implications,
so that when a syndromic diagnosis could not be made,
the therapy and prognosis would be based on seizure
type. Such a classification would permit grouping of rea-
sonably pure cohorts of patients for discovery of etiolo-
gies, including genetic factors, research into fundamental
mechanisms, involved networks, and clinical trials. The
ILAE Seizure Type Classification Task Force (hereafter
called “the Task Force”) chose to use the phrase “opera-
tional classification,” because it is impossible at this time
to base a classification fully on the science of epilepsy.
In the absence of a full scientific classification, the Task
Force chose to use the basic organization initiated in

1981 and subsequently modified1,2 as a starting point for
the revised operational classification.

Methods
What is a seizure type?

A seizure is defined as “a transient occurrence of signs
and/or symptoms due to abnormal excessive or synchronous
neuronal activity in the brain.”25 It is the clinician’s first task
to determine that an event has the characteristics of a seizure
and not one of the many imitators of seizures.26 The next
step is classification into a seizure type.

The Task Force operationally defines a seizure type as a
useful grouping of seizure characteristics for purposes of
communication in clinical care, teaching, and research.
Mention of a seizure type should bring to mind a specific
entity, albeit sometimes with subcategories and variations
on a theme. Choices must be made by interested stakehold-
ers to highlight groupings of seizure characteristics that are
useful for specific purposes. Such stakeholders include
patients, families, medical professionals, researchers, epi-
demiologists, medical educators, clinical trialists, insurance
payers, regulatory agencies, advocacy groups, and medical
reporters. Operational (practical) groupings can be derived
by those with specific interests. A pharmacologist, for
example, might choose to group seizures by efficacy of
medications. A researcher doing a clinical trial might con-
sider seizures as disabling or nondisabling. A surgeon might
group by anatomy in order to predict the eligibility for and
likely success of surgical therapy. A physician based in an
intensive care unit with predominantly unconscious patients
might group seizures in part by EEG pattern.27 The principal
aim of this classification is to provide a communication
framework for clinical use. Seizure types are relevant to
clinical practice in humans; whereas, it is acknowledged
that seizure types in other species, experimental and natural,
may not be reflected in the proposed classification. One goal
was to make the classification understandable by patients
and families and broadly applicable to all ages, including
neonates. The ILAE Commission on Classification & Ter-
minology recognizes that seizures in the neonate can have
motor manifestations, or alternatively little or no behavioral
manifestations. A separate Neonatal Seizure Task Force is
working to develop a classification of neonatal seizures.
The 2017 seizure classification is not a classification of
electroencephalographic ictal or subclinical patterns. The
guiding principle of the Seizure Type Task Force was
advice from Albert Einstein to “make things as simple as
possible, but no simpler.”

Motivation for change
Adapting to a change in terminology can be effortful and

needs to be motivated by a rationale for change. Seizure
type classification is important for several reasons. First, the
classification becomes a worldwide shorthand form of

Key Points
• The ILAE has constructed a revised classification of
seizure types; the classification is operational and not
based on fundamental mechanisms

• Reasons for revision include clarity of nomenclature,
ability to classify some seizure types as either focal or
generalized, and classification when onset is unknown

• Seizures are divided into those of focal, generalized,
unknown onset, with subcategories of motor, non-
motor, with retained or impaired awareness for focal
seizures
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Попередні класифікації були засновані на анатомії та 
включали напади скроневої, лобної, тім’яної, потиличної 
долі, діенцефальні або стовбурові напади. Сучасні дослі-
дження змінили наше уявлення про патофізіологічні меха-
нізми, що беруть участь у розвитку нападів, і показали, що 
епілепсія може бути системною хворобою, а не тільки симп-
томом місцевих аномалій або ураженнь мозку.5 З точки зору 
мережі напади можуть виникати в неокортексі, таламокор-
тикальній, лімбічній і стовбуровій мережах. Хоча наше ро-
зуміння мереж епілепсії швидко розвивається, інформації 
поки що не достатньо, щоб взяти її за основу класифікації 
нападів. У 1981 році комісія МПЕЛ на чолі з Дрейфусом 
(Dreifuss) і Пенрі (Penry)7 розглянула сотні відео-електрое-
нцефалограм (Відео-ЕЕГ) нападів, щоб розробити рекомен-
дації, які розділили напади на напади з фокальним та гене-
ралізованим початком, прості та складні парціальні, а також 
різні окремі типи генералізованих нападів. Цю класифікацію 
продовжують широко використовувати і сьогодні зі змінами 
в термінології і класифікації епілептичних нападів і епілепсії, 
внесених МПЕЛ,2,8-14 та із запропонованими змінами та кри-
тичними зауваженнями інших фахівців.15-24 Ми вирішили не 
розробляти класифікацію, засновану виключно на поведінці, 
що спостерігається, навпаки, наша класифікація 2017 р на-
ближена до клінічної практики, що дозволяє використовува-
ти додаткові дані для класифікації типів нападів.

Метою доповідей 2001  р.12 і 2006  р.13 був перегляд 
класифікації для визначення етіології, необхідної терапії 
і прогнозу унікальних станів, щоб в разі неможливості 
встановити синдромальний діагноз можна було призна-
чати терапію та робити прогноз, ґрунтуючись на типі на-
падів. Така класифікація дозволила б згрупувати досить 
чисті когорти пацієнтів для виявлення етіології, в тому 
числі генетичних факторів, дослідження фундаменталь-
них механізмів, залучених мереж і проведення клінічних 
досліджень. Робоча група з класифікації нападів МПЕЛ 
(далі — робоча група) вирішила використовувати фразу 
«робоча класифікація», тому що зараз неможливо повні-
стю заснувати класифікацію на наукових знаннях про епі-
лепсію. За відсутності повної наукової класифікації робо-
ча група вирішила використовувати базову організацію, 

розпочату в 1981 р., згодом змінену,1,2 в якості відправної 
точки для перегляду робочої класифікації.

Методи

Що таке епілептичний напад?
Напад — це «тимчасова поява ознак та/або симп-

томів через аномальну надмірну або синхронну ак-
тивність нейронів  головного мозку».25 Перше завдан-
ня клініциста — визначити, чи має стан ознаки 
епілептичного нападу, чи він є одним з багатьох ста-
нів, що маскуються під напад.26 Наступним кроком  
є класифікація за типом нападів.

За практичним визначенням робочої групи тип нападів 
є корисним групуванням характеристик нападу для спіл-
кування при наданні медичної допомоги, навчанні та про-
веденні досліджень. Коли називають тип нападу, це має ви-
кликати в пам’яті конкретний стан, іноді і з підкатегоріями 
та варіаціями. Вибір повинні робити зацікавлені сторони, 
щоб виділити групи характеристик нападів, які є корисни-
ми для конкретних цілей. Такими зацікавленими сторонами 
є пацієнт, його сім’я, медичні працівники, дослідники, епі-
деміологи, працівники закладів медичної освіти, вчені, що 
проводять клінічні дослідження, страхові компанії, регулю-
ючі органи, правозахисні групи і медичні журналісти. Робочі 
(практичні) групи можуть залежати від конкретних інтере-
сів. Фармаколог, наприклад, може вибрати групування на-
падів за ефективністю препаратів. Дослідник, що проводить 
клінічне дослідження, може розглянути питання про розпо-
діл нападів на ті, що призводять до інвалідності, та ті, що не 
призводять до інвалідності. Хірург може згрупувати напади 
за анатомією, щоб передбачити необхідність та ймовірний 
успіх хірургічного лікування. Лікар у відділенні інтенсивної 
терапії, який працює з переважно несвідомими пацієнтами, 
може згрупувати напади за картиною ЕЕГ.27 Основна мета 
цієї класифікації полягає в створенні основи для комуніка-
ції при клінічному використанні. Типи нападів відповідають 
клінічній практиці при лікуванні людей; в той час як судомні 
напади у інших видів тварин в експериментальних і природ-
них умовах не можуть бути відображені в запропонованій 
класифікації. Однією з цілей було зробити класифікацію зро-
зумілою для пацієнтів і їх сімей та придатною для широкого 
застосовування для будь-якого віку, включаючи новонарод-
жених. Комісія з класифікації і термінології МПЕЛ визнає, 
що напади у новонародженого можуть мати моторні про-
яви або мати мало чи зовсім не мати поведінкових проявів. 
Окрема робоча група з неонатології працює над розробкою 
класифікації неонатальних нападів. Класифікація нападів 
2017 р. не є класифікацією за картиною ЕЕГ  або субклініч-
них станів. Робоча група з класифікації нападів керувалася 
порадою Альберта Ейнштейна «зробити речі настільки про-
стим, наскільки це можливо, але не простіше».

Поштовх до змін
Адаптація до зміни термінології може бути складною, 

і для впровадження нових термінів потрібне обґрунту-
вання змін. Класифікація типів нападів важлива з кількох 

ключові МоМенти
• МПЕЛ склала переглянуту класифікацію типів на-

падів; класифікація є робочою та не базується на 
фундаментальних механізмах.

• Причини перегляду включають чіткість номенкла-
тури, можливість класифікувати деякі типи напа-
дів як вогнищеві або генералізовані та класифіка-
цію, коли початок невідомий.

• Напади поділяються на вогнищеві, генералізовані, на-
пади з невідомим початком, з підкатегоріями: моторні, 
немоторні, зі збереженням або порушенням свідомості  
у випадку вогнищевих нападів.
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communication among clinicians caring for people with
epilepsy. Second, the classification allows grouping of
patients for therapies. Some regulatory agencies approve
drugs or devices indicated for specific seizure types. A new
classification should gracefully map to existing indications
for drug or device usage. Third, the seizure type grouping
might provide a useful link to specific syndromes or etiolo-
gies, for example, by noting an association between gelastic
seizures and hypothalamic hamartoma or epileptic spasms
with tuberous sclerosis. Fourth, the classification allows
researchers to better focus their studies on mechanisms of
different seizure types. Fifth, a classification provides words
to patients to describe their disease. Motivations for revising
the 1981 Seizure Classification are listed below.

1 Some seizure types, for example, tonic seizures or epilep-
tic spasms, can have either a focal or generalized onset.

2 Lack of knowledge about the onset makes a seizure
unclassifiable and difficult to discuss with the 1981 sys-
tem.

3 Retrospective seizure descriptions often do not specify a
level of consciousness, and altered consciousness,
although central to many seizures, is a complicated con-
cept.

4 Some terms in current use do not have high levels of
community acceptance or public understanding, such as
“psychic,” “partial,” “simple partial,” “complex partial,”
and “dyscognitive.”

5 Some important seizure types are not included.

Results
Classification of seizure types

Figure 1 depicts the basic and Figure 2 depicts the
expanded 2017 seizure classification. The two represent the
same classification, with collapse of the subcategories to
form the basic version. Use of one versus the other depends
on the desired degree of detail. Variations on the individual
seizure theme can be added for focal seizure types according
to level of awareness.

Structure of the classification
The classification chart is columnar, but not hierarchical

(meaning that levels can be skipped), so arrows intention-
ally are omitted. Seizure classification begins with the
determination of whether the initial manifestations of the
seizure are focal or generalized. The onset may be missed or
obscured, in which case the seizure is of unknown onset.
The words “focal” and “generalized” at the start of a seizure
name are assumed to mean of focal or generalized onset.

For focal seizures, the level of awareness optionally may
be included in the seizure type. Awareness is only one
potentially important feature of a seizure, but awareness is
of sufficient practical importance to justify using it as a
seizure classifier. Retained awareness means that the per-
son is aware of self and environment during the seizure,
even if immobile. A focal aware seizure (with or without
any subsequent classifiers) corresponds to the prior term
“simple partial seizure.” A focal impaired awareness
seizure (with or without any subsequent classifiers) corre-
sponds to the prior term “complex partial seizure.”
Impaired awareness during any part of the seizure renders
it a focal impaired awareness seizure. In addition, focal sei-
zures are subgrouped as those with motor and nonmotor
signs and symptoms at the onset. If both motor and nonmo-
tor signs are present at the seizure start, the motor signs
will usually dominate, unless non-motor (e.g., sensory)
symptoms and signs are prominent.

Focal aware or impaired awareness seizures optionally
may be further characterized by one of the listed motor
onset or nonmotor onset symptoms, reflecting the first
prominent sign or symptom in the seizure, for example,
focal impaired awareness automatism seizure. Seizures
should be classified by the earliest prominent motor onset or
nonmotor onset feature, except that a focal behavior arrest
seizure is one for which cessation of activity is the dominant
feature throughout the seizure, and any significant impair-
ment of awareness during the course of the seizure causes a
focal seizure to be classified as having impaired awareness.
Classification according to onset has an anatomic basis,
whereas classification by level of awareness has a

Figure 1.

The basic ILAE 2017 operational

classification of seizure types.
1Definitions, other seizure types and

descriptors are listed in the

accompanying paper and glossary of

terms. 2Due to inadequate

information or inability to place in

other categories.
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причин. По-перше, класифікація стає у всьому світі ско-
роченою формою спілкування між лікарями, які лікують 
людей, що страждають на епілепсію.

По-друге, класифікація дозволяє групувати пацієнтів для 
лікування. Деякі регулюючі органи схвалили препарати або 
пристрої, призначені для конкретних типів нападів. Нова 
класифікація повинна коректно відображати існуючі пока-
зання до використання препаратів або пристроїв. По-третє, 
групування типів нападів може допомогти при визначен-
ні конкретних синдромів або етіології, наприклад, знайти 
зв’язок між епілепсією з геластичними нападами та гамар-
томою гіпоталамуса або між епілептичними спазмами та 
туберозним склерозом. По-четверте, класифікація дозволяє 
дослідникам краще зосередити свої дослідження на механіз-
мах різних типів нападів. По-п’яте, класифікація допомагає 
пацієнтам описати свої напади. Мотиви для перегляду кла-
сифікації епілептичних нападів 1981 р. перераховані нижче.
1. Деякі типи нападів, наприклад, тонічні судоми або 

епілептичні спазми, можуть мати вогнищевий або ге-
нералізований початок.

2. Відсутність знань про початок робить напади некласи-
фікованими за системою 1981 р., тому їх складно обго-
ворювати.

3. У ретроспективних описах нападів часто не вказуєть-
ся рівень свідомості та наявність порушень свідомо-
сті, хоча це основна характеристика багатьох нападів 
та складне поняття.

4. Деякі терміни, які існують в даний момент, не прийня-
ті спільнотою або незрозумілі, наприклад, «психічні», 
«часткові/парціальні», «прості парціальні», «комплек-
сні парціальні» та «дискогнітивні».

5. Деякі важливі типи нападів не включені.

результати

Класифікація типів епілептичних нападів
На рис. 1 представлена базова, а на рис. 2 представле-

на розширена класифікація нападів 2017 р. Це одна і та 
сама класифікація, але в базовій версії не показані під-
категорії. Використання однієї чи іншої версії залежить 
від необхідного ступеня деталізації. Можна додати ха-
рактеристику окремих нападів за ступенем збереження 
свідомості при вогнищевих нападах.

Структура класифікації
Класифікація побудована за стовпчиками, але не є іє-

рархічною (це означає, що рівні можна пропускати), тому 
стрілок навмисно немає. Класифікація нападів починається 
з визначення того, чи є початок вогнищевим або генералі-
зованим. Про початок може не бути інформації, і в цьому 
випадку напади мають невідомий початок. Слова «вогни-
щеві» та «генералізовані» на початку назви нападу відно-
сяться до вогнищевого або генералізованого початку.

Для вогнищевих нападів можна додати інформацію про 
ступінь збереження усвідомлення. Збереження усвідомлен-
ня. є тільки однією з потенційно важливих характеристик 
нападів, але це досить важливий показник для практичного 
визначення, тому використовується як класифікатор нападів. 
Збереження усвідомлення.означає, що пацієнт усвідомлює 
себе та навколишнє середовище під час нападу, навіть якщо не 
рухається. Термін «вогнищеві напади зі збереженням усвідом-
лення. (чи «зі збереженим усвідомленням?» (з додатковими 
класифікаторами або без них) відповідає минулому терміну 
«прості парціальні напади». Термін «вогнищеві напади з пору-
шеним усвідомленням» (з додатковими класифікаторами або 
без них) відповідає минулому терміну «складні парціальні на-
пади». Порушення усвідомлення в будь-який момент  фокаль-
ного нападу робить їх вогнищевими нападами з порушенням 
усвідомлення. Крім того, вогнищеві напади розділені на такі 
підгрупи: з моторними та немоторними ознаками на початку. 
Якщо на початку нападу є моторні та немоторні ознаки то, як 
правило, моторні ознаки домінують, якщо тільки немоторні 
(наприклад, сенсорні) симптоми та ознаки не є основними.

Вогнищеві напади зі збереженням або порушенням усві-
домлення можна додатково охарактеризувати, вказавши один 
з симптомів групи моторних або немоторних ознак на почат-
ку нападу, що відображає перший симптом або першу ознаку 
нападу, наприклад, вогнищеві напади з порушенням усвідом-
лення з автоматизмами. Напади потрібно класифікувати за 
першими проявами моторного або немоторного початку, за 
винятком вогнищевої зупинки поведінки, для якої припинен-
ня діяльності є домінантним впродовж нападу, а будь-яке зна-
чиме порушення усвідомлення під час нападу робить напади 
вогнищевими з порушенням усвідомлення. Класифікація за 
початком має анатомічну основу, в той час як класифікація за 
рівнем збереження усвідомлення має поведінкову основу, ви-
правдану практичною важливістю порушення усвідомлення.

Класифікація типів епілептичних нападів МПЕЛ 2017 р. — базова версія1

communication among clinicians caring for people with
epilepsy. Second, the classification allows grouping of
patients for therapies. Some regulatory agencies approve
drugs or devices indicated for specific seizure types. A new
classification should gracefully map to existing indications
for drug or device usage. Third, the seizure type grouping
might provide a useful link to specific syndromes or etiolo-
gies, for example, by noting an association between gelastic
seizures and hypothalamic hamartoma or epileptic spasms
with tuberous sclerosis. Fourth, the classification allows
researchers to better focus their studies on mechanisms of
different seizure types. Fifth, a classification provides words
to patients to describe their disease. Motivations for revising
the 1981 Seizure Classification are listed below.

1 Some seizure types, for example, tonic seizures or epilep-
tic spasms, can have either a focal or generalized onset.

2 Lack of knowledge about the onset makes a seizure
unclassifiable and difficult to discuss with the 1981 sys-
tem.

3 Retrospective seizure descriptions often do not specify a
level of consciousness, and altered consciousness,
although central to many seizures, is a complicated con-
cept.

4 Some terms in current use do not have high levels of
community acceptance or public understanding, such as
“psychic,” “partial,” “simple partial,” “complex partial,”
and “dyscognitive.”

5 Some important seizure types are not included.

Results
Classification of seizure types

Figure 1 depicts the basic and Figure 2 depicts the
expanded 2017 seizure classification. The two represent the
same classification, with collapse of the subcategories to
form the basic version. Use of one versus the other depends
on the desired degree of detail. Variations on the individual
seizure theme can be added for focal seizure types according
to level of awareness.

Structure of the classification
The classification chart is columnar, but not hierarchical

(meaning that levels can be skipped), so arrows intention-
ally are omitted. Seizure classification begins with the
determination of whether the initial manifestations of the
seizure are focal or generalized. The onset may be missed or
obscured, in which case the seizure is of unknown onset.
The words “focal” and “generalized” at the start of a seizure
name are assumed to mean of focal or generalized onset.

For focal seizures, the level of awareness optionally may
be included in the seizure type. Awareness is only one
potentially important feature of a seizure, but awareness is
of sufficient practical importance to justify using it as a
seizure classifier. Retained awareness means that the per-
son is aware of self and environment during the seizure,
even if immobile. A focal aware seizure (with or without
any subsequent classifiers) corresponds to the prior term
“simple partial seizure.” A focal impaired awareness
seizure (with or without any subsequent classifiers) corre-
sponds to the prior term “complex partial seizure.”
Impaired awareness during any part of the seizure renders
it a focal impaired awareness seizure. In addition, focal sei-
zures are subgrouped as those with motor and nonmotor
signs and symptoms at the onset. If both motor and nonmo-
tor signs are present at the seizure start, the motor signs
will usually dominate, unless non-motor (e.g., sensory)
symptoms and signs are prominent.

Focal aware or impaired awareness seizures optionally
may be further characterized by one of the listed motor
onset or nonmotor onset symptoms, reflecting the first
prominent sign or symptom in the seizure, for example,
focal impaired awareness automatism seizure. Seizures
should be classified by the earliest prominent motor onset or
nonmotor onset feature, except that a focal behavior arrest
seizure is one for which cessation of activity is the dominant
feature throughout the seizure, and any significant impair-
ment of awareness during the course of the seizure causes a
focal seizure to be classified as having impaired awareness.
Classification according to onset has an anatomic basis,
whereas classification by level of awareness has a
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Вогнищевий  
початок

Генералізований 
початок

Невідомий  
початок

Зі збереже-
ним усві-
домленням

Усвідомлення 
порушене

Моторні
тоніко-клонічні
інші моторні

Немоторні (абсанс)

Моторні
тоніко-клонічні
інші моторні

НемоторніМоторний початок

Немоторний початок

від вогнищевих до білате-
ральних тоніко-клонічних

Некласифіковані2

Рис. 1.
Базова версія робочої класифікації 
типів нападів МПЕЛ 2017. 
1Визначення, інші типи нападів і де-
скриптори перераховані в супровідній 
статті та в глосарії термінів. 
2Через неправильну інформацію або 
неможливість віднести до інших кате-
горій.
«Епілепсія» © МПЕЛ
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behavioral basis, justified by the practical importance of
impaired awareness. Both methods of classification are
available and can be used in concert. Brief behavioral arrest
at the start of a seizure often is imperceptible, and so it is not
used as a classifier unless dominant throughout the seizure.
The earliest (anatomic) classifier will not necessarily be the
most significant behavioral feature of a seizure. For exam-
ple, a seizure might start with fear and progress to vigorous
focal clonic activity resulting in falling. This seizure would
still be a focal emotional seizure (with or without impair-
ment of awareness), but free text description of the ensuing
features would be very useful.

A focal seizure name can omit mention of awareness
when awareness is not applicable or unknown, thereby clas-
sifying the seizure directly by motor onset or nonmotor
onset characteristics. The terms motor onset and nonmotor

onset may be omitted when a subsequent term generates an
unambiguous seizure name.

The classification of an individual seizure can stop at any
level: a “focal onset” or “generalized onset” seizure, with no
other elaboration, or a “focal sensory seizure,” “focal motor
seizure,” “focal tonic seizure,” or “focal automatism sei-
zure,” and so on. Additional classifiers are encouraged, and
their use may depend on the experience and purposes of the
person classifying the seizure. The terms focal onset and
generalized onset are for purposes of grouping. No infer-
ence is made that each seizure type exists in both groups;
including absence seizures in the generalized-onset cate-
gory does not imply existence of “focal absence” seizures.

When the primacy of one versus another key symptom or
sign is unclear, the seizure can be classified at a level above
the questionably applicable term with additional descriptors

Figure 2.

The expanded ILAE 2017 operational classification of seizure types. The following clarifications should guide the choice of seizure type.

For focal seizures, specification of level of awareness is optional. Retained awareness means the person is aware of self and environment

during the seizure, even if immobile. A focal aware seizure corresponds to the prior term simple partial seizure. A focal impaired aware-

ness seizure corresponds to the prior term complex partial seizure, and impaired awareness during any part of the seizure renders it a

focal impaired awareness seizure. Focal aware or impaired awareness seizures optionally may further be characterized by one of the

motor-onset or nonmotor-onset symptoms below, reflecting the first prominent sign or symptom in the seizure. Seizures should be clas-

sified by the earliest prominent feature, except that a focal behavior arrest seizure is one for which cessation of activity is the dominant

feature throughout the seizure. A focal seizure name also can omit mention of awareness when awareness is not applicable or unknown

and thereby classify the seizure directly by motor onset or nonmotor-onset characteristics. Atonic seizures and epileptic spasms would

usually not have specified awareness. Cognitive seizures imply impaired language or other cognitive domains or positive features such as

d�ej�a vu, hallucinations, illusions, or perceptual distortions. Emotional seizures involve anxiety, fear, joy, other emotions, or appearance of

affect without subjective emotions. An absence is atypical because of slow onset or termination or significant changes in tone supported

by atypical, slow, generalized spike and wave on the EEG. A seizure may be unclassified due to inadequate information or inability to place

the type in other categories. 1Definitions, other seizure types and descriptors are listed in the accompanying paper and glossary of terms.
2Degree of awareness usually is not specified. 3Due to inadequate information or inability to place in other categories.
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Обидва методи класифікації доступні та можуть вико-
ристовуватися спільно. Коротке припинення діяльності на 
початку нападу часто непомітне, тому воно не використо-
вується в якості класифікатора, якщо не є домінуючою оз-
накою під час нападу. Перший (анатомічний) класифікатор 
не обов’язково є найважливішою поведінковою ознакою 
нападу. Наприклад, напади можуть початися зі страху та 
перейти в енергійну вогнищеву клонічну активність, що 
призведе до падіння. Ці напади все одно будуть вогнище-
вими емоційними нападами (з порушенням усвідомлення 
або без нього), але корисно додати опис у вільній формі.

При назві вогнищевих нападів можна опустити згад-
ку про усвідомлення, якщо відомостей про ступінь збе-
реження усвідомлення немає, або інформація неповна, 
і класифікувати напади безпосередньо за моторним або 
немоторним початком. Терміни «моторний початок» 

і  «немоторний початок» можна опустити, коли наступ-
ний термін є назвою конкретного типу нападу.

Класифікацію окремих нападів можна припинити на 
будь-якому рівні: напади з «вогнищевим початком» або 
«генералізованим початком» без інших уточнень або 
«вогнищеві сенсорні напади», «вогнищеві моторні на-
пади», «вогнищеві тонічні напади» або «вогнищеві на-
пади з автоматизмами» і так далі. Рекомендується вико-
ристовувати додаткові класифікатори, і їх використання 
залежить від досвіду і цілей спеціаліста, що класифікує 
напади. Терміни «вогнищевий початок» та «генералізо-
ваний початок» призначені для цілей групування. Ми 
не робимо висновку, що кожен тип нападів існує в обох 
групах; включаючи абсанси в категорії нападів з генера-
лізованим початком, що не свідчить про наявність також 
«вогнищевих абсансів».

Рис. 2. 
Розширена версія робочої класифікації типів нападів МПЕЛ 2017. Наступні пояснення полегшать вибір типу нападу. Для 
вогнищевих нападів визначення ступеню збереженості усвідомлення не є обов’язковим. Збережене усвідомлення озна-
чає, що людина усвідомлює себе та навколишнє середовище під час нападів, навіть якщо не рухається. Вогнищеві напади 
зі збереженням усвідомлення раніше називалися простими парціальними нападами. Вогнищеві напади з порушенням 
усвідомлення раніше називалися  комплексними парціальними нападами, а порушення усвідомлення в будь-який період 
нападів перетворює їх на вогнищеві напади з порушенням усвідомлення. Вогнищеві напади з порушенням або збере-
женням усвідомлення можна додатково охарактеризувати з використанням одного з симптомів моторним або немотор-
ним початком, що відповідає першим проявам нападу. Напади потрібно класифікувати за першим проявом, за винятком 
припинення діяльності, якщо припинення діяльності є основним під час нападу. Крім того, при назві вогнищевих нападів 
можна опустити згадку про усвідомлення, коли даних про усвідомлення немає або її не можна вказати, і класифікувати 
напади безпосередньо за ознакою моторного або немоторного початку. При атонічних нападах та епілептичних спазмах, 
як правило, ступінь порушення усвідомлення не вказується. При когнітивних нападах можуть бути порушення мовлення 
або інших когнітивних функцій або продуктивні симптоми, такі як «де жа вю», галюцинації, ілюзії, або викривлення від-
чуттів. Емоційні напади супроводжуються занепокоєнням, страхом, радістю, іншими емоціями або зовнішнім виглядом 
афекту без суб’єктивних емоцій. Абсанс є атиповим через повільний початок або припинення, або істотні зміни тонусу 
з появою нетипових, уповільнених, генералізованих піків і хвиль на ЕЕГ. Напади можна віднести до некласифікованих за 
відсутності або недостатності інформації або неможливості віднести їх до інших категорій. 1Визначення, інші типи нападів 
і дескриптори перераховані в супровідній статті та в глосарії термінів. 2Ступінь збереження усвідомлення не вказано. 
3Через неправильну інформацію або неможливість віднести до інших категорій.
«Епілепсія» © МПЕЛ

Класифікація типів епілептичних нападів МПЕЛ 2017 р. — розширена версія1

behavioral basis, justified by the practical importance of
impaired awareness. Both methods of classification are
available and can be used in concert. Brief behavioral arrest
at the start of a seizure often is imperceptible, and so it is not
used as a classifier unless dominant throughout the seizure.
The earliest (anatomic) classifier will not necessarily be the
most significant behavioral feature of a seizure. For exam-
ple, a seizure might start with fear and progress to vigorous
focal clonic activity resulting in falling. This seizure would
still be a focal emotional seizure (with or without impair-
ment of awareness), but free text description of the ensuing
features would be very useful.

A focal seizure name can omit mention of awareness
when awareness is not applicable or unknown, thereby clas-
sifying the seizure directly by motor onset or nonmotor
onset characteristics. The terms motor onset and nonmotor

onset may be omitted when a subsequent term generates an
unambiguous seizure name.

The classification of an individual seizure can stop at any
level: a “focal onset” or “generalized onset” seizure, with no
other elaboration, or a “focal sensory seizure,” “focal motor
seizure,” “focal tonic seizure,” or “focal automatism sei-
zure,” and so on. Additional classifiers are encouraged, and
their use may depend on the experience and purposes of the
person classifying the seizure. The terms focal onset and
generalized onset are for purposes of grouping. No infer-
ence is made that each seizure type exists in both groups;
including absence seizures in the generalized-onset cate-
gory does not imply existence of “focal absence” seizures.

When the primacy of one versus another key symptom or
sign is unclear, the seizure can be classified at a level above
the questionably applicable term with additional descriptors

Figure 2.

The expanded ILAE 2017 operational classification of seizure types. The following clarifications should guide the choice of seizure type.

For focal seizures, specification of level of awareness is optional. Retained awareness means the person is aware of self and environment

during the seizure, even if immobile. A focal aware seizure corresponds to the prior term simple partial seizure. A focal impaired aware-

ness seizure corresponds to the prior term complex partial seizure, and impaired awareness during any part of the seizure renders it a

focal impaired awareness seizure. Focal aware or impaired awareness seizures optionally may further be characterized by one of the

motor-onset or nonmotor-onset symptoms below, reflecting the first prominent sign or symptom in the seizure. Seizures should be clas-

sified by the earliest prominent feature, except that a focal behavior arrest seizure is one for which cessation of activity is the dominant

feature throughout the seizure. A focal seizure name also can omit mention of awareness when awareness is not applicable or unknown

and thereby classify the seizure directly by motor onset or nonmotor-onset characteristics. Atonic seizures and epileptic spasms would

usually not have specified awareness. Cognitive seizures imply impaired language or other cognitive domains or positive features such as

d�ej�a vu, hallucinations, illusions, or perceptual distortions. Emotional seizures involve anxiety, fear, joy, other emotions, or appearance of

affect without subjective emotions. An absence is atypical because of slow onset or termination or significant changes in tone supported

by atypical, slow, generalized spike and wave on the EEG. A seizure may be unclassified due to inadequate information or inability to place

the type in other categories. 1Definitions, other seizure types and descriptors are listed in the accompanying paper and glossary of terms.
2Degree of awareness usually is not specified. 3Due to inadequate information or inability to place in other categories.
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Моторний початок
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Немоторний початок
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домленням

Усвідомлен-
ня порушене

від вогнищевих до білатераль-
них тоніко-клонічних
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of seizure semiology relevant to the individual seizure. Any
signs or symptoms of seizures, suggested descriptor terms
as listed in the companion paper or free text descriptions can
optionally be appended to the seizure type as descriptions,
but they do not alter the seizure type.

The seizure type “focal to bilateral tonic–clonic” is a spe-
cial seizure type, corresponding to the 1981 phrase “partial
onset with secondary generalization.” Focal to bilateral
tonic–clonic reflects a propagation pattern of a seizure,
rather than a unitary seizure type, but it is such a common
and important presentation that the separate categorization
was continued. The term “to bilateral” rather than “sec-
ondary generalized” was used to further distinguish this
focal-onset seizure from a generalized-onset seizure. The
term “bilateral” is used for propagation patterns and “gener-
alized” for seizures that engage bilateral networks from
onset.

Seizure activity propagates through brain networks,
sometimes leading to uncertainty about whether an event is
a unitary seizure or a series of multiple seizures starting
from different networks (“multifocal”). A single unifocal
seizure can present with multiple clinical manifestations as
a result of propagation. The clinician will need to determine
(by observation of a continuous evolution or stereotypy
from seizure-to-seizure) whether an event is a single seizure
or a series of different seizures. When a single focal seizure
presents with a sequence of signs and symptoms, then the
seizure is named for the initial prominent sign or symptom,
reflecting the usual clinical practice of identifying the sei-
zure onset focus or network. For example, a seizure begin-
ning with sudden inability to understand language followed
by impaired awareness and clonic left arm jerks would be
classified as a “focal impaired awareness (nonmotor onset)
cognitive seizure” (progressing to clonic left arm jerks).
The terms in parentheses are optional. The formal seizure
type in this example is determined by the cognitive non-
motor onset and presence of altered awareness during any
point of the seizure.

Generalized seizures are divided into motor and non-
motor (absence) seizures. Further subdivisions are similar
to those of the 1981 classification, with the addition of
myoclonic–atonic seizures, common in epilepsy with
myoclonic–atonic seizures (Doose syndrome28),
myoclonic–tonic–clonic seizures common in juvenile myo-
clonic epilepsy,29 myoclonic absence,30 and absence sei-
zures with eyelid myoclonia seen in the syndrome described
by Jeavons and elsewhere.31 Generalized manifestations of
seizures can be asymmetrical, rendering difficult the dis-
tinction from focal-onset seizures. The word “absence” has
a common meaning, but an “absent stare” is not synony-
mous with an absence seizure, since arrest of activity also
occurs in other seizure types.

The 2017 classification allows appending of a limited
number of qualifiers to seizures of unknown onset, in order
to better characterize the seizure. Seizures of unknown onset

may be referred to by the single word “unclassified” or with
additional features, including motor, nonmotor, tonic–clo-
nic, epileptic spasms, and behavior arrest. A seizure type of
unknown onset may later become classified as either of
focal or generalized onset, but any associated behaviors
(e.g., tonic–clonic) of the previously unclassified seizure
will still apply. In this regard, the term “unknown onset” is a
placeholder—not a characteristic of the seizure, but of
ignorance.

Reasons for decisions
The terminology for seizure types is designed to be useful

for communicating the key characteristics of seizures and to
serve as one of the key components of a larger classification
for the epilepsies, which is being developed by a separate
ILAE Classification Task Force. The basic framework of
seizure classification used since 1981 was maintained.

Focal versus partial
In 1981, the Commission declined to designate as “focal”

a seizure that might involve an entire hemisphere, so the
term “partial”was preferred. The 1981 terminology was in a
way prescient of the modern emphasis on networks, but
“partial” conveys a sense of part of a seizure, rather than a
location or anatomic system. The term “focal” is more
understandable in terms of seizure-onset location.

Focal versus generalized
In 20101 the ILAE defined focal as “originating within

networks limited to one hemisphere. They may be discretely
localized or more widely distributed. Focal seizures may
originate in subcortical structures.” Generalized from onset
seizures were defined as “originating at some point within,
and rapidly engaging, bilaterally distributed networks.”
Classifying a seizure as having apparently generalized onset
does not rule out a focal onset obscured by limitations of our
current clinical methods, but this is more an issue of correct
diagnosis than of classification. Furthermore, focal seizures
may rapidly engage bilateral networks, whereas classifica-
tion is based on unilateral onset. For some seizure types, for
example, epileptic spasms, the distinction of a focal versus
generalized onset may require careful study of a video-EEG
recording or the type of onset may be unknown. A distinc-
tion between focal and generalized onset is a practical one,
and may change with advances in ability to characterize the
onset of seizures.

Focality of seizure onset can be inferred by pattern
matching to known focal-onset seizures, even when the
focality is not clear strictly in terms of observable behavior.
A seizure is focal, for example, when it starts with d�ej�a vu
and then progresses to loss of awareness and responsive-
ness, lip-smacking, and hand-rubbing for a minute. There is
nothing intrinsically “focal” in the description, but video-
EEG recordings of countless similar seizures have previ-
ously shown focal onsets. If the epilepsy type is known, the
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Коли не ясно, який симптом є основним, напади можна 
класифікувати на рівень вище того, в якому фахівець сумні-
вається, додавши додаткові дескриптори приступної симп-
томатики, що мають відношення до конкретного нападу.

Будь-які ознаки або симптоми нападів, запропоновані де-
скриптори, як зазначено в супровідному документі, або описи 
у вільній формі є необов’язковими і не змінюють тип нападів.

Тип нападу «від вогнищевих до білатеральних тоні-
ко-клонічних» є особливим типом нападів, що відповідає 
терміну 1981  р. «парціальний напад з вторинною генера-
лізацією». Термін «від фокальних до білатеральних тоні-
ко-клонічних» відображає картину поширення нападу, а не 
окремий напад, але така картина є настільки частою та важ-
ливою, що була додана окрема категорія. Термін «до білате-
ральних», а не «з вторинною генералізацією» використано 
для того щоб відрізняти напади з вогнищевим початком від 
нападів з генералізованим початком. Термін «білатераль-
ний» використовується для позначення моделей розповсю-
дження, а «генералізований» — для нападів, в формуванні 
яких від початку беруть участь мережі з обох боків.

Епілептична активність поширюється по мережам моз-
ку, що іноді призводить до труднощів при визначенні того, 
чи є стан одним нападом або кількома нападами, що почи-
наються з різних мереж («мультифокальні»). Один моно-
фокальний напад може мати багато клінічних проявів при 
поширенні. Клініцисту необхідно визначити (шляхом спо-
стереження за безперервним розвитком або стереотипією 
від нападу до нападу) за станом, щоб визначити, чи це один 
напад чи ряд різних нападів. Якщо один вогнищевий напад 
має ряд ознак і симптомів, то такий напад називається за 
першим проявом або симптомом, що є звичайною клініч-
ною практикою виявлення місця або мережі початку напа-
ду. Наприклад, якщо напади починаються з раптової нездат-
ності зрозуміти мову з подальшим розвитком порушенням 
усвідомлення та клонічними посмикуваннями лівої руки, то 
напади буде класифіковано «вогнищеві когнітивні напади з 
порушенням усвідомлення (з моторним початком)» (про-
гресуючі до клонічних посмикувань лівої руки). Терміни в 
дужках є необов’язковими. Головний тип нападів в цьому 
випадку визначається як когнітивні з немоторним початком 
і порушенням усвідомлення в будь-який період нападу.

Генералізовані напади поділяються на моторні та немо-
торні (абсанс). Подальший підрозділ аналогічний класифіка-
ції 1981  р. з додаванням міоклоно-атонічних нападів харак-
терних для епілепсії, міоклоно-атонічних нападів (синдром 
Дузе28), міоклоно-тоніко-клонічних нападів, характерних для 
ювенільної міоклонічної епілепсії29, міоклонічного абсансу,30 

та абсансу з міоклонією повік характерного для синдрому 
Дживонса.31 Генералізовані прояви нападів можуть бути аси-
метричними, що ускладнює диференціацію з вогнищевими 
нападами. Слово «абсанс» має звичний зміст, але «відсутній 
погляд» не є синонімом абсанса, оскільки припинення діяль-
ності відбувається також і при інших типах нападів.

Класифікація 2017 р. дозволяє додати обмежену кількість 
характеристик до нападів з невідомим початком, щоб кра-
ще охарактеризувати напад. Напади з невідомим початком 

можна назвати одним словом «некласифіковані» або додати 
додаткові характеристики, наприклад, моторні, немоторні, 
тоніко-клонічні, епілептичні спазми та припинення діяль-
ності. Напади з невідомим початком пізніше можливо кла-
сифікувати як напади з вогнищевим або генералізованим 
початком, але пов’язана поведінка (наприклад, тоніко-кло-
нічні судоми) буде вказана, як і раніше. У зв’язку з цим тер-
мін «з невідомим початком» просто заповнює місце та не є 
характеристикою нападу, а вказує на відсутність інформації.

Причини прийняття рішень
Термінологія для типів нападів має бути корисною для 

повідомлення основних характеристик нападів та бути 
одним з головних компонентів більш широкої класифі-
кації епілепсії, яка розробляється за окремою робочою 
групою МПЕЛ. Основна структура класифікації нападів, 
використовуваної з 1981 року, була збережена.

Вогнищеві або часткові чи парціальні
У 1981 р. комісія відмовилася називати «вогнищеви-

ми» напади, які можуть залучити всю півкулю, тому пе-
ревагу було надано терміну «парціальні». Термінологія 
1981  р. була в певному сенсі передбаченням сучасного 
уявлення про мережі, але термін «парціальні» створює 
враження, що йдеться про частину нападу, а не місце чи 
анатомічну систему. Термін «вогнищеві» є більш зрозу-
мілим з точки зору місця розташування початку нападів.

Вогнищеві або генералізовані
В 2010  р.1 МПЕЛ визначила термін «вогнищеві» як «ті, 

що відбуваються в межах мереж однієї півкулі. Вони мо-
жуть бути дискретно локалізовані або мати більш широке 
поширення. Вогнищеві напади можуть виникати в підкір-
кових структурах. Напади, генералізовані від початку напа-
ду, були визначені як «такі, що починаються з певної точки 
всередині та швидко поширюються, з залученням мереж з 
обох боків». При класифікації нападів як напади з генера-
лізованим початком не можна виключити можливість їх 
вогнищевого початку через обмеженість наших клінічних 
методів, але це скоріше питання правильного діагнозу, ніж 
класифікації. Крім того, вогнищеві напади можуть швидко 
розповсюджуватися на мережі з обох боків, в той час як кла-
сифікація заснована на початку з одного боку. Для деяких 
типів нападів, наприклад, епілептичних спазмів, диферен-
ціація між вогнищевим та генералізованим початком може 
потребувати ретельного вивчення запису відео-ЕЕГ або тип 
початку може бути невідомим. Диференціація вогнищевого 
та генералізованого початку є практичною задачею та може 
змінитися з розвитком знань про характеристику нападів.

Про вогнищеву природу нападів можна судити за карти-
ною, що відповідає картині нападу з відомим вогнищевим 
початком, навіть тоді, коли вогнищева природа не точно 
ясна для даного випадку. Напади є вогнищевими, напри-
клад, коли вони починаються з «дежавю», а потім розвива-
ється втрата усвідомлення і здатності реагувати, чмокання 
губами та тертя рук впродовж хвилини. В цьому описі немає 
точної вказівки на «вогнищевість», але на відео-ЕЕГ бага-
тьох подібних нападів було виявлено вогнищевий початок. 
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onset can be presumed even if it is unwitnessed; for exam-
ple, an absence seizure in a person with known juvenile
absence epilepsy.

Clinicians have long been aware that so-called general-
ized seizures, for example, absence seizures with EEG gen-
eralized spike-waves, do not manifest equally in all parts of
the brain. The Task Force emphasized the concept of bilat-
eral, rather than generalized, involvement of some seizures,
since seizures can be bilateral without involving every brain
network. The bilateral manifestations need not be symmet-
ric. The term “focal to bilateral tonic–clonic” was substi-
tuted for “secondarily generalized.” The term “generalized”
was maintained for seizures generalized from onset.

Unknown onset
Clinicians commonly hear about tonic–clonic seizures

for which the onset was unobserved. Perhaps, the patient
was asleep, alone, or observers were too distracted by the
manifestations of the seizure to notice the presence of focal
features. There should be an opportunity to provisionally
classify this seizure, even in the absence of knowledge about
its origin. The Task Force therefore allowed further descrip-
tion of seizures of unknown onset when key characteristics,
such as tonic–clonic activity or behavior arrest are observed
during the course of the seizure. The Task Force recom-
mends classifying a seizure as having focal or generalized
onset only when there is a high degree of confidence (e.g.,
≥80%, arbitrarily chosen to parallel the usual allowable beta
error) in the accuracy of the determination; otherwise, the
seizure should remain unclassified until more information is
available.

It may be impossible to classify a seizure at all, either
because of incomplete information or because of the unu-
sual nature of the seizure, in which case it is called an
unclassified seizure. Categorization as unclassified should
be used only for the exceptional situation in which the clini-
cian is confident that the event is a seizure but cannot further
classify the event.

Consciousness and awareness
The 1981 classification and the revision in 20101,10,32

suggested a fundamental distinction between seizures with
loss or impairment of consciousness and those with no
impairment of consciousness. Basing a classification on
consciousness (or one of its allied functions) reflects a prac-
tical choice that seizures with impaired consciousness
should often be approached differently from those with
unimpaired consciousness, for example, with respect to
allowing driving in adults or interfering with learning. The
ILAE chose to retain impairment of consciousness as a key
concept in the grouping of focal seizures. However, con-
sciousness is a complex phenomenon, with both subjective
and objective components.33 Multiple different types of
consciousness have been described for seizures.34 Surrogate
markers35–37 for consciousness usually comprise

measurements of awareness, responsiveness, memory, and
a sense of self as distinct from others. The 1981 classifica-
tion specifically mentioned awareness and responsiveness,
but not memory for the event.

Retrospective determination of state of consciousness
can be difficult. An untrained classifier might assume that a
person must be on the ground, immobile, unaware, and
unresponsive (e.g., “passed out”) for a seizure to show
impaired consciousness. The Task Force adopted state of
awareness as a relatively simple surrogate marker for con-
sciousness. “Retained awareness” is considered to be an
abbreviation for “seizures with no impairment of conscious-
ness during the event.”We employ an operational definition
of awareness as knowledge of self and environment. In this
context, awareness refers to perception or knowledge of
events occurring during a seizure, not to knowledge of
whether a seizure occurred. In several languages, “unaware”
translates as “unconscious,” in which case changing the sei-
zure designation from “complex partial” to “impaired
awareness”will emphasize the importance of consciousness
by putting its surrogate directly in the seizure title. In Eng-
lish, “focal aware seizure” is shorter than is “focal seizure
without impairment of consciousness” and possibly better
understood by patients. As a practical issue, retained aware-
ness usually includes the presumption that the person having
the seizure later can recall and validate having retained
awareness; otherwise, impaired awareness may be assumed.
Exceptional seizures present with isolated transient epilep-
tic amnesia in clear awareness,38 but classification of an
amnestic seizure as a focal aware seizure would require
clear documentation by meticulous observers. Awareness
may be left unspecified when the extent of awareness cannot
be ascertained.

Responsiveness may or may not be compromised during
a focal seizure.39 Responsiveness does not equate to aware-
ness or consciousness, since some people are immobilized
and consequently unresponsive during a seizure, but still
able to observe and recall their environment. In addition,
responsiveness often is not tested during seizures. For these
reasons, responsiveness was not chosen as a primary feature
for seizure classification, although responsiveness can be
helpful in classifying the seizure when it can be tested, and
degree of responsiveness may be relevant to the impact of a
seizure. The term “dyscognitive” was not carried into the
current classification as a synonym for “complex partial”
because of lack of clarity and negative public and profes-
sional feedback.

Awareness is not a classifier for generalized-onset sei-
zures, because the large majority of generalized seizures
present with impaired awareness or full loss of conscious-
ness. However, it is recognized that awareness and respon-
siveness can be at least partially retained during some
generalized seizures, for example, with brief absence sei-
zures,40 including absence seizures with eyelid myoclonias
or myoclonic seizures.

Epilepsia, 58(4):522–530, 2017
doi: 10.1111/epi.13670

527

Operational Classification of Seizure Types

Якщо тип епілепсії відомий, природу початку можна при-
пустити, навіть якщо початок не спостерігали; наприклад, 
абсанс у людини з ювенільною епілепсією з абсансами.

Клініцистам вже давно відомо, що так звані генералізо-
вані напади, наприклад, абсанс з генералізованими гостри-
ми хвилями на ЕЕГ, не проявляються однаково у всіх відді-
лах головного мозку. Робоча група підкреслила концепцію 
білатерального, а не генералізованого залучення при дея-
ких нападах, тому що напади можуть бути білатеральними, 
але не залучати всі мережі мозку. Білатеральні прояви не 
обов’язково повинні бути симетричними. Термін «від вог-
нищевих до білатеральних тоніко-клонічних» замінив тер-
мін «з вторинною генералізацією». Термін «генералізовані» 
зберігається для нападів з генералізованим початком.

Напади з невідомим початком
Клініцисти часто чують про тоніко-клонічні напади, 

початок яких невідомий. Можливо, пацієнт спить, зна-
ходиться на самоті або спостерігачі занадто відволіклись 
при проявах початку нападу, щоб помітити наявність 
вогнищевих ознак. Повинна бути можливість тимчасово 
класифікувати цей напад, навіть при відсутності інформа-
ції про його початок. Тому робоча група дозволила здійс-
нювати подальший опис нападів з невідомим початком, 
коли спостерігаються основні характеристики, такі як то-
ніко-клонічна судомна активність або припинення діяль-
ності під час нападу. Робоча група рекомендує класифіку-
вати напади як вогнищеві або генералізовані тільки тоді, 
коли існує висока ступінь впевненості (наприклад, ≥80%, 
довільно обране значення, яке відповідає звичайній вели-
чині припустимості помилки другого порядку) в точності 
визначення; в іншому випадку напади будуть залишатися 
некласифікованими, поки не з’явиться більше інформації.

Може бути неможливо класифікувати напад взагалі че-
рез недостатність інформації або незвичний характер напа-
ду; в цьому випадку напад називається некласифікованим 
нападом. Класифікувати напади як некласифіковані слід 
тільки в виняткових випадках, коли лікар впевнений, що 
цей стан є нападом, але не може далі класифікувати його.

Свідомість і усвідомлення
У класифікації 1981 р. та її перегляді 2010 р.1,10,32 запро-

понована фундаментальна відмінність між нападами з 
втратою або порушенням свідомості та нападами без пору-
шення свідомості. Класифікація на основі свідомості (або 
однієї з її суміжних функцій) відображає практичний підхід 
до того, що при нападах з порушенням свідомості потрібен 
інший підхід, ніж при нападах зі збереженням свідомості, 
наприклад, при вирішенні питання про можливість керу-
вати транспортом у дорослих або проблемах з навчанням. 
МПЕЛ вирішила зберегти порушення свідомості як осно-
вну концепцію при групуванні вогнищевих нападів. Проте 
свідомість являє собою складне явище, що складається з 
суб’єктивних та об’єктивних компонентів.33 При нападах 
були описані кілька різних ступенів порушення свідомо-
сті.34 До сурогатних маркерів35-37 свідомості, як правило, від-
носяться ступінь усвідомлення, здатність реагувати, пам’ять 

і здатність відрізнити себе від інших. У класифікації 1981 р. 
конкретно згадуються усвідомлення та здатність реагувати, 
але не вказана пам’ять про події.

Ретроспективне визначення стану свідомості може бути 
ускладнене. Недосвідчений класифікатор можна припустити, 
що людина має лежати на землі, не рухатися, не усвідомлю-
вати оточуюче та не відповідати на запитання (наприклад, 
«зомліла») при нападах, щоб говорити про порушення сві-
домості. Робоча група вирішила вважати ступінь усвідом-
лення відносно простим сурогатним маркером свідомості. 
«Збережене усвідомлення» є короткою назвою для «нападів 
без порушення свідомості під час нападу». Ми використову-
ємо робоче визначення усвідомлення як знання про себе та 
навколишнє середовище. У цьому значення усвідомлення 
відноситься до сприйняття або знань про події, що відбува-
ються під час нападу, а не до знання про те, чи був напад. У 
деяких мовах «відсутність усвідомлення» перекладається як 
«відсутність свідомості», в цьому випадку зміна назви нападів 
з «комплексні парціальні» на «з порушенням усвідомлення» 
буде підкреслювати важливість свідомості, вказуючи її суро-
гат безпосередньо в назві нападу. В англійській мові термін 
«вогнищевий усвідомлений напад» є коротшим, ніж «вогни-
щевий напад без порушення свідомості» і, можливо, краще 
зрозумілим для пацієнтів. На практиці термін «зі збереженим 
усвідомленням», як правило, включає в себе припущення про 
те, що особа, що має напади, пізніше може згадати про них та 
оцінити ступінь збереження усвідомлення; в іншому випадку 
можна припустити наявність порушення усвідомлення. При 
окремих нападах, що проявляються з ізольованою тимчасо-
вою епілептичною амнезією при збереженні усвідомлення,38 
потрібен докладний опис уважного спостерігача, щоб класи-
фікувати амнестичний напад як вогнищевий напад зі збере-
женням усвідомлення. Якщо не можна встановити рівень збе-
реження усвідомлення, про це можна не вказувати.

Здатність реагувати може бути порушеною або не пору-
шеною при вогнищевих нападах.39 Здатність реагувати не 
є синонімом свідомості або усвідомлення, тому що деякі 
люди не можуть рухатися і, отже, відповідати на запитання 
під час нападу, але все ще в змозі усвідомлювати та згадати 
оточуюче. Крім того, здатність реагувати часто не перевіря-
ють під час нападів. Тому здатність реагувати не була обра-
на в якості основної ознаки для класифікації нападів, хоча 
вона може бути корисною при класифікації нападу, якщо 
здатність реагувати перевірили, а ступінь збереженості 
здатності реагувати може характеризувати тип нападу. Тер-
мін «дискогнітивні» не зберігається в новій класифікації як 
синонім для «комплексних парціальних нападів» через від-
сутність ясності та негативну оцінку спільноти та фахівців.

Ступінь збереження усвідомлення не є класифікатором 
для нападів з генералізованим початком, тому що при біль-
шості нападів з генералізованим початком є порушення усві-
домлення або повна втрата свідомості. Проте, слід визнати, 
що усвідомлення і здатність реагувати можуть, щонаймен-
ше, частково зберігатися при деяких генералізований напа-
дах, наприклад, при коротких абсансах,40 в тому числі при 
абсансах з міоклоніями повік або міоклонічними нападами.



R. S. Fisher et al. Operational Classification of Seizure Types Р. С. Фішер та ін. Робоча класифікація типів нападів

Epilepsia, 58(4):522–530, 2017
doi: 10.1111/epi.13670

Epilepsia, 58(4):522–530, 2017
doi: 10.1111/epi.13670

30 31

Etiology
A classification of seizure types can be applied to seizures

of different etiologies. A posttraumatic seizure or a reflex
seizure may be focal with or without impairment of aware-
ness. Knowledge of the etiology, for instance, presence of a
focal cortical dysplasia, can aid in classification of the sei-
zure type. Any seizure can become prolonged, leading to
status epilepticus of that seizure type.

Supportive information
As part of the diagnostic process, a clinician will com-

monly use supportive evidence to help classify a seizure,
even though that evidence is not part of the classification.
Such evidence may include videos brought in by family,
EEG patterns, lesions detected by neuroimaging, laboratory
results such as detection of antineuronal antibodies, gene
mutations, or an epilepsy syndrome diagnosis known to be
associated with either focal or generalized seizures or both,
such as Dravet syndrome. The seizures usually can be classi-
fied on the basis of symptoms and behavior, provided that
good subjective and objective descriptions are available. Use
of any available supportive information to classify the sei-
zure is encouraged. Availability of supportive information
may not exist in the resource-poor parts of the world, which
may lead to a less specific, but still correct classification.

ICD-9, ICD-10, ICD-11, and ICD-12
The World Health Organization International Classifica-

tion of Diseases (ICD) is used for inpatient and outpatient
diagnoses, billing, research, and many other purposes.41,42

Concordance between ICD epilepsy diagnoses and ILAE
seizure types is desirable for clarity and consistency. This is
possible only to a limited extent with existing ICD terms,
since ICD-9, ICD-10, and ICD-11 are already formulated.
The ILAE proposals will always lead ICD standards. ICD-9
and ICD-10 make use of old seizure terminology, including
terms such as petit mal and grand mal. ICD-11 does not
name seizure types at all, but focuses on epilepsy etiologies
and syndromes, as do ILAE epilepsy classifications.1 For
this reason, there is no conflict between our proposed sei-
zure type classification and ICD-11. Efforts can be made to
incorporate new classifications of seizure types and syn-
dromes into the development of ICD-12.

Discussion

Discontinued terms

Simple/complex partial
After approximately 35 years of use, the terms “simple

partial seizure” and “complex partial seizure” may be
missed by some clinicians. There are several reasons for
changing. First, a decision was previously made1 to globally
change partial to focal. Second, “complex partial” has no
intrinsic meaning to the public. The phrase “focal impaired

awareness” can convey meaning to a lay person with no
knowledge of seizure classification. Third, the words “com-
plex” and “simple” can be misleading in some contexts.
Complex seems to imply that this seizure type is more com-
plicated or difficult to understand than other seizure types.
Calling a seizure “simple” may trivialize its impact to a
patient who does not find the manifestations and conse-
quences of the seizures to be at all simple.

Convulsion
The term “convulsion” is a popular, ambiguous, and

unofficial term used to mean substantial motor activity dur-
ing a seizure. Such activity might be tonic, clonic, myoclo-
nic, or tonic–clonic. In some languages, convulsions and
seizures are considered synonyms and the motor component
is not clear. The word “convulsion” is not part of the 2017
seizure classification, but will undoubtedly persist in popu-
lar usage.

Added terms

Aware/impaired awareness
As discussed earlier, these terms designate knowledge of

self and environment during a seizure.

Hyperkinetic
Hyperkinetic seizures have been added to the focal sei-

zure category. Hyperkinetic activity comprises agitated
thrashing or leg pedaling movements. Hypermotor is an ear-
lier term introduced as part of a different proposed classifi-
cation by L€uders and colleagues in 1993.43 The term
hypermotor, which contains both Greek and Roman roots,
was supplanted in the 2001 ILAE glossary44 and 2006
report2 by “hyperkinetic,” and to be both etymologically
and historically consistent, “hyperkinetic” was chosen for
the 2017 classification.

Cognitive
This term replaces “psychic” and refers to specific cogni-

tive impairments during the seizure, for example, aphasia,
apraxia, or neglect. The word “impairment” is implied
because seizures never enhance cognition. A cognitive sei-
zure can also comprise positive cognitive phenomena, such
as d�ej�a vu, jamais vu, illusions, or hallucinations.

Emotional
A focal nonmotor seizure can have emotional manifesta-

tions, such as fear or joy. The term also encompasses affec-
tive manifestations with the appearance of emotions
occurring without subjective emotionality, such as may
occur with some gelastic or dacrystic seizures.

New focal seizure types
Some seizure types that were described previously as

only generalized seizures now appear under seizures of
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Етіологія
Класифікація типів епілептичних нападів підходить 

для нападів різної етіології. Посттравматичні напади або 
рефлекторні напади можуть бути вогнищевими з пору-
шенням усвідомлення або без нього. Знання етіології, на-
приклад, наявність вогнищевої кіркової дисплазії, може 
допомогти при класифікації типу нападу. Будь-які напа-
ди можуть бути тривалими, що призводить до розвитку 
епілептичного статусу цього типу нападів.

Додаткова інформація
Під час діагностики клініцист зазвичай широко використо-

вує додаткову інформацію для класифікації нападів, незважа-
ючи на те, що вона не відображена в цій класифікації. Це може 
бути відео, що принесли родичі, результати ЕЕГ, пошкоджен-
ня, інформація виявлена при нейровізуалізації, результати ла-
бораторних досліджень, таких як виявлення антинейрональ-
них антитіл, генні мутації або діагноз епілептичного синдрому, 
пов’язаного з вогнищевими або генералізованими нападами, 
наприклад синдром Драве. Напади зазвичай можна класифі-
кувати на підставі симптомів і поведінки, за умови наявності 
хороших суб’єктивних і об’єктивних описів. Рекомендовано 
використовувати всю наявну допоміжну інформацію для кла-
сифікації нападів. В регіонах світу, де обмежені медичні ресур-
си може бракувати допоміжної інформації, що може привести 
до менш докладної, але все ще правильної класифікації.

МКХ-9, МКХ-10, МКХ-11 і МКХ-12
Міжнародна класифікація хворіб (МКХ) Всесвітньої орга-

нізації охорони здоров’я використовується для стаціонарної та 
амбулаторної діагностики, складання рахунків, досліджень та 
інших цілей.41,42 Відповідність між епілептичними діагноза-
ми МКХ і типами нападів МПЕЛ потрібна для ясності і послі-
довності. Знайти відповідні терміни в існуючій МКХ можливо 
тільки в деяких випадках, тому що МКХ-9, МКХ-10 та МКХ-11 
вже складені. Пропозиції МПЕЛ завжди будуть відповідати 
стандартам МКХ. В МКХ-9 і МКХ-10 використовується стара 
термінологія для позначення нападів, в тому числі такі термі-
ни, як «великі» та «малі» епілептичні напади. В МКХ-11 типи 
нападів зовсім не вказані, але основна увага приділяється еті-
ології і синдромам епілепсії, як і в класифікації МПЕЛ.1 Тому 
немає протиріччя між запропонованою нами класифікацією 
типів нападів і МКХ-11. Потрібно намагатися включити нові 
класифікації типів нападів та синдромів до проекту МКХ-12.

обговорення

Вилучені терміни

Прості/комплексні/  часткові/парціальні
Через близько 35 років використання деяким клініци-

стам може бракувати термінів «прості парціальні напа-
ди» та «комплексні парціальні напади». Є кілька причин 
для зміни. По-перше, раніше було прийнято рішення1 
про повну заміну терміну «парціальні» на «вогнищеві». 
По-друге, термін «комплексні парціальні» не має влас-
ного значення для спільноти. Фраза «вогнищеві напади 
з порушенням усвідомлення» може пояснити значен-

ня людині, яка не знає класифікацію нападів. По-третє, 
слова «комплексні» та «прості» можуть ввести в оману 
в деяких контекстах. При використанні терміну «комп-
лексні» може здатися, що мається на увазі, що цей тип 
нападів є більш складним і його важче зрозуміти, ніж 
інші типи нападів. Коли напади називають «простими», 
то це може образити пацієнта, який не вважає прояви і 
наслідки нападів простими.

Конвульсія
Термін «конвульсія» чи «судома» є дуже популярним, 

неоднозначним і неофіційним та використовується для по-
значення суттєвої рухової активності під час нападу. Така 
активність може бути тонічною, клонічною, міоклонічною 
або тоніко-клонічною. У деяких мовах терміни «конвульсії 
(судоми)» і «напади» вважаються синонімами, а моторний 
компонент не зазначається. Слово «конвульсії» чи судоми 
не входить до класифікації нападів 2017 р, але, безсумнівно, 
буде зберігатися в повсякденному використанні.

Нові терміни

Зі збереженням / з порушенням усвідомлення 
Як вже говорилося вище, ці терміни позначають знан-

ня про себе та навколишнє середовище під час нападів.

Гіперкінетичні
Гіперкінетичні напади були додані до категорії вогни-

щевих нападів. Гіперкінетична активність включає різкі 
посмикування або рухи ногами, що нагадують крутіння 
педалей. Раніше використовували термін «гіпермотор-
ні», введений в рамках іншої запропонованої класифі-
кації Людерсом (Lüders) і колегами в 1993  р.43 Термін 
«гіпермоторні», який містить грецькі та римські корені, 
було видалено з Глосарію МПЕЛ 2001  р.44 та в доповіді 
2006 р.2 та замінено на «гіперкінетичні». Через етимоло-
гічну та історичну правильність термін «гіперкінетичні» 
був обраний для класифікації 2017 року.

Когнітивні
Цей термін замінює термін «психічний» і позначає кон-

кретні когнітивні порушення під час нападів, наприклад, 
афазію, апраксію або неуважність. Слово «порушення» не 
використовується, тому що напади ніколи не покращува-
ли когнітивні функції. При когнітивних нападах можуть 
також спостерігатися продуктивні когнітивні явища, такі 
як «дежавю», «жамевю», ілюзії чи галюцинації.

Емоційні
Вогнищеві немоторні напади можуть мати емоційні 

прояви, такі як страх або радість. Термін також позначає 
афективні прояви з появою емоцій без суб’єктивної емо-
ційності, наприклад, при нападах сміху або плачу.

Нові типи вогнищевих нападів
Деякі типи нападів, які були описані раніше як тільки ге-

нералізовані напади, тепер з’являються в категорії нападів 
з вогнищевим, генералізованим або невідомим початком.

До них відносяться епілептичні спазми, тонічні, кло-
нічні, атонічні та міоклонічні напади. До переліку мотор-



R. S. Fisher et al. Operational Classification of Seizure Types Р. С. Фішер та ін. Робоча класифікація типів нападів

Epilepsia, 58(4):522–530, 2017
doi: 10.1111/epi.13670

Epilepsia, 58(4):522–530, 2017
doi: 10.1111/epi.13670

32 33

focal, generalized and unknown onset. These include
epileptic spasms, tonic, clonic, atonic, and myoclonic sei-
zures. The list of motor behaviors constituting seizure types
comprises the most common focal motor seizures, but other
less common types, for example, focal tonic–clonic, may be
encountered. Focal automatisms, autonomic, behavior
arrest, cognitive, emotional, and hyperkinetic are new sei-
zure types. Focal to bilateral tonic–clonic seizure is a new
type as the renamed secondarily generalized seizure.

New generalized seizure types
Relative to the 1981 classification, new generalized sei-

zure types include absence with eyelid myoclonia,
myoclonic–atonic, and myoclonic–tonic–clonic (although
clonic onset of tonic–clonic seizures was mentioned in the
1981 publication). Seizures with eyelid myoclonia could
logically have been placed under the motor category, but
since eyelid myoclonia are most significant as features of
absence seizures, seizures with eyelid myoclonia were
placed in the nonmotor/absence category. Seizures with
eyelid myoclonia may even rarely display focal features.45

Similarly, myoclonic absence seizures potentially have
features of both absence and motor seizures, and could
have been placed in either group. Epileptic spasms are sei-
zures represented in focal, generalized, and unknown onset
categories, and the distinction may require video-EEG
recording. The term “epileptic” is implied for every seizure
type, but explicitly stated for epileptic spasms, because of
the ambiguity of the single word “spasms” in neurologic
use.

What is different from the 1981 classification?
Table 1 summarizes the changes in the ILAE 2017 sei-

zure type classification from the 1981 classification. Note
that several of these changes were already incorporated
into the 2010 revision of terminology and subsequent
revisions.1,32

Compared to the 1981 classification, certain seizure types
now appear in multiple categories. Epileptic spasms can be
of focal, generalized, or unknown onset. Represented both
in focal and generalized columns are atonic, clonic, myoclo-
nic, and tonic seizures, although the pathophysiology of
these seizure types may differ for the focal onset versus gen-
eralized-onset seizure type of that name.

A companion paper provides guidance on how to apply
the 2017 classification. Employment of the 2017 classifica-
tion in the field for a few years likely will motivate minor
revisions and clarifications.
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Table 1. Changes in seizure type classification from 1981

to 2017

1. Change of “partial” to “focal”

2. Certain seizure types can be either of focal, generalized,

or unknown onset

3. Seizures of unknown onset may have features that can still

be classified

4. Awareness is used as a classifier of focal seizures

5. The terms dyscognitive, simple partial, complex partial, psychic,

and secondarily generalized were eliminated

6. New focal seizure types include automatisms, autonomic,

behavior arrest, cognitive, emotional, hyperkinetic, sensory,

and focal to bilateral tonic–clonic seizures. Atonic, clonic,
epileptic spasms, myoclonic, and tonic seizures can be either

focal or generalized

7. New generalized seizure types include absence with eyelid

myoclonia, myoclonic absence, myoclonic–tonic–clonic, myoclonic–
atonic, and epileptic spasms
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них видів поведінки, що супроводжують напади, вхо-
дять найбільш поширені вогнищеві моторні напади, але 
можуть зустрічатися також інші менш поширені типи, 
наприклад, вогнищеві тоніко-клонічні напади. Вогнище-
ві автоматизми, автономні напади, зупинка поведінки, 
когнітивні, емоційні та гіперкінетичні напади є новими 
типами нападів. Напади від вогнищевих до білатераль-
них тоніко-клонічних є новим типом нападів, які раніше 
називалися нападами з вторинною генералізацією.

Нові типи генералізованих нападів
В порівнянні з класифікацією 1981 р. до нових типів 

генералізованих нападів належать абсанс з міоклонією 
повік, міоклоніко-атонічні і міоклоніко-тоніко-клонічні 
напади (хоча клонічний початок тоніко-клонічних напа-
дів було відзначено в публікації 1981 р.). Напади з міо-
клонією повік логічно можна було б віднести до категорії 
моторних нападів, але через те, що міоклонія найбільш 
важлива в якості ознаки абсансу, напади з міоклонією 
повік були віднесені до категорії немоторних/абсансів. 
Напади з міоклонією повік нечасто мають вогнищеві оз-
наки.45 Аналогічним чином, міоклонічні абсанси потен-
ційно можуть мати ознаки абсансу та моторних нападів, 
і могли б бути розміщені в будь-якій з груп. Епілептичні 
спазми — це напади, віднесені до категорій вогнищевих, 
генералізованих та нападів з невідомим початком, і для 
точного визначення може знадобитися результат віде-
о-ЕЕГ. Термін «епілептичні» мається на увазі для кожно-
го типу нападів, але окремо вказується для епілептичних 
спазмів через двозначність окремого слова «спазми» в 
неврології.

Чим ця класифікація відрізняється від класифікації 1981 р.?
У таблиці 1 представлені зміни в класифікації типів 

нападів МПЕЛ 2017  р. в порівнянні з класифікацією 
1981 р. Зверніть увагу, що деякі з цих змін вже були вклю-
чені в перегляд термінології і зміни 2010 р.1,32

Таблиця 1. Зміни в класифікації типів нападів 2017 р. в 
порівнянні з класифікацією 1981 р

1. Зміна «парціальні» на «вогнищеві».

2. Деякі типи нападів можуть бути вогнищевими, генералізовани-
ми або мати невідомий початок.

3. Напади з невідомим початком можуть мати особливості, які 
дозволяють їх класифікувати.

4. Ступінь збереження усвідомлення використовується як класи-
фікатор вогнищевих нападів.

5. Терміни «дискогнітивні», «прості парціальні», «комплексні пар-
ціальні», «психічні» та «з вторинною генералізацією» більше не 
використовуються.

6. До нових вогнищевих типів нападів відносяться автоматизми, 
автономні напади, зупинка поведінки, когнітивні, емоційні, 
гіперкінетичні, сенсорні напади та напади від вогнищевих до 
білатеральних тоніко-клонічних. Атонічні, клонічні напади, 
епілептичні спазми, міоклонічні та тонічні напади можуть бути 
вогнищевими або генералізованими.

7. До нових генералізованих типів судом відносяться абсанс з 
міоклонією повік, міоклонічний абсанс, міоклоніко-тоніко-кло-
нічні, міоклоно-атонічні та епілептичні спазми.

У порівнянні з класифікацією 1981  р. деякі типи на-
падів тепер віднесені до кількох категорій. Епілептичні 
спазми можуть бути вогнищевими, генералізованими 
або мати невідомий початок. Одночасно до вогнищевих 
та генералізованих типів нападів можуть відноситися 
атонічні, клонічні, міоклонічні та тонічні напади, хоча 
патофізіологія цих типів нападів може відрізнятися при 
вогнищевому та генералізованому початку.

У супровідній статті містяться рекомендації з викори-
стання класифікації 2017  р. Використання класифікації 
2017  р. протягом наступних років може призвести до 
внесення незначних змін і уточнень.
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SUMMARY

This companion paper to the introduction of the International League Against Epilepsy

(ILAE) 2017 classification of seizure types provides guidance on how to employ the

classification. Illustration of the classification is enacted by tables, a glossary of relevant

terms, mapping of old to new terms, suggested abbreviations, and examples. Basic and

extended versions of the classification are available, depending on the desired degree

of detail. Key signs and symptoms of seizures (semiology) are used as a basis for cate-

gories of seizures that are focal or generalized from onset or with unknown onset. Any

focal seizure can further be optionally characterized by whether awareness is retained

or impaired. Impaired awareness during any segment of the seizure renders it a focal

impaired awareness seizure. Focal seizures are further optionally characterized by

motor onset signs and symptoms: atonic, automatisms, clonic, epileptic spasms, or

hyperkinetic, myoclonic, or tonic activity. Nonmotor-onset seizures can manifest as

autonomic, behavior arrest, cognitive, emotional, or sensory dysfunction. The earliest

prominent manifestation defines the seizure type, which might then progress to other

signs and symptoms. Focal seizures can become bilateral tonic–clonic. Generalized sei-

zures engage bilateral networks from onset. Generalized motor seizure characteristics

comprise atonic, clonic, epileptic spasms, myoclonic, myoclonic–atonic, myoclonic–
tonic–clonic, tonic, or tonic–clonic. Nonmotor (absence) seizures are typical or atypi-

cal, or seizures that present prominent myoclonic activity or eyelid myoclonia. Sei-

zures of unknown onset may have features that can still be classified as motor,

nonmotor, tonic–clonic, epileptic spasms, or behavior arrest. This “users’ manual” for

the ILAE 2017 seizure classification will assist the adoption of the new system.
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АнотАція

Ця супровідна стаття до введення класифікації типів нападів Міжнародної Протиепілеп-
тичної Ліги (МПЕЛ/ILAE) 2017 р. є посібником з використання класифікації. Для пояс-
нення класифікації наводяться таблиці, глосарій важливих понять, зіставлення старих 
термінів з новими, запропоновані скорочення і приклади. Існує основний і розширений 
варіант класифікації, залежно від бажаного ступеня деталізації. Ключові ознаки і симп-
томи нападів (семіотика) використовуються в якості основи для категоризації нападів, 
які починаються як вогнищеві або генералізовані, або характер початку яких невідомий. 
Будь-які вогнищеві напади потім можна додатково охарактеризувати залежно від збере-
ження або порушення усвідомлення. Порушення усвідомлення під час будь-якого етапу 
нападів перетворює ці напади на вогнищеві напади з порушенням усвідомлення Вогни-
щеві напади додатково можуть бути охарактеризовані в залежності від моторних ознак і 
симптомів початку нападу: атонічні, автоматизми, клонічні, епілептичні спазми або гіпер-
кінетичні, міоклонічні або тонічні прояви. Напади з немоторним початком можуть прояв-
лятися у вигляді автоматизмів, припинення діяльності, когнітивної, емоційної або сенсор-
ної дисфункції. Перший прояв визначає тип нападу, який потім може змінитися іншими 
ознаками і симптомами. Вогнищеві напади можуть стати двосторонніми тоніко-клонічни-
ми. У розвитку генералізованих нападів беруть участь мережі з обох боків. Для генералі-
зованих моторних нападів характерні атонічні, клонічні, епілептичні спазми, міоклонічні, 
міоклоно-атонічні, міоклоно-тоніко-клонічні, тонічні або тоніко-клонічні судоми. Немо-
торні (абсанс) напади можуть бути типовими або атиповими, або нападами з вираженою 
міоклонічною активністю або міоклонією повік. Напади з невідомим початком можуть 
мати ознаки, які можуть бути класифіковані як моторні, немоторні, тоніко-клонічні, епі-
лептичні спазми або припинення діяльності. Це «керівництво користувача» класифікації 
МПЕЛ нападів 2017 р допоможе адаптуватися до нової системи. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: класифікація, напади, вогнищеві, генералізовані, епілепсія (таксономія).
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SUMMARY

Epilepsy was defined conceptually in 2005 as a disorder of the brain characterized by

an enduring predisposition to generate epileptic seizures. This definition is usually

practically applied as having two unprovoked seizures >24 h apart. The International

League Against Epilepsy (ILAE) accepted recommendations of a task force altering

the practical definition for special circumstances that do notmeet the two unprovoked

seizures criteria. The task force proposed that epilepsy be considered to be a disease

of the brain defined by any of the following conditions: (1) At least two unprovoked (or

reflex) seizures occurring >24 h apart; (2) one unprovoked (or reflex) seizure and a

probability of further seizures similar to the general recurrence risk (at least 60%) after

two unprovoked seizures, occurring over the next 10 years; (3) diagnosis of an epilepsy

syndrome. Epilepsy is considered to be resolved for individuals who either had an age-

dependent epilepsy syndrome but are now past the applicable age or who have

remained seizure-free for the last 10 years and off antiseizure medicines for at least

the last 5 years. “Resolved” is not necessarily identical to the conventional view of

“remission or “cure.” Different practical definitions may be formed and used for vari-

ous specific purposes. This revised definition of epilepsy brings the term in concor-

dancewith common use.

KEYWORDS: Epilepsy, Seizure, Definition, Unprovoked, Recurrence.

Accepted January 3, 2014.
*Department of Neurology & Neurological Sciences, Stanford University School of Medicine, Stanford, California, U.S.A.; †SCH, Past President Chil-

ean League Against Epilepsy, Santiago, Chile; ‡Epilepsy, Sleep and Pediatric Neurophysiology Department, University Hospitals of Lyon (HCL) and
Lyon Neuroscience Research Center (CRNL), Lyon, France; §Neurological Institute of Clinical Hospital, Universidad Mayor de la Rep�ublica. Montevi-
deo, Uruguay; ¶UCL-Institute of Child Health, Great Ormond Street Hospital for Children, London & Young Epilepsy, Lingfield, United Kingdom;
#Department of Epileptology, University of Bonn Medical Centre, Bonn, Germany; **Neurology, Neurobiology, and Psychiatry and Biobehavioral
Sciences, UCLA Seizure Disorder Center, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles, California, U.S.A.; ††Department of Pharmacology
and Clinical Neuroscience/Neurology, Ume�a University, Ume�a, Sweden; ‡‡Department of Neurology, NYU School of Medicine, New York, New York,
U.S.A.; §§CEO, Epilepsy Ireland, Dublin, Ireland; ¶¶GH Sergievsky Center and Department of Epidemiology, Columbia University, New York, New
York, U.S.A.; ##Yonsei Epilepsy Research Institute, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea; ***Departments of Neurosurgery and
Psychiatry & BioBehavioral Medicine, Mattel Children’s Hospital, David Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles, California,
U.S.A.; †††Saul R. Korey Department of Neurology, Dominick P. Purpura Department of Neuroscience and Department of Pediatrics, Laboratory of
Developmental Epilepsy, Montefiore/Einstein Epilepsy Management Center, Albert Einstein College of Medicine and Montefiore Medical Center, Bronx,
New York, U.S.A.; ‡‡‡Department of Internal Medicine and Therapeutics University of Pavia and C. Mondino National Neurological Institute, Pavia,
Italy; §§§Departments of Medicine and Paediatrics, Florey Institute, Austin Health and Royal Children’s Hospital, The University of Melbourne, Mel-
bourne, Victoria, Australia; ¶¶¶Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; ###Department of Psychiatry, National
Center of Neurology and Psychiatry, Tokyo, Japan; and ****University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada

Address correspondence to Robert S. Fisher, Neurology, Stanford University School of Medicine, RoomA343, 300 Pasteur Drive, Stanford, CA 94305-
5235, U.S.A. E-mail: robert.fisher@stanford.edu

Wiley Periodicals, Inc.
© 2014 International League Against Epilepsy

475

ILAEOFFICIAL REPORT

ILAE COMMISSION REPORT ЗВІТ КОМІСІЇ МПЕЛ

Instructionmanual for the ILAE 2017 operational

classification of seizure types
1Robert S. Fisher, 2J. Helen Cross, 3Carol D’Souza, 4Jacqueline A. French, 5Sheryl R. Haut,

6Norimichi Higurashi, 7EdouardHirsch, 8Floor E. Jansen, 9Lieven Lagae, 10Solomon L. Mosh�e,
11Jukka Peltola, 12Eliane Roulet Perez, 13Ingrid E. Scheffer, 14Andreas Schulze-Bonhage, 15Ernest

Somerville, 16Michael Sperling, 17ElzaM�arcia Yacubian, and 18,19SameerM. Zuberi on behalf of

the ILAECommission for Classification and Terminology

Epilepsia, **(*):1–12, 2017
doi: 10.1111/epi.13671

Dr. Robert S. Fisher,
past president of AES
and editor of Epilepsia
and epilepsy.com, led
the Seizure
Classification Task
Force.

SUMMARY

This companion paper to the introduction of the International League Against Epilepsy

(ILAE) 2017 classification of seizure types provides guidance on how to employ the

classification. Illustration of the classification is enacted by tables, a glossary of relevant

terms, mapping of old to new terms, suggested abbreviations, and examples. Basic and

extended versions of the classification are available, depending on the desired degree

of detail. Key signs and symptoms of seizures (semiology) are used as a basis for cate-

gories of seizures that are focal or generalized from onset or with unknown onset. Any

focal seizure can further be optionally characterized by whether awareness is retained

or impaired. Impaired awareness during any segment of the seizure renders it a focal

impaired awareness seizure. Focal seizures are further optionally characterized by

motor onset signs and symptoms: atonic, automatisms, clonic, epileptic spasms, or

hyperkinetic, myoclonic, or tonic activity. Nonmotor-onset seizures can manifest as

autonomic, behavior arrest, cognitive, emotional, or sensory dysfunction. The earliest

prominent manifestation defines the seizure type, which might then progress to other

signs and symptoms. Focal seizures can become bilateral tonic–clonic. Generalized sei-

zures engage bilateral networks from onset. Generalized motor seizure characteristics

comprise atonic, clonic, epileptic spasms, myoclonic, myoclonic–atonic, myoclonic–
tonic–clonic, tonic, or tonic–clonic. Nonmotor (absence) seizures are typical or atypi-

cal, or seizures that present prominent myoclonic activity or eyelid myoclonia. Sei-

zures of unknown onset may have features that can still be classified as motor,

nonmotor, tonic–clonic, epileptic spasms, or behavior arrest. This “users’ manual” for

the ILAE 2017 seizure classification will assist the adoption of the new system.
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Міжнародна протиепілептична Ліга (МЛБЕ) опублікува-
ла класифікацію типів нападів у 2017 році. Перегляд класи-
фікації, яка використовувалася в зміненому вигляді з 1981 р.1 
зумовлений кількома факторами. Деякі типи нападів, напри-
клад, тонічні судоми або епілептичні спазми, можуть мати 
або вогнищевий, або генералізований початок. За відсутно-
сті інформації про початок неможливо класифікувати напа-
ди. Деякі терміни, що використовувалися для класифікації, 
не визнані спільнотою або незрозумілі, в тому числі терміни 
«дискогнітивний», «психічний», «парціальний», «простий 
парціальний» і «комплексний парціальний». Неспеціалістам 
може бути складно визначити, чи є в людини порушення 
усвідомлення  під час нападів. Деякі важливі типи нападів 
не були включені до класифікації 1981 р. Нова класифікація 
вирішує ці важливі проблеми. Наступний матеріал пояснює, 
як застосовувати класифікацію типів нападів 2017 р.

Методи
Класифікація нападів починається з отримання анамне-

зу або спостереження за певними симптомами та ознаками 
(які іноді називають семіологією нападів), які, як відомо, 
пов’язані зі звичайними нападами. Основні симптоми і оз-
наки не можливо точно зіставити з типами нападів, тому 
що деякі симптоми з’являються при більш ніж одному типі 
нападів. Зупинка поведінки, наприклад, трапляється при 
вогнищевих нападах з порушенням усвідомлення та при 
абсансі. Тоніко-клонічна активність може спостерігатися 
від початку при генералізованих нападах або виникати при 
нападах з локальним початком. З іншого боку, тип нападів 
часто пов’язаний з декількома симптомами. Якщо назвати 
тип нападів «автоматизмами», то неможливо розрізнити 
між вогнищевими нападами з порушенням усвідомлення і 
абсансом. Оскільки лікування та прогноз цих двох типів на-
падів різні, використовуються схеми лікування двох різних 

видів нападів, хоча може знадобитися деяка інтерпретація 
за межами прямого спостереження для класифікації напа-
дів. Розрізнити типи нападів, як правило, можна шляхом 
визначення характерної послідовності симптомів та інших 
клінічних спостережень. При типових абсансах, наприклад, 
функції відновлюються швидше, ніж при вогнищевих на-
падах з порушенням усвідомлення. У деяких випадках для 
правильної класифікації типу нападів необхідна додаткова 
інформація: електроенцефалографія (ЕЕГ), візуалізація або 
лабораторні дослідження. У цих випадках класифікація 
типів нападів починає непомітно поєднуватися з діагнос-
тикою симптомів епілепсії.2,3 Через відсутність фундамен-
тального розуміння патофізіології різних проявів нападу 
об’єднання симптомів і ознак у типи нападів відображає 
робоче міркування щодо того, які групи досить показові та 
часті, щоб отримати окрему назву.4 Ця класифікація ство-
рена для практичного клінічного застосування, але вона 
також може використовуватися дослідниками та іншими 
групами з конкретними цілями.

результати
Класифікація типів нападів МПЕЛ 2017  р. має базо-

ву та розширену версії, залежно від необхідного ступеня 
деталізації. Базова версія, на відміну від розширеної, не 
має опису підкатегорій.

Базова класифікація
На рис. 1 показана базова класифікація. Напади спочат-

ку класифікуються за типом виникнення. Напади з вогни-
щевим початком визначаються як такі, «що розвиваються в 
мережах однієї півкулі. Вони можуть бути розташовані ок-
ремо або мати більш широке поширення. Вогнищеві напа-
ди можуть виникати в підкіркових структурах». Напади з 
генералізованим початком визначаються як такі, що «почи-
наються в певній точці всередині та швидко поширюються 
на мережі обох півкуль».5 У випадку нападів з невідомим 
початком можуть бути ознаки певного моторного початку 
(наприклад, тоніко-клонічного) або немоторного початку 
(наприклад, припинення діяльності). За допомогою май-
бутньої інформації та при спостереженні за новими напа-
дами можна класифікувати напади з невідомим початком 
як вогнищні або генералізовані. Таким чином, «невідомий 
початок» не є характеристикою нападу, але це позначення 
зручно використовувати при відсутності інформації. Коли 
тип нападу починається зі слів «вогнищевий», «генералізо-
ваний» або «абсанс», то слово «початок» можна опустити.

Подальша класифікація не є обов’язковою. Наступний 
рівень класифікації вогнищевих нападів є класифікацією 
за рівнем збереження усвідомлення. На практиці усвідом-
лення визначають як розуміння своєї особистості та навко-
лишнього середовища. Визначення ступеню усвідомлення є 
сурогатним маркером, що використовується для визначення 
ступеню порушенням свідомості. Під час фокальних нападів 
зі збереженням свідомості усвідомлення не порушується. 
Усвідомлення відноситься конкретно до усвідомлення під 
час нападу, а не усвідомлення того, чи відбувалися напади.

Key Points
• The ILAE provided a revised basic and expanded sei-
zure type classification, with initial division into focal
versus generalized onset or unknown onset seizures

• Focal seizures are optionally subdivided into focal
aware and focal impaired awareness seizures. Specific
motor and nonmotor classifiers may be added

• Generalized-onset seizures can be motor: tonic–clo-
nic, clonic, tonic, myoclonic, myoclonic–tonic–clo-
nic, myoclonic–atonic, atonic, and epileptic spasms

• Generalized-onset seizures can also be nonmotor (ab-
sence): typical absence, atypical absence, myoclonic
absence, or absence with eyelid myoclonia

• Additional descriptors and free text are encouraged to
characterize the seizures. Mapping of old to new terms
can facilitate adoption of the new terminology

The International League Against Epilepsy (ILAE) has
released a 2017 version of seizure-type classification (ac-
companying manuscript). Revision of the classification that
has been used in modified form since 19811 was motivated
by several factors. Some seizure types, for example tonic
seizures or epileptic spasms, can have either a focal or gen-
eralized onset. Lack of knowledge about the onset makes a
seizure unclassifiable. Some terms used to classify seizures
lack community acceptance or public understanding,
including “dyscognitive,” “psychic,” “partial,” “simple par-
tial,” and “complex partial.” Determining whether a person
has impaired consciousness during a seizure can be confus-
ing for nonclinicians. Some important seizure types are not
included in the 1981 classification. The new classification
addresses these relevant issues. Material that follows
explains how to apply the 2017 seizure-type classification.

Methods
Classification of a seizure begins with historical elicita-

tion or observation of certain symptoms and signs (some-
times referred to as the semiology of seizures) that are
known to be associated with common seizures. The key
symptoms and signs cannot be matched in one-to-one rela-
tionships with seizure types because some symptoms appear
in more than one seizure type. Behavior arrest, for example,
occurs in both focal impaired awareness seizures and
absence seizures. Tonic–clonic activity can be present from
onset in a generalized seizure or emerge in the course of a
focal-onset seizure. Conversely, a seizure type often associ-
ates with multiple symptoms. Naming a seizure type an “au-
tomatism seizure” would not allow the distinction between
a focal seizure with impaired awareness and an absence sei-
zure. Because these two seizure types are treated differently

and have different prognoses, maintenance of distinct sei-
zure types is useful, even though some interpretation
beyond direct observation may be needed to classify the sei-
zures. Distinction of seizure types usually can be made by
recognizing a characteristic sequence of symptoms and
other clinical observations. Typical absence seizures, for
instance, show more rapid recovery of function than do
focal impaired awareness seizures. In some instances, ancil-
lary information from electroencephalography (EEG),
imaging, or laboratory studies is needed to properly classify
a seizure. For these cases, classification of seizure type
begins to merge imperceptibly with diagnosis of epilepsy
syndromes.2,3 Because we lack a fundamental pathophysio-
logic understanding of differing seizure presentations,
grouping of symptoms and signs into seizure types reflects
an operational opinion about which groupings are suffi-
ciently distinct and common as to merit a specific name.4

This classification is derived for practical clinical use, but it
also can be used by researchers and other groups with speci-
fic purposes.

Results
The ILAE 2017 seizure classification presents basic and

expanded versions, depending on the desired degree of
detail. The basic version is the same as the expanded ver-
sion, but with collapse of the subcategories.

Basic classification
Figure 1 shows the basic classification. Seizures are first

categorized by type of onset. Focal-onset seizures are
defined as “originating within networks limited to one
hemisphere. They may be discretely localized or more
widely distributed. Focal seizures may originate in subcorti-
cal structures.” Generalized from onset seizures are defined
as “originating at some point within, and rapidly engaging,
bilaterally distributed networks.”5 A seizure of unknown
onset may still evidence certain defining motor (e.g., tonic–
clonic) or nonmotor (e.g., behavior arrest) characteristics.
With further information or future observed seizures, a
reclassification of unknown-onset seizures into focal or gen-
eralized-onset categories may become possible. Therefore,
“unknown-onset” is not a characteristic of the seizure, but a
convenient placeholder for our ignorance. When a seizure
type begins with the words “focal,” “generalized,” or “ab-
sence,” then the word “onset”may be presumed.

Further classification is optional. The next level of focal
seizure classification is by level of awareness. Awareness is
operationally defined as knowledge of self and environ-
ment. Assay of awareness is a pragmatic surrogate marker
used to determine whether level of consciousness is
impaired. During a focal aware seizure, consciousness will
be intact. Awareness specifically refers to awareness during
a seizure, and not to awareness of whether a seizure has
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ключові МоМенти
• МПЕЛ надала переглянуті базову та розширену класи-

фікацію типів нападів з початковим розподілом на на-
пади з вогнищевим або генералізованим початком або 
з невідомим початком.

• Вогнищеві напади можна розділити на вогнищеві напа-
ди зі збереженням усвідомлення та вогнищеві напади з 
порушенням усвідомлення. Можна додати окремі мо-
торні та немоторні класифікатори.

• Напади з генералізованим початком можуть бути 
моторними: тоніко-клонічними, клонічними, тоніч-
ними, міоклонічними, міоклоно-тоніко-клонічними, 
міоклоно-тонічними, атонічними та епілептичними 
спазмами.

• Генералізовані напади можуть також бути немоторни-
ми (абсанс): типовий абсанс, атиповий абсанс, міокло-
нічний абсанс або абсанс з міоклонією повік.

• Рекомендовано використовувати загальні класифікато-
ри та описи в довільній формі, щоб охарактеризувати 
напади. Зіставлення старих і нових термінів може по-
легшити прийняття нової термінології.
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occurred. If awareness of the event is impaired for any por-
tion of the seizure, then the seizure is classified as a focal
seizure with impaired awareness. As a practical matter, a
focal aware seizure implies the ability of the person having
the seizure to later verify retained awareness. Occasional
seizures may produce transient epileptic amnesia6 with
retained awareness, but classification of such seizures
would require exceptionally clear documentation by obser-
vers. Some might use the shorthand “focal unaware.” In
doing so, it is crucial to note that awareness may be
impaired without being fully absent. Word order is not
important, so “focal aware seizure”means the same thing as
a “focal seizure with retained awareness.”

Responsiveness is a separate clinical attribute that can be
either intact or impaired for seizures with or without
retained awareness. Although responsiveness is an impor-
tant descriptive aspect of seizures, it is not used in the ILAE
2017 classification to designate specific seizure types. The
basic classification further allows classification into motor
onset or nonmotor-onset (for example, sensory) symptoms.
Further specification invokes the expanded classification,
discussed below.

The seizure type “focal to bilateral tonic–clonic” is in a
special category because of its common occurrence and
importance, even though it is reflective of a propagation pat-
tern of seizure activity rather than a unique seizure type.
The phrase “focal to bilateral tonic–clonic” replaces the
older term “secondarily generalized tonic–clonic.” In the
new classification, “bilateral” is used for propagation pat-
terns of seizures and “generalized” for seizures of general-
ized onset.

Generalized-onset seizures are divided into motor and
nonmotor (absence) seizures. Level of awareness is not used
as a classifier for generalized seizures, since the large
majority (although not all) of generalized seizures are asso-
ciated with impaired awareness. By definition of the gener-
alized branch of the classification, motor activity should be

bilateral from the onset, but in the basic classification, the
type of motor activity need not be specified. In cases where
bilateral onset of motor activity is asymmetrical, it may be
difficult in practice to determine whether a seizure has focal
or generalized onset.

Absence seizures (the prefix “generalized onset” may be
assumed) present with a sudden cessation of activity and
awareness. Absence seizures tend to occur in younger age
groups, have more sudden start and termination, and they
usually display less complex automatisms than do focal sei-
zures with impaired awareness, but the distinctions are not
absolute. EEG information may be required for accurate
classification. Focal epileptiform activity may be seen with
focal seizures and bilaterally synchronous spike-waves with
absence seizures.

Seizures of unknown onset can be categorized as motor,
including tonic–clonic, nonmotor, or unclassified. The term
unclassified comprises both seizures with patterns that do
not fit into the other categories or seizures presenting insuf-
ficient information to allow categorization.

Expanded classification
The expanded classification (Fig. 2) provides another

level of seizure names, built on the framework of the basic
classification. The vertical organization of the focal-onset
category is not hierarchical, since naming the level of
awareness is optional. A focal seizure can be classified as
focal aware (corresponding to the 1981 term “simple partial
seizure”) or focal impaired awareness (corresponding to the
1981 term “complex partial seizure”). Focal aware or
impaired awareness seizures can optionally be classified by
adding one of the motor onset or nonmotor-onset terms
below, reflecting the earliest prominent sign or symptom
other than awareness. Alternatively, a focal seizure name
can omit mention of awareness as being inapplicable or
unknown and classify the focal seizure directly by the earli-
est motor or nonmotor characteristic.

Figure 1.

The basic ILAE 2017 operational classification of seizure types. 1Definitions, other seizure types, and descriptors are listed in the accom-

panying paper and glossary of terms. 2Due to inadequate information or inability to place in other categories.
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communication among clinicians caring for people with
epilepsy. Second, the classification allows grouping of
patients for therapies. Some regulatory agencies approve
drugs or devices indicated for specific seizure types. A new
classification should gracefully map to existing indications
for drug or device usage. Third, the seizure type grouping
might provide a useful link to specific syndromes or etiolo-
gies, for example, by noting an association between gelastic
seizures and hypothalamic hamartoma or epileptic spasms
with tuberous sclerosis. Fourth, the classification allows
researchers to better focus their studies on mechanisms of
different seizure types. Fifth, a classification provides words
to patients to describe their disease. Motivations for revising
the 1981 Seizure Classification are listed below.

1 Some seizure types, for example, tonic seizures or epilep-
tic spasms, can have either a focal or generalized onset.

2 Lack of knowledge about the onset makes a seizure
unclassifiable and difficult to discuss with the 1981 sys-
tem.

3 Retrospective seizure descriptions often do not specify a
level of consciousness, and altered consciousness,
although central to many seizures, is a complicated con-
cept.

4 Some terms in current use do not have high levels of
community acceptance or public understanding, such as
“psychic,” “partial,” “simple partial,” “complex partial,”
and “dyscognitive.”

5 Some important seizure types are not included.

Results
Classification of seizure types

Figure 1 depicts the basic and Figure 2 depicts the
expanded 2017 seizure classification. The two represent the
same classification, with collapse of the subcategories to
form the basic version. Use of one versus the other depends
on the desired degree of detail. Variations on the individual
seizure theme can be added for focal seizure types according
to level of awareness.

Structure of the classification
The classification chart is columnar, but not hierarchical

(meaning that levels can be skipped), so arrows intention-
ally are omitted. Seizure classification begins with the
determination of whether the initial manifestations of the
seizure are focal or generalized. The onset may be missed or
obscured, in which case the seizure is of unknown onset.
The words “focal” and “generalized” at the start of a seizure
name are assumed to mean of focal or generalized onset.

For focal seizures, the level of awareness optionally may
be included in the seizure type. Awareness is only one
potentially important feature of a seizure, but awareness is
of sufficient practical importance to justify using it as a
seizure classifier. Retained awareness means that the per-
son is aware of self and environment during the seizure,
even if immobile. A focal aware seizure (with or without
any subsequent classifiers) corresponds to the prior term
“simple partial seizure.” A focal impaired awareness
seizure (with or without any subsequent classifiers) corre-
sponds to the prior term “complex partial seizure.”
Impaired awareness during any part of the seizure renders
it a focal impaired awareness seizure. In addition, focal sei-
zures are subgrouped as those with motor and nonmotor
signs and symptoms at the onset. If both motor and nonmo-
tor signs are present at the seizure start, the motor signs
will usually dominate, unless non-motor (e.g., sensory)
symptoms and signs are prominent.

Focal aware or impaired awareness seizures optionally
may be further characterized by one of the listed motor
onset or nonmotor onset symptoms, reflecting the first
prominent sign or symptom in the seizure, for example,
focal impaired awareness automatism seizure. Seizures
should be classified by the earliest prominent motor onset or
nonmotor onset feature, except that a focal behavior arrest
seizure is one for which cessation of activity is the dominant
feature throughout the seizure, and any significant impair-
ment of awareness during the course of the seizure causes a
focal seizure to be classified as having impaired awareness.
Classification according to onset has an anatomic basis,
whereas classification by level of awareness has a

Figure 1.

The basic ILAE 2017 operational

classification of seizure types.
1Definitions, other seizure types and

descriptors are listed in the

accompanying paper and glossary of

terms. 2Due to inadequate

information or inability to place in

other categories.
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Немоторний (абсанс)Моторний початок

Немоторний початок

від вогнищевого до білате-
рального тоніко-клонічного

Некласифікований2

Рис. 1.
Базова версія робочої класифікації типів нападів МПЕЛ 2017 р. 1Визначення, інші типи нападів і дескриптори перераховані в супровідній 
статті та в глосарії термінів. 2Через неправильну інформацію або неможливість віднести до інших категорій.
«Епілепсія» © МПЕЛ

Якщо усвідомлення нападів порушується в будь-який пе-
ріод нападу, то напади вважаються вогнищевими нападами 
з порушенням усвідомлення. З практичної точки зору при 
вогнищевих нападах зі збереженням усвідомлення після на-
паду можна пересвідчитися, що усвідомлення зберігалася. В 
окремих випадках напади можуть викликати короткочасну 
епілептичну амнезію6 зі збереженням усвідомлення, але для 
класифікації таких нападів потрібен дуже докладний опис 
спостерігачів. Деякі можуть використовувати скорочення 
«вогнищеві з порушенням усвідомлення». При цьому важли-
во відзначити, що усвідомлення може бути порушене, але не 
повністю відсутнє. Порядок слів не має значення, так що «вог-
нищеві напади зі збереженням усвідомлення» означає те ж 
саме, що і «вогнищеві напади без порушення усвідомлення».

Контактність є окремою клінічною ознакою, що може 
бути збереженою або порушеною при нападах з порушен-
ням або без порушення усвідомлення. Хоча контактність є 
важливим описовим аспектом нападів, він не використо-
вується в класифікації МПЕЛ 2017 р. для позначення кон-
кретних типів нападів. Базова класифікація додатково доз-
воляє класифікувати за початком на моторні або немоторні 
(наприклад, сенсорні) симптоми. Для подальшої деталізації 
необхідна розширена класифікація, описана нижче.

Тип нападів «від вогнищевих до білатеральних тоні-
ко-клонічних» становить особливу категорію через його 
частоту та важливість, хоча й позначає вид поширення епі-
лептичної активності, а не окремий тип нападів. Фраза «від 
вогнищевих до білатеральних тоніко-клонічних» замінює 
старий термін «з вторинною генералізацією тоніко-кло-
нічний». У новій класифікації термін «двосторонній» ви-
користовується для позначення виду поширення іктальної 
активності, а «генералізований»  для позначення генералі-
зованого початку.

Генералізовані напади поділяються на моторні та не-
моторні (абсанс). Рівень збереження усвідомлення не 
використовується в якості класифікатора для генералізо-
ваних нападів, тому що більшість (хоча і не всі) генера-
лізованих нападів пов’язані з порушенням усвідомлення. 
За визначенням частини класифікації, що описує генера-
лізовані напади, рухова активність повинна бути двосто-
ронньою з самого початку, але в базовій класифікації тип 

рухової активності не потрібно вказувати. У випадках, 
коли двосторонній початок рухової активності є асиме-
тричним, на практиці може бути важно визначити, чи 
мають напади вогнищевий або генералізований початок.

Абсанси (префікс «генералізований початок» можна опу-
стити) починаються раптовим припиненням діяльності і по-
рушенням свідомості. Абсанси, як правило, спостерігаються 
в молодших вікових групах, мають більш раптовий початок і 
закінчення та зазвичай проявляються менш складними авто-
матизмами, ніж вогнищеві напади з порушенням усвідомлен-
ня, але відмінності не є абсолютними. Для точної класифіка-
ції можуть знадобитися дані ЕЕГ. Вогнищева епілептиформна 
активність може спостерігатися при вогнищевих нападах, а 
білатерально синхронні спайк-хвилі — при абсансах.

Напади з невідомим початком можна класифікувати 
як моторні, в тому числі і тоніко-клонічні, немоторні або 
некласифіковані. Термін «некласифіковані» включає як 
напади з симптомами, які не вписуються до інших кате-
горій, так і напади, інформації про які недостатньо для 
віднесення до певної категорії.

Розширена класифікація
В розширеній класифікації (рис. 2) надано ще один рі-

вень назв нападів, побудований на базовій класифікації. 
Вертикальна організація категорії нападів з вогнищевим 
початком не є ієрархічною, тому що позначення ступеню 
збереження усвідомлення не є обов’язковим. Вогнищеві 
напади можна класифікувати як вогнищеві зі збережен-
ням усвідомлення (що відповідає терміну «прості вог-
нищеві напади» 1981  р.) або як вогнищеві напади з по-
рушенням усвідомлення (що відповідає терміну «складні 
парціальні напади» 1981 р.). Вогнищеві напади зі збере-
женням або порушенням усвідомлення також можна кла-
сифікувати за допомогою додавання нижче моторної або 
немоторної характеристики початку, що відображає най-
більш ранню виражену ознаку, крім усвідомлення. Також 
в назві вогнищевих нападів можна опустити згадку про 
усвідомлення, якщо вона невідома або не може бути вка-
зана, і класифікувати вогнищеві напади безпосередньо за 
ранньою моторною або немоторною ознакою.
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For focal-onset seizures, the clinician should assay level
of awareness as described for the basic classification. Ask
the patient whether awareness for events occurring during
the seizures was retained or impaired, even when the person
seizing was unresponsive or unable to understand language.
If someone walked into the room during a seizure, would
that person’s presence later be recalled? Questioning wit-
nesses may clarify the nature of behavior during the seizure.
It is important to attempt to distinguish the ictal versus the
postictal state, since awareness returns during the latter. If
the state of awareness is uncertain, as, for example, is usu-
ally the case for atonic or epileptic spasm seizures, the sei-
zure is classified as focal but awareness would not be
specified. Description of level of awareness is optional and
applied only when known. A “focal aware seizure,” with or
without further characterization, corresponds to the old term
“simple partial seizure” and a “focal impaired awareness

seizure” corresponds to the old term “complex partial sei-
zure.” Subsequent terms in the focal column of the
expanded classification can further specify the type of focal
aware and focal impaired awareness seizures. Alternatively,
the degree of awareness can be left unspecified and a seizure
classified as a focal seizure with one of the motor onset or
nonmotor-onset characteristics listed in Figure 2.

Focal motor onset behaviors include these activities: ato-
nic (focal loss of tone), tonic (sustained focal stiffening),
clonic (focal rhythmic jerking), myoclonic (irregular, brief
focal jerking), or epileptic spasms (focal flexion or extension
of arms and flexion of trunk). The distinction between clonic
and myoclonic is somewhat arbitrary, but clonic implies sus-
tained, regularly spaced stereotypical jerks, whereas, myo-
clonus is less regular and in briefer runs. Other less
obviously focal motor behaviors include hyperkinetic
(pedaling, thrashing) activity and automatisms. An

Figure 2.

The expanded ILAE 2017 operational classification of seizure types. The following clarifications should guide the choice of seizure type.

For focal seizures, specification of level of awareness is optional. Retained awareness means the person is aware of self and environment

during the seizure, even if immobile. A focal aware seizure corresponds to the prior term simple partial seizure. A focal impaired aware-

ness seizure corresponds to the prior term complex partial seizure, and impaired awareness during any part of the seizure renders it a

focal impaired awareness seizure. Focal aware or impaired awareness seizures optionally may further be characterized by one of the

motor-onset or nonmotor-onset symptoms below, reflecting the first prominent sign or symptom in the seizure. Seizures should be clas-

sified by the earliest prominent feature, except that a focal behavior arrest seizure is one for which cessation of activity is the dominant

feature throughout the seizure. In addition, a focal seizure name can omit mention of awareness when awareness is not applicable or

unknown, and thereby classify the seizure directly by motor-onset or nonmotor-onset characteristics. Atonic seizures and epileptic

spasms would usually not have specified awareness. Cognitive seizures imply impaired language or other cognitive domains or positive

features such as d�ej�a vu, hallucinations, illusions, or perceptual distortions. Emotional seizures involve anxiety, fear, joy, other emotions,

or appearance of affect without subjective emotions. An absence is atypical because of slow onset or termination or significant changes in

tone supported by atypical, slow, generalized spike and wave on the EEG. A seizure may be unclassified due to inadequate information or

inability to place the type in other categories. 1Definitions, other seizure types, and descriptors are listed in the accompanying paper and

glossary of terms. 2Degree of awareness usually is not specified. 3Due to inadequate information or inability to place in other categories.
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При нападах з вогнищевим початком клініцист повинен 
проаналізувати рівень збереження усвідомлення, як описа-
но для базової класифікації. Запитайте пацієнта, чи збері-
галося усвідомлення подій, що відбувалися під час нападу, 
навіть коли людина в цей час не відповідала або не розуміла 
мову. Якщо хтось увійшов до кімнати під час нападу, чи зга-
дує людина про це пізніше? Опитування свідків може уточ-
нити характер поведінки під час нападів. Важливо спробу-
вати відрізнити іктальний та постіктальний стан, тому що 
усвідомлення повертається під час останнього. Якщо сту-
пінь збереження усвідомлення визначити неможливо, як, 
наприклад, це зазвичай буває при атонічних нападах або 
епілептичних спазмах, напади класифікуються як вогнище-
ві, але ступінь збереження усвідомлення не вказується. Опис 
ступеню збереженості усвідомлення не є обов’язковим і до-
дається тільки при наявності інформації. «Вогнищеві напа-
ди зі збереженням усвідомлення» з подальшим уточненням 
або без нього раніше називалися «простими парціальни-

ми нападами» та «вогнищевими нападами без порушення 
усвідомлення». Наступні терміни в стовпчику вогнищевих 
нападів розширеної класифікації використовуються, щоб 
додатково вказати тип вогнищевих нападів з порушенням 
або збереженням усвідомлення. Також ступінь збереження 
усвідомлення можна не вказувати та класифікувати напади 
як вогнищеві з однією з характеристик моторного або немо-
торного початку, що наведені на рис. 2.

До поведінки з вогнищевим моторним початком відно-
сять такі види активності: атонічні (вогнищева втрата тону-
су), тонічні (тривале вогнищеве напруження), клонічні (вог-
нищеві ритмічні посмикування), міоклонічні (нерегулярні, 
короткі вогнищеві посмикування) або епілептичні спазми 
(вогнищеві згинання або розгинання рук та згинання тулу-
ба). Різниця між клонічними та міоклонічними судомами 
часто є умовною, але при клонічних судомах відмічаються 
стійкі регулярні стереотипні посмикування, а при міоклону-
сі вони є менш регулярними і виникають більш короткими 

Рис. 2. 
Розширена версія робочої класифікації типів нападів МПЕЛ 2017 р. Наступні пояснення полегшать вибір типу нападів. 
Для вогнищевих нападів, визначення ступеню збереженості усвідомлення не є обов’язковим. Збережене усвідомлення 
означає, що людина усвідомлює себе та навколишнє середовище під час нападу, навіть якщо не рухається. Вогнищеві 
напади зі збереженням усвідомлення раніше називалися простими парціальними нападами. Вогнищеві напади з пору-
шенням усвідомлення раніше називалися складними парціальними нападами, а порушення усвідомлення в будь-який 
період нападів перетворює їх на вогнищеві напади з порушенням усвідомлення. Вогнищеві напади з порушенням або 
збереженням усвідомлення можна додатково охарактеризувати з використанням одного з симптомів моторного або не-
моторного початку, що відповідає першим проявам нападу. Напади потрібно класифікувати за першим проявом, за винят-
ком зупинки поведінки, коли припинення діяльності є основним проявом нападу. Крім того, при назві вогнищевих нападів 
можна опустити згадку про усвідомлення, коли даних про усвідомлення немає або її не можна вказати, і класифікувати 
напад безпосередньо за ознакою моторного або немоторного початку. При атонічних нападах та епілептичних спазмах, 
як правило, ступінь збереження усвідомлення не вказується. При когнітивних нападах можуть бути порушення мовлення 
або інших когнітивних функцій або продуктивні симптоми, такі як дежавю, галюцинації, ілюзії, або викривлення відчуттів. 
Емоційні напади супроводжуються занепокоєнням, страхом, радістю, іншими емоціями або зовнішнім виглядом афекту 
без суб’єктивних емоцій. Абсанс є атиповим через повільний початок або припинення, або істотні зміни тонусу з появою 
атипових, повільних, генералізованих спайк-хвиль на ЕЕГ. Напади можна віднести до некласифікованих за відсутності або 
недостатності інформації або неможливості віднести їх до інших категорій. 1Визначення, інші типи нападів і дескриптори 
перераховані в супровідній статті та в глосарії термінів. 2Ступінь збереження усвідомлення не вказано. 3Через неправиль-
ну інформацію або неможливість віднести до інших категорій.
«Епілепсія» © МПЕЛ

Керівництво з використання робочої класифікації типів судом МЛБЕ 2017 р. — розширена версія1

behavioral basis, justified by the practical importance of
impaired awareness. Both methods of classification are
available and can be used in concert. Brief behavioral arrest
at the start of a seizure often is imperceptible, and so it is not
used as a classifier unless dominant throughout the seizure.
The earliest (anatomic) classifier will not necessarily be the
most significant behavioral feature of a seizure. For exam-
ple, a seizure might start with fear and progress to vigorous
focal clonic activity resulting in falling. This seizure would
still be a focal emotional seizure (with or without impair-
ment of awareness), but free text description of the ensuing
features would be very useful.

A focal seizure name can omit mention of awareness
when awareness is not applicable or unknown, thereby clas-
sifying the seizure directly by motor onset or nonmotor
onset characteristics. The terms motor onset and nonmotor

onset may be omitted when a subsequent term generates an
unambiguous seizure name.

The classification of an individual seizure can stop at any
level: a “focal onset” or “generalized onset” seizure, with no
other elaboration, or a “focal sensory seizure,” “focal motor
seizure,” “focal tonic seizure,” or “focal automatism sei-
zure,” and so on. Additional classifiers are encouraged, and
their use may depend on the experience and purposes of the
person classifying the seizure. The terms focal onset and
generalized onset are for purposes of grouping. No infer-
ence is made that each seizure type exists in both groups;
including absence seizures in the generalized-onset cate-
gory does not imply existence of “focal absence” seizures.

When the primacy of one versus another key symptom or
sign is unclear, the seizure can be classified at a level above
the questionably applicable term with additional descriptors

Figure 2.

The expanded ILAE 2017 operational classification of seizure types. The following clarifications should guide the choice of seizure type.

For focal seizures, specification of level of awareness is optional. Retained awareness means the person is aware of self and environment

during the seizure, even if immobile. A focal aware seizure corresponds to the prior term simple partial seizure. A focal impaired aware-

ness seizure corresponds to the prior term complex partial seizure, and impaired awareness during any part of the seizure renders it a

focal impaired awareness seizure. Focal aware or impaired awareness seizures optionally may further be characterized by one of the

motor-onset or nonmotor-onset symptoms below, reflecting the first prominent sign or symptom in the seizure. Seizures should be clas-

sified by the earliest prominent feature, except that a focal behavior arrest seizure is one for which cessation of activity is the dominant

feature throughout the seizure. A focal seizure name also can omit mention of awareness when awareness is not applicable or unknown

and thereby classify the seizure directly by motor onset or nonmotor-onset characteristics. Atonic seizures and epileptic spasms would

usually not have specified awareness. Cognitive seizures imply impaired language or other cognitive domains or positive features such as

d�ej�a vu, hallucinations, illusions, or perceptual distortions. Emotional seizures involve anxiety, fear, joy, other emotions, or appearance of

affect without subjective emotions. An absence is atypical because of slow onset or termination or significant changes in tone supported

by atypical, slow, generalized spike and wave on the EEG. A seizure may be unclassified due to inadequate information or inability to place

the type in other categories. 1Definitions, other seizure types and descriptors are listed in the accompanying paper and glossary of terms.
2Degree of awareness usually is not specified. 3Due to inadequate information or inability to place in other categories.
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Operational Classification of Seizure Types

Моторний початок
автоматизми
атонічні2

клонічні
епілептичні спазми2

гіперкінетичні
міоклонічні
тонічні

Немоторний початок
автономні
припинення діяльності
когнітивні
емоційні
сенсорні

Моторні
тоніко-клонічні
клонічні
тонічні
міоклонічні
міоклоніко-тоніко-клонічні
міоклоніко-атонічні
атонічні
епілептичні спазми

Немоторні (абсанс)
типові
атипові
міоклонічні
міоклонія повік

Вогнищевий  
початок

Генералізований 
початок

Невідомий 
початок

Моторні
тоніко-клонічні
інші моторні

Немоторні (абсанс)

Некласифіковані3

усвідом-
лення не 
порушене

усвідомлен-
ня порушене

від вогнищевих до білатераль-
них тоніко-клонічних
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automatism is a more or less coordinated, purposeless, repet-
itive motor activity. Observers should be asked whether the
subject demonstrated repetitive purposeless fragments of
behaviors that might appear normal in other circumstances.
Some automatisms overlap other motor behaviors, for
instance, pedaling or hyperkinetic activity, thereby rendering
classification ambiguous. The 2017 ILAE classification arbi-
trarily groups pedaling activity with hyperkinetic seizures,
rather than with automatism seizures. Automatisms may be
seen in focal seizures and in absence seizures.

A focal motor seizure with behavior arrest involves cessa-
tion of movement and unresponsiveness. Because brief
behavioral arrest at the start of many seizures is common
and difficult to identify, a focal behavioral arrest seizure
should comprise behavioral arrest as the predominant aspect
of the entire seizure. Focal autonomic seizures present with
gastrointestinal sensations, a sense of heat or cold, flushing,
piloerection (goosebumps), palpitations, sexual arousal, res-
piratory changes, or other autonomic effects. Focal cogni-
tive seizures can be identified when the patient reports or
exhibits deficits in language, thinking or associated higher
cortical functions during seizures and when these symptoms
outweigh other manifestations of the seizure. D�ej�a vu,
jamais vu, hallucinations, illusions, and forced thinking are
examples of induced abnormal cognitive phenomena. A
more correct, although less euphonious, term would be “fo-
cal impaired cognition seizure,” but impaired cognition may
be assumed, since seizures never improve cognitive func-
tion. Focal emotional seizures present with emotional
changes, including fear, anxiety, agitation, anger, paranoia,
pleasure, joy, ecstasy, laughing (gelastic), or crying (dacrys-
tic). Some of these phenomena are subjective and must be
recalled and reported by the patient or caregiver. Emotional
symptoms comprise a subjective component, whereas,
affective signs may or may not be accompanied by subjec-
tive emotionality. Impairment of awareness for events dur-
ing the seizure does not classify the seizure as a focal
cognitive seizure, because impairment of awareness can
apply to any focal seizure. A focal sensory seizure can pro-
duce somatosensory, olfactory, visual, auditory, gustatory,
hot–cold sense, or vestibular sensations.

The clinician must decide whether an event is a unified
single seizure, with evolving manifestations as the seizure
propagates, or alternatively, two separate seizures. Such a
distinction can sometimes be difficult. A smooth, continu-
ous evolutions of signs, symptoms, and EEG patterns
(where available) favors the event being a single seizure.
Repetition of a stereotyped sequence of signs, symptoms,
and EEG changes at different times supports a unitary sei-
zure type. Unitary focal seizures are named for the initial
manifestation and presence or absence of altered conscious-
ness at any point during the seizure. In contrast, discontinu-
ous, interrupted or nonstereotyped events point to
classification of more than one seizure type. Consider an
event starting with d�ej�a vu, repetitive purposeless

lip-smacking, loss of awareness, forced version to the right,
and right-arm stiffening. This steady evolution implies a
unitary seizure, which would be classified as a focal
impaired awareness cognitive seizure. It would be useful to
append (as optional description, not a seizure type) informa-
tion about the progression to automatisms and tonic version.
In another scenario, the clinician might encounter a seizure
with fear and loss of awareness. The patient recovers and
30 min later has an event with tingling in the right arm dur-
ing clear awareness. Such a sequence reflects two separate
seizures, the first being a focal impaired awareness emo-
tional seizure and the second a focal aware sensory seizure.

Other focal seizure types are sometimes encountered, for
example, focal tonic–clonic seizures, but not sufficiently
often to be named as a specific seizure type. Rather than
include the term “other” in each category, a decision was
made to revert to nonspecific use of the larger category,
such as motor onset or nonmotor-onset when the next level
of detail is unclear or the seizure is not listed as a specific
seizure type.

The classification of generalized-onset seizures is similar
to that of the 1981 classification, with addition of a few new
types. Awareness usually is impaired with generalized onset
seizures, so level of awareness is not used as a classifier for
these seizures. The main subdivision is into motor and non-
motor (absence) seizure types. The terms “motor” and “non-
motor (absence)” are present in order to allow characteriza-
tion of generalized-onset motor or nonmotor seizures about
which nothing else can be said, but “motor” and “nonmotor
(absence)”may be omitted if the seizure name is unambigu-
ous, for example, “generalized tonic seizure.” The word
“generalized” can be omitted for seizures such as absence
that present only with generalized onset.

Tonic–clonic remains the term replacing the “grand mal”
seizure type, although popular usage of the old French phrase
will undoubtedly persist. Because there is a new seizure type
characterized by myoclonic movements preceding tonic
(stiffening) and clonic (sustained rhythmic jerking) move-
ments, it is important to document the early movements of a
tonic–clonic seizure as being tonic. The clonic phase of a
tonic–clonic seizure typically shows regularly decreasing fre-
quency of jerks over the course of the event. During a tonic–
clonic seizure, awareness is lost before or contempora-
neously with the stiffening and jerking movements. Some
tonic–clonic seizures may invoke a nonspecific feeling of an
impending seizure or a brief period of head or limb version,
neither of which invalidates a generalized onset, since bio-
logic processes never exhibit perfect synchrony. The clini-
cian has to judge whether a truly focal onset is present.

Generalized clonic seizures begin, progress, and end with
sustained rhythmic jerking of limbs on both sides of the
body and often head, neck, face, and trunk. Generalized clo-
nic seizures are much less common than are tonic–clonic
seizures, usually occur in infants, and should be distin-
guished from jitteriness or shuddering attacks.7
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серіями. До інших менш очевидних видів вогнищевої мо-
торної поведінки відносять гіперкінетичну (педалювання, 
посмикування) активність і автоматизми. 

Автоматизм є більш-менш скоординованою безцільною 
повторюваною руховою активністю. У свідків потрібно за-
питати, чи робив хворий повторювані безцільні рухи, які 
можуть спостерігатися в нормі в інших обставинах. Деякі 
автоматизми перекривають інші види моторної поведінки, 
педалювання або гіперкінетичну активність, тим самим 
ускладнюючи класифікацію. У класифікації МПЕЛ 2017 р. 
педалювання може поєднуватися в одну групу з гіперкіне-
тичними нападами, а не з автоматизмами. Автоматизми 
можуть спостерігатися при вогнищевих нападах і абсансах.

Вогнищеві моторні напади з припиненням діяльності 
супроводжуються припиненням руху та зависанням. Ко-
ротке припинення діяльності часто спостерігається на по-
чатку багатьох нападів, і його важко визначити, тому при 
вогнищевому припиненні діяльності має залишатися домі-
нуючою ознакою впродовж всього нападу. Вогнищеві веге-
тативні напади проявляються відчуттями в області шлунку, 
відчуттям тепла або холоду, почервонінням, пілоерекцією 
(мурашки по шкірі), серцебиттям, сексуальним збуджен-
ням, зміною дихання або іншими вегетативними проява-
ми. Вогнищеві когнітивні напади можна розпізнати, коли 
пацієнт демонструє або скаржиться на порушення мовлен-
ня, мислення або порушення вищих кіркових функцій під 
час нападів, коли ці симптоми домінують під час нападу. 
Дежа-вю (Deja vu), жаме-вю (jamais vu), галюцинації, ілюзії 
та нав’язливі думки є прикладами індукованих аномаль-
них когнітивних явищ. Більш правильним, хоча й менш 
милозвучним, був би термін «вогнищеві напади з пору-
шенням когнітивних функцій», але можна припустити на-
явність когнітивних порушень, тому що напади ніколи не 
покращують когнітивні функції. Вогнищеві емоційні напа-
ди проявляються в вигляді емоційних змін, в тому числі ви-
никнення страху, занепокоєння, збудження, гніву, параної, 
задоволення, радості, захоплення, сміху (желастичні) або 
плачу (дакристичні). Деякі з цих явищ носять суб’єктивний 
характер, про них має повідомити пацієнт або особа, що 
здійснює догляд. Емоційні симптоми включають суб’єктив-
ний компонент, а афективні симптоми можуть супрово-
джуватися чи не супроводжуватися суб’єктивною емоцій-
ністю. Порушення свідомості під час нападів не дозволяє 
класифікувати напади як фокальні когнітивні напади, тому 
що порушення свідомості може спостерігатися при будь-
яких вогнищевих нападах. При вогнищевих сенсорних на-
падах можуть з’являтися соматосенсорні, нюхові, зорові, 
слухові, смакові, температурні або вестибулярні відчуття.

Лікар повинен вирішити, чи є пароксизм одним нападом з 
розвитком клінічної картини при поширенні нападу чи двома 
окремими нападами. Іноді може бути важко це встановити. 
Повільна поступова зміна ознак, симптомів і патернів ЕЕГ (при 
наявності) свідчить про окремі напади. Повторення стерео-
типної послідовності ознак, симптомів і патернів ЕЕГ в різний 
час свідчить, що пароксизм є одним нападом. Унітарні вогни-
щеві напади отримали свою назву через початкові прояви та 
наявність або відсутність порушення свідомості в будь-який 
момент нападу. На відміну від цього, переривчаті або нестере-
отипні симптоми свідчать про наявність кількох типів нападів. 
Розглянемо напад, що починається з дежа-вю, повторюваного 

безцільного чмокання губами, порушення усвідомлення, ви-
мушеного повороту вправо і напруження правої руки. В дано-
му випадку поступовий розвиток вказує на унітарний напад, 
який можна класифікувати як вогнищевий когнітивний напад 
з порушенням усвідомлення. Було б корисно додати (в якості 
додаткового опису, а не типу нападу) інформацію про про-
гресування автоматизмів і тонічних ознак. В іншому випадку 
клініцист може зіткнутися з нападом, що супроводжується 
страхом і втратою усвідомлення. Пацієнту стає краще, а через 
30 хвилин відчуває лоскотання в правій руці зі збереженням 
усвідомлення. Така послідовність вказує на два окремих напа-
ди, перший з яких є вогнищевим емоційними нападом з по-
рушенням усвідомлення, а другий — вогнищевим сенсорним 
нападом без порушення усвідомлення.

Іноді зустрічаються інші види вогнищевих нападів, напри-
клад, вогнищеві тоніко-клонічні напади, але вони є досить рід-
кими, тому не відносяться до окремого типу нападів. Замість 
того, щоб включити термін «інші» до кожної категорії, було 
прийнято рішення повернутися до неспецифічного викори-
стання більшої категорії, наприклад моторного початку або не-
моторного початку, коли наступний рівень деталізації залиша-
ється неясним або напади не відносяться до конкретного типу.

Класифікація нападів з генералізованим початком ана-
логічна класифікації 1981 р. з додаванням кількох нових ти-
пів. При нападах з генералізованим початком усвідомлення, 
як правило, порушується, в якості класифікатора для цих 
нападів не використовується ступінь порушення усвідом-
лення. Основним підрозділом є моторний або немоторний 
(абсанс) тип. Терміни «моторний» і «немоторний (абсанс)» 
потрібні для характеристики моторних або немоторних на-
падів з генералізованим початком, про які більше нічого не 
можна сказати, але характеристики «моторні» та «немоторні 
(абсанс)» можна опустити, якщо назва нападу однозначна, 
наприклад, «генералізовані тонічні напади». Слово «гене-
ралізовані» можна опустити для таких судом, як абсанс, які 
можуть мати тільки генералізований початок.

Термін «тоніко-клонічний» замінює термін «великий епі-
лептичний напад» (grand mal), хоча популярне використан-
ня старої французької фрази, безсумнівно, буде зберігатися. 
Через наявність нового типу нападів, що характеризується 
міоклонічними рухами, що передують тонічним (закля-
клість) і клонічним (тривалі ритмічні посмикування) рухам 
важливо сказати, що перші рухи при тоніко-клонічних на-
падах є тонічними. Клонічна фаза тоніко-клонічних напа-
дів, як правило, проходить у вигляді ритмічних ривків зі 
зменшенням частоти впродовж нападу. Під час тоніко-кло-
нічних нападів усвідомлення порушується до початку по-
смикувань і заклякання або одночасно з їх початком. Деякі 
тоніко-клонічні напади можуть супроводжуватись неспе-
цифічним відчуттям ривків, що насуваються, або з корот-
ким періодом повороту голови або кінцівки, що не впливає 
на визнання початку генералізованим, хоча біологічні про-
цеси не мають ідеальної синхронності. Клініцист повинен 
вирішити, чи дійсно початок вогнищевий.

Генералізовані клонічні напади починаються, розвивають-
ся та закінчуються стійкими ритмічними посмикуваннями 
кінцівок з обох боків і часто голови, шиї, обличчя та тулуба. 
Генералізовані клонічні напади зустрічаються набагато рід-
ше, ніж тоніко-клонічні напади, як правило, у дітей раннього 
віку, і їх потрібно відрізняти від нервування або тремтіння.7
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Generalized tonic seizures manifest as bilateral limb stiff-
ening or elevation, often with neck stiffening. The classifi-
cation presumes that the tonic activity is not followed by
clonic movements. The tonic activity can be a sustained
abnormal posture, either in extension or flexion, sometimes
accompanied by tremor of the extremities. Tonic activity
can be difficult to distinguish from dystonic activity,
defined as sustained contractions of both agonist and antag-
onist muscles producing athetoid or twisting movements,
which when prolonged, may produce abnormal postures.

Generalized myoclonic seizures can occur in isolation or
in conjunction with tonic or atonic activity. Myoclonus dif-
fers from clonus by being briefer and not regularly repeti-
tive. Myoclonus as a symptom has possible epileptic and
nonepileptic etiologies.

Generalized myoclonic–tonic–clonic seizures begin with
a few myoclonic jerks followed by tonic–clonic activity.
These seizures are commonly seen in patients with juvenile
myoclonic epilepsy8 and occasionally with other general-
ized epilepsies. It is arguable whether the initial jerks are
myoclonic or clonic, but they are rarely sufficiently sus-
tained to be considered clonic.

A myoclonic–atonic seizure involves brief jerking of
limbs or trunk, followed by a limp drop. These seizures, pre-
viously called myoclonic–astatic seizures, are most com-
monly seen in Doose syndrome,9 but can also be
encountered in Lennox-Gastaut and other syndromes.

Atonic means without tone. When leg tone is lost during
a generalized atonic seizure, the patient falls on the buttocks
or sometimes forward onto the knees and face. Recovery is
usually within seconds. In contrast, tonic or tonic–clonic
seizures more typically propel the patient into a backward
fall.

Epileptic spasms previously were referred to as infantile
spasms, and the term “infantile spasms” remains suitable for
epileptic spasms occurring at infantile age. An epileptic
spasm presents as a sudden flexion, extension, or mixed
extension–flexion of predominantly proximal and truncal
muscles. They commonly occur in clusters and most often
during infancy.

Generalized nonmotor seizure types comprise several
varieties of absence seizures. The Task Force retained the
distinction between typical and atypical absence, because
the two types of seizures usually are associated with differ-
ent EEG findings, epilepsy syndromes, therapies, and prog-
noses. According to the 1981 classification, which was
based on analysis of numerous video-EEG recordings,1

absence seizures are considered atypical when they are
associated with changes in tone that are more pronounced
than in typical absence or the onset or cessation is not
abrupt. An EEG may be required to secure the distinction
between typical and atypical absence seizures.

A myoclonic absence seizure10 refers to an absence sei-
zure with rhythmic three-per-second myoclonic move-
ments, causing ratcheting abduction of the upper limbs

leading to progressive arm elevation, and associated with
three-per-second generalized spike-wave discharges. Dura-
tion is typically 10–60 s. Impairment of consciousness may
not be obvious. Myoclonic absence seizures occur in a vari-
ety of genetic conditions and also without known associa-
tions.

Eyelid myoclonia are myoclonic jerks of the eyelids and
upward deviation of the eyes, often precipitated by closing
the eyes or by light. Eyelid myoclonia can be associated
with absences, but also can be motor seizures without a cor-
responding absence, making them difficult to categorize.
The 2017 classification groups them with nonmotor (ab-
sence) seizures, which may seem counterintuitive, but the
myoclonia in this instance is meant to link with absence,
rather than with nonmotor. Absence seizures with eyelid
myoclonia, seizures, or EEG paroxysms induced by eye clo-
sure and photosensitivity constitutes the triad of Jeavons
syndrome.11

Seizures of unknown onset can be motor or nonmotor.
The most important use of this classification is for tonic–
clonic seizures for which the beginning was obscured. Fur-
ther information might allow reclassification as a focal or
generalized-onset seizure. Epileptic spasms and behavior
arrest are other possible seizure types of unknown onset.
Epileptic spasms may require detailed video-EEG monitor-
ing to clarify the nature of onset, but doing so is important
because a focal onset may correspond to a treatable focal
pathology. An unknown-onset behavior arrest seizure could
represent a focal impaired awareness behavior arrest sei-
zure or an absence seizure. A seizure might be unclassified
due to inadequate information or inability to place the sei-
zure in other categories. If an event is not clearly a seizure,
then it should not be called an unclassified seizure; rather,
this classification is reserved for unusual events likely to be
seizures, but not otherwise characterized.

Every seizure classification involves some degree of
uncertainty. The Task Force adopted the general guideline
of an 80% level of certainty that onset was focal or general-
ized; otherwise, the seizure should be listed as of unknown
onset. The 80% level was chosen arbitrarily to match the
commonly applied 80% false-negative cutoff for statistical
analysis.

Common descriptors
Focal seizures provoke a variety of potential sensations

and behaviors too diverse to be incorporated into a classifi-
cation. To facilitate a common terminology about seizures,
the Task Force listed some common descriptors of behav-
iors during focal seizures (Table 1), but these are not intrin-
sic to the classification. In other words, the common
descriptors can be added to the seizure classification to clar-
ify the manifestations of individual seizures, but the descrip-
tors do not define unique seizure types in this classification.
Descriptors are therefore at a “lower level” than are signs,
such as tonic, that define a seizure type. Laterality is a
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Генералізовані тонічні напади проявляються у вигляді 
двостороннього напруження або підняття кінцівок, часто 
з напруженням шиї. Класифікація припускає, що тоніч-
на активність не супроводжується клонічними рухами. 
Тонічна активність може проявлятися у вигляді тривалої 
неприродної пози зі згинанням або розгинанням, що іноді 
супроводжується тремором кінцівок. Тонічну активність 
може бути важко відрізнити від дистонічної активності, 
тобто тривалих скорочень м’язів-агоністів та антагоністів, 
що призводить до атетоїдних або скручуючих рухів, що при 
тривалому існуванні може призвести до неприродних поз.

Генералізовані міоклонічні напади можуть виникати ізо-
льовано або в поєднанні з тонічною чи атонічною активніс-
тю. Міоклонус відрізняється від м’язових скорочень більш 
короткими та нерегулярними повторами. Міоклонус, як 
симптом, може мати епілептичну та неепілептичну етіологію.

Генералізовані міоклоно-тоніко-клонічні напади почи-
наються з декількох міоклонічних посмикувань з подаль-
шою тоніко-клонічною активністю. Ці напади зазвичай 
спостерігаються у пацієнтів з ювенільною міоклонічною 
епілепсією8, і рідко при інших видах генералізованої епі-
лепсії. Немає однієї думки щодо того, чи початкові посми-
кування є міоклонічними або клонічними, але вони рідко 
достатньо стійкі, щоб вважатися клонічними.

Міоклоно-атонічні напади починаються з короткого 
посмикування кінцівок або тулуба, що переходить в роз-
слаблення кінцівок. Ці напади, які раніше називали мі-
оклоно-астатичними нападами, частіше за все спостері-
гаються при синдромі Дузе9, але також можуть бути при 
синдромі Леннокса-Гасто та інших синдромах.

«Атонічні» означає відсутність тонусу. Коли тонус ноги 
втрачається при генералізованих атонічних нападах, хво-
рий падає на сідниці, а іноді і вперед на коліна та обличчя. 
Стан нормалізується зазвичай впродовж декількох се-
кунд. На противагу цьому, при тонічних або тоніко-кло-
нічних нападах пацієнт частіше за все падає на спину.

Епілептичні спазми раніше називалися інфантильними 
спазмами, і термін «інфантильні спазми» залишається для 
епілептичних нападів, що виникають у дитячому віці. Епі-
лептичний спазм проявляється як раптове згинання, роз-
гинання, або одночасне згинання-розгинання переважно 
проксимальних м’язів і м’язів тулуба. Вони зазвичай зу-
стрічаються кластерами і найчастіше в дитячому віці.

До генералізованих немоторних нападів відносяться кіль-
ка різновидів абсансів. Робоча група зберегла відмінність між 
типовим і атиповим абсансами, тому що при цих двох типах 
нападів, як правило, різні результати ЕЕГ, синдроми епілепсії, 
терапія та прогнози. Відповідно до класифікації 1981 р, яка 
засновувалася на аналізі численних записів відео-ЕЕГ,1 аб-
санси вважаються атиповими, якщо вони супроводжуються 
більш вираженими змінами тонусу, ніж при типовому абсан-
сі, або коли початок або припинення не є різкими. Може зна-
добитися ЕЕГ, щоб розрізнити типовий і атиповий абсанси.

Міоклонічні абсанси10 — це абсанси з ритмічними мі-
оклонічними рухами (3 рухи/с), в результаті верхні кін-
цівки ривками відводяться від тулуба, що призводять 

до поступового підняття рук і супроводжуються на ЕЕГ  
генералізованими комплексами спайк-хвиля з періодич-
ністю 3  за секунду. Тривалість, як правило, 10-60  сек. 
Порушення усвідомлення може бути неочевидним. Мі-
оклонічні абсанси зустрічаються при різних генетичних 
захворюваннях, а також без діагностованих супутніх за-
хворювань.

Міоклонія повік — це міоклонічні посмикування повік 
і відхилення очей вгору, часто після закривання очей або 
дії світла. Міоклонія повік може бути пов’язана з абсансом, 
але також може бути моторним нападом без відповідного 
абсансу, що утруднює класифікацію. У класифікації 2017 р. 
вона віднесена до групи немоторних (абсанси) нападів, що 
може здатися нелогічним, але в цьому випадку міоклонію 
поєднують з абсансами, а не з немоторними нападами. Аб-
санси з міоклонією повік, нападами або ЕЕГ-пароксизмами, 
викликані закриванням очей або фоточутливістю, станов-
лять тріаду синдрому Дживонса.11

Напади з невідомим початком можуть бути моторними 
або немоторними. Найбільш важливою ця класифікація є 
для тоніко-клонічних нападів з невідомим початком. Додат-
кова інформація може дозволити повторно класифікувати 
ці напади як напади з генералізованим або вогнищевим по-
чатком. Напади з невідомим початком також можуть бути 
епілептичними спазмами або припиненням діяльності. 
При епілептичних спазмах може знадобитися детальний 
відео-ЕЕГ моніторинг для уточнення характеру початку, це 
також важливо, тому що вогнищеві напади можуть спосте-
рігатися при виліковній вогнищевій патології. Припинення 
діяльності з невідомим початком може бути вогнищевим 
припиненням діяльності з порушенням усвідомлення або 
абсансом. Буває, що напади неможливо класифікувати че-
рез недостатність інформації або неможливість віднести їх 
до конкретної категорії. Якщо стан не є точно нападом, не 
можна називати його некласифікованим нападом; скоріше, 
ця класифікація призначена для незвичайних станів, які мо-
жуть бути нападами, але не мають іншої характеристики.

Кожна класифікація нападів передбачає певний рівень 
невизначеності. Робоча група прийняла загальні рекоменда-
ції з рівнем вірогідності 80 %, що початок був вогнищевим 
або генералізованим; в іншому випадку потрібно віднести 
напади до некласифікованих. Рівень 80 % був обраний до-
вільно відповідно до помилково-негативного зрізу статис-
тичного аналізу 80 %, що широко застосовується.

Основні дескриптори
Вогнищеві напади проявляються низкою потенційних 

відчуттів і видів поведінки, які занадто різноманітні для 
включення до класифікації. Щоб полегшити загальну 
термінологію при нападах, робоча група визначила деякі 
загальні дескриптори поведінки при вогнищевих напа-
дах (табл. 1), але вони не входять до класифікацій. Інши-
ми словами, основні дескриптори можна додати до кла-
сифікації нападів для уточнення проявів окремих видів, 
але вони не позначають окремі типи нападів у цій кла-
сифікації. Тому дескриптори знаходяться на «нижчому 
рівні», ніж ознаки, такі як «тонічні», що визначають тип 
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special type of descriptor, but an important one in clinical
practice. The Task Force acknowledged the importance of a
detailed individual free-text description of a seizure, in
addition to the classification.

Glossary
Table 2 provides a glossary of terms used in this and the

accompanying paper. The definitions are not universal, but
are focused on the aspects of language pertinent to seizures.
For instance, sensory is defined in terms of sensory seizures,
not all sensation. Wherever possible, prior accepted defini-
tions from the ILAE glossary of 200112 were maintained, in
order to support continuity of usage, but this glossary
updates some terminology. Reference can be made to earlier
literature for definitions of old terms. Terms no longer rec-
ommended for use are omitted.

Mapping old to new terms
Table 3 provides mapping of old official and popular

terms to the 2017 seizure type classification.

Abbreviations
Table 4 provides suggested abbreviations for the main

seizure types.

Summary of rules for classifying seizures

1 Onset: Decide whether seizure onset is focal or gen-
eralized, using an 80% confidence level. Otherwise,
onset is unknown.

2 Awareness: For focal seizures, decide whether to
classify by degree of awareness or to omit awareness
as a classifier. Focal aware seizures correspond to
the old simple partial seizures and focal impaired
awareness seizures to the old complex partial sei-
zures.

3 Impaired awareness at any point: A focal seizure is a
focal impaired awareness seizure if awareness is
impaired at any point during the seizure.

4 Onset predominates: Classify a focal seizure by its
first prominent sign or symptom. Do not count tran-
sient behavior arrest.

5 Behavior arrest: A focal behavior arrest seizure
shows arrest of behavior as the prominent feature of
the entire seizure.

6 Motor/nonmotor: A focal aware or impaired aware-
ness seizuremay be further subclassified by motor or
nonmotor characteristics. Alternatively, a focal sei-
zure can be characterized by motor or nonmotor
characteristics, without specifying level of aware-
ness. Example, a focal tonic seizure.

7 Optional terms: Terms such as motor or nonmotor
may be omitted when the seizure type is otherwise
unambiguous.

8 Additional descriptors: After classifying seizure
type based on initial manifestations, it is encour-
aged to add descriptions of other signs and symp-
toms, suggested descriptors or free text. These do
not alter the seizure type. Example: focal emotional
seizure with tonic right arm activity and hyperven-
tilation.

9 Bilateral versus generalized: Use the term “bilateral”
for tonic–clonic seizures that propagate to both hemi-
spheres and “generalized” for seizures that appar-
ently originate simultaneously in both hemispheres.

10 Atypical absence: Absence is atypical if it has slow
onset or offset, marked changes in tone, or EEG
spike-waves at <3 per second.

11 Clonic versus myoclonic: Clonic refers to sustained
rhythmic jerking and myoclonic to regular unsus-
tained jerking.

12 Eyelid myoclonia: Absence with eyelid myoclonia
refers to forced upward jerking of the eyelids during
an absence seizure.

Table 1. Common descriptors of behaviors during and

after seizures (alphabetically)

Cognitive Automatisms

Acalculia Aggression

Aphasia Eye-blinking

Attention impairment Head-nodding

D�ej�a vu or jamais vu Manual

Dissociation Oral-facial

Dysphasia Pedaling

Hallucinations Pelvic thrusting

Illusions Perseveration

Memory impairment Running (cursive)

Neglect Sexual

Forced thinking Undressing

Responsiveness impairment Vocalization/speech

Walking

Emotional or affective Motor

Agitation Dysarthria

Anger Dystonic

Anxiety Fencer’s posture (figure-of-4)

Crying (dacrystic) Incoordination

Fear Jacksonian

Laughing (gelastic) Paralysis

Paranoia Paresis

Pleasure Versive

Autonomic Sensory

Asystole Auditory

Bradycardia Gustatory

Erection Hot-cold sensations

Flushing Olfactory

Gastrointestinal Somatosensory

Hyper/hypoventilation Vestibular

Nausea or vomiting Visual

Pallor

Palpitations Laterality

Piloerection Left

Respiratory changes Right

Tachycardia Bilateral
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нападів. Латералізація є особливим типом дескриптора, 
але важлива в клінічній практиці.

Робоча група визнала важливість додаткового до цієї 
класифікації докладного опису нападів у вільній формі.

Глосарій
У таблиці 2 представлений глосарій термінів, які вико-

ристовуються в цій та супровідній статтях. Визначення 
не є універсальними, але зосереджені на аспектах мови, 
пов’язаних з нападами. Наприклад, поняття «сенсорний» 
визначаються з точки зору сенсорних нападів, а не всіх 
відчуттів. Скрізь, де це можливо, були збережені раніше 
прийняті визначення з МПЕЛ 200112, щоб підтримувати 
безперервність використання, але в цьому глосарії деякі 
терміни оновлені. Можна послатися на більш ранню лі-
тературу для визначення старих термінів. Терміни, вико-
ристання яких більше не рекомендується, опущені.

Зіставлення старих та нових термінів
У таблиці 3 наведено зіставлення старих офіційних і 

популярних термінів з термінами класифікації нападів 
2017 року.

Скорочення
У таблиці 4 наведено скорочені назви основних типів 

нападів.

Таблиця 1. Основні дескриптори видів поведінки під час 
та після судом (в алфавітному порядку)

Когнітивні
Акалькулія
Афазія
Галюцинації
Дежа-вю або жаме-вю
Дисоціація
Дисфазія
Забування
Ілюзії
Нав’язливі думки
Порушення пам’яті
Порушення реагування
Порушення уваги

Автоматизми
Агресія
Біг(нерівний) 
Кліпання очима
Вокалізація/мова
Педалювання
Орально-лицеві
Персеверація
Посмикування тазу
Роздягання
Мануальні
Сексуальні
Хитання головою
Хода

Емоційні або афективні
Ажитація
Гнів
Задоволення
Параноя
Плач (дакристичний)
Сміх (геластичний)
Страх
Тривожність

Автономні
Асистолія
Блідість
Брадикардія
Гіпер/гіповентиляція
Ерекція
Зміна дихання
Нудота або блювання
Пілоерекція
Почервоніння
Серцебиття
Тахікардія
Шлунково-кишкові прояви

Моторні
Джексонівський
Дизартрія
Дискоординація
Дистонічний
Параліч
Парез
Поворот
Поза фехтувальника (фігура 4)

Сенсорні
Вестибулярний
Зоровий
Нюховий
Слуховий
Смаковий
Соматосенсорний
Відчуття холоду-жару

Латералізація
Ліворуч
Праворуч
Двобічно

Основні відомості про правила класифікації нападів
1. Початок: вирішити, чи є напад вогнищевим чи генера-

лізованим, використовуючи рівень вірогідності 80 %.  
В іншому випадку початок невідомий.

2. Усвідомлення: для вогнищевих нападів вирішити, чи 
потрібна класифікація за ступенем збереження усві-
домлення чи її можна опустити. Термін «вогнищеві на-
пади зі збереженням усвідомлення» відповідає старому 
терміну «прості парціальні напади», а термін «вогни-
щеві напади з порушенням усвідомлення» відповідає 
старому терміну «комплексні парціальні напади».

3. Порушення усвідомлення в будь-який момент: вогни-
щеві напади є «вогнищевими нападами з порушенням 
усвідомлення», якщо усвідомлення порушується в 
будь-який момент нападу.

4. Основний початок: класифікувати вогнищеві напади 
за першим основним проявом або симптомом. Не вра-
ховувати тимчасове припинення (зупинка? діяльності.

5. Припинення діяльності: при вогнищевому припинен-
ні діяльності основним симптомом нападу є припи-
нення діяльності.

6. Моторні/немоторні: вогнищеві напади з порушенням або 
збереженням усвідомлення можливо додатково поділити 
за моторними або немоторними ознаками. Також вогни-
щеві напади можна охарактеризувати за ознакою «мо-
торність/немоторність», не вказуючи рівень збереження 
усвідомлення. Наприклад, вогнищеві тонічні напади.

7. Додаткові терміни: такі терміни, як «моторні» або «не-
моторні» можна опустити, якщо тип нападу є чітко 
визначеним.

8. Додаткові дескриптори: після класифікації нападів за 
типом на основі початкових проявів рекомендується 
додати опис інших ознак і симптомів, за допомогою 
дескрипторів або у вільній формі. Вони не змінюють 
тип нападів. Приклад: вогнищеві емоційні напади з то-
нічною активністю правої руки та гіпервентиляцією.

9. Білатеральні або генералізовані: використовуйте тер-
мін «білатеральні» для тоніко-клонічних нападів, що 
поширюються на обидві півкулі, та «генералізовані» 
для нападів, які, вочевидь, починаються одночасно в 
обох півкулях.

10. Атиповий абсанс: абсанс є атиповим, якщо він має по-
вільний початок або закінчення, супроводжується по-
мітними змінами в тонусі або спайк-хвилями на ЕЕГ 
частотою менше 3 за сек.

11. Клонічні або міоклонічні: термін «клонічні» відно-
ситься до стійких ритмічних посмикувань, термін «мі-
оклонічні» означає неритмічні посмикування.

12.  Міоклонія повік: при абсансі з міоклонією повік спо-
стерігається вимушене посмикування повік вгору під 
час абсансу.
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Table 2. Glossary of terms

Word Definition Source

Absence, typical A sudden onset, interruption of ongoing activities, a blank stare, possibly a brief upward

deviation of the eyes. Usually the patient will be unresponsive when spoken to. Duration is a

few seconds to half a minute with very rapid recovery. Although not always available, an EEG

would show generalized epileptiform discharges during the event. An absence seizure is by

definition a seizure of generalized onset. The word is not synonymous with a blank stare,

which also can be encountered with focal onset seizures

Adapted from

Ref. 12

Absence, atypical An absence seizure with changes in tone that are more pronounced than in typical absence or

the onset and/or cessation is not abrupt, often associated with slow, irregular, generalized

spike-wave activity

Adapted from

Ref. 11

Arrest See behavior arrest New

Atonic Sudden loss or diminution of muscle tone without apparent preceding myoclonic or tonic

event lasting ~1–2 s, involving head, trunk, jaw, or limb musculature

12

Automatism Amore or less coordinated motor activity usually occurring when cognition is impaired and

for which the subject is usually (but not always) amnesic afterward. This often resembles a

voluntary movement and may consist of an inappropriate continuation of preictal motor

activity

12

Autonomic seizure A distinct alteration of autonomic nervous system function involving cardiovascular, pupillary,

gastrointestinal, sudomotor, vasomotor, and thermoregulatory functions

Adapted from

Ref. 12

Aura A subjective ictal phenomenon that, in a given patient, may precede an observable seizure

(popular usage)

12

Awareness Knowledge of self or environment New

Bilateral Both left and right sides, although manifestations of bilateral seizures may be symmetric or

asymmetric

New

Clonic Jerking, either symmetric or asymmetric, that is regularly repetitive and involves the same

muscle groups

Adapted from

Ref. 12

Cognitive Pertaining to thinking and higher cortical functions, such as language, spatial perception,

memory, and praxis. The previous term for similar usage as a seizure type was psychic

New

Consciousness A state of mind with both subjective and objective aspects, comprising a sense of self as a

unique entity, awareness, responsiveness, and memory

New

Dacrystic Bursts of crying, which may or may not be associated with sadness 12

Dystonic Sustained contractions of both agonist and antagonist muscles producing athetoid or twisting

movements, which may produce abnormal postures

Adapted from

Ref. 12

Emotional seizures Seizures presenting with an emotion or the appearance of having an emotion as an early

prominent feature, such as fear, spontaneous joy or euphoria, laughing (gelastic), or crying

(dacrystic)

New

Epileptic spasms A sudden flexion, extension, or mixed extension–flexion of predominantly proximal and

truncal muscles that is usually more sustained than a myoclonic movement but not as

sustained as a tonic seizure. Limited forms may occur: Grimacing, head nodding, or subtle eye

movements. Epileptic spasms frequently occur in clusters. Infantile spasms are the best known

form, but spasms can occur at all ages

Adapted from

Ref. 12

Epilepsy A disease of the brain defined by any of the following conditions: (1) At least two unprovoked

(or reflex) seizures occurring >24 h apart; (2) one unprovoked (or reflex) seizure and a

probability of further seizures similar to the general recurrence risk (at least 60%) after two

unprovoked seizures, occurring over the next 10 years; (3) diagnosis of an epilepsy

syndrome. Epilepsy is considered to be resolved for individuals who had an age-dependent

epilepsy syndrome but are now past the applicable age or those who have remained seizure

free for the last 10 years, with no antiseizure medicines for the last 5 years

3

Eyelid myoclonia Jerking of the eyelids at frequencies of at least 3 per second, commonly with upward eye

deviation, usually lasting <10 s, often precipitated by eye closure. There may or may not be

associated brief loss of awareness

New

Fencer’s posture seizure A focal motor seizure type with extension of one arm and flexion at the contralateral elbow

and wrist, giving an imitation of swordplay with a foil. This has also been called a

supplementary motor area seizure

New

Figure-of-4 seizure Upper limbs with extension of the arm (usually contralateral to the epileptogenic zone) with

elbow flexion of the other arm, forming a figure-of-4

New

Focal Originating within networks limited to one hemisphere. They may be discretely localized or

more widely distributed. Focal seizures may originate in subcortical structures

5

Focal onset bilateral tonic–
clonic seizure

A seizure type with focal onset, with awareness or impaired awareness, either motor or non-

motor, progressing to bilateral tonic–clonic activity. The prior term was seizure with partial

onset with secondary generalization

New

Continued
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Таблиця 2. Глосарій термінів

Слово Визначення Джерело

Типовий абсанс Раптовий початок, переривання поточної діяльності, відсутній погляд, можливе короткочасне відхи-
лення очей вгору. Зазвичай пацієнт НЕ відповідає, коли до нього звертаються. Тривалість від кількох 
секунд до півхвилини з дуже швидкою нормалізацією стану. Хоча результат ЕЕГ не завжди доступний, 
на ньому можна побачити генералізовані епілептиформні розряди під час нападу. Абсанс за визна-
ченням є нападом з генералізованим початком. Це слово не є синонімом відсутнього погляду, який 
також може спостерігатися при нападах з вогнищевим початком.

Адаптовано з 
пос. 12

Атиповий абсанс Абсанс із більш вираженими змінами тонусу, ніж типовий абсанс, або абсанс не раптовим початком/при-
пиненням, часто супроводжується повільними, нерегулярними, генералізованими спайк-хвилями на ЕЕГ.

Адаптовано з 
пос. 11

Припинення Див. припинення діяльності Новий

Атонічні Раптова втрата або зниження м’язового тонусу без попередніх міоклонічних або тонічних проявів, 
зазвичай триває близько 1-2 с, залучаються м’язи голови, тулуба, щелепи або кінцівок.

12

Автоматизм Більш-менш скоординована моторна активність, що зазвичай спостерігається при порушенні когні-
тивних функцій, після нападу хворий зазвичай (але не завжди) не пам’ятає про події. Часто нагадує 
довільні рухи та може представляти невідповідне продовження попередньої рухової активності.

12

Вегетативні 
напади

Явне порушення функцій вегетативної нервової системи з порушенням функцій серцево-судинної 
системи, шлунково-кишкового тракту, зіничних рефлексів, судомоторних, вазомоторних і терморегу-
ляційних функцій.

Адаптовано з 
пос. 12

Аура Суб’єктивна ознака нападу, яку пацієнт може спостерігати перед явними нападами (часто вживається). 12

Усвідомлення Усвідомлення себе та навколишнього. Новий

Білатеральні Залучення лівої та правої сторони, хоча прояви білатеральних нападів можуть бути симетричними або 
асиметричними.

Новий

Клонічні Симетричні або асиметричні посмикування, які ритмічно повторюються з залученням однієї й тієї ж 
групи м’язів.

Адаптовано з 
пос. 12

Когнітивні Пов’язані з мисленням та вищими корковими функціями, такими як мовлення, просторове сприйняття, 
пам’ять і праксис. Раніше для таких нападів використовували термін «психічні».

Новий

Свідомість Стан розуму як з суб’єктивними, так і з об’єктивними аспектами, що поєднує відчуття себе як унікально-
го об’єкта, усвідомлення, реагування та пам’ять.

Новий

Дакристичний Приступи плачу, що можуть бути не пов’язаними із сумом. 12

Дистонічні Стійкі скорочення м’язів-агоністів та антагоністів, що призводять до атетоїдних рухів або рухів скручу-
вання, через які можуть формуватися аномальні пози.

Адаптовано з 
пос. 12

Емоційні напади Напади, що проявляються у вигляді емоцій або схожих на емоції проявів, наприклад, страх, несподівана 
радість або ейфорія, сміх (желастичні) або плач (дакристичні).

Новий

Епілептичні 
спазми

Раптове згинання, розгинання або згинання-розгинання переважно проксимальних м’язів та м’язів 
тулуба, зазвичай більш тривалі, ніж міоклонічні рухи, але не такі тривалі, як тонічні судоми. Іноді зу-
стрічаються обмежені форми: гримаси, сіпання голови або короткі рухи очей. Епілептичні спазми 
часто виникають в кластерах. Найбільш відомою формою є інфантильні спазми, але спазми можуть 
виникати в будь-якому віці.

Адаптовано з 
пос. 12

Епілепсія Хвороба головного мозку, що супроводжується одним з наступних станів: (1) принаймні, два неспрово-
кованих (або) рефлекторних напади, що виникають з інтервалом > 24 год; (2) один неспровокований 
(або рефлекторний) напад та ймовірність подальших нападів, аналогічна загальному ризику рецидиву 
(щонайменше 60 %) як після двох неспровокованих нападів впродовж наступних 10 років; (3) діагноз 
синдрому епілепсії. Вважається, що епілепсія розрішена в осіб, які мали вікозалежний синдром епіле-
псії і тепер досягли дорослого віку, або в осіб, які не мали нападів упродовж останніх 10 років з яких 
не приймали протиепілептичні препарати впродовж останніх 5 років.

3

Міоклонія повік Посмикування повік з частотою не менше 3 разів на секунду, зазвичай з відхиленням очей вгору, як 
правило, тривалістю < 10 с, часто після закривання очей. Можуть бути або не бути пов’язаними з 
короткочасною втратою усвідомлення.

Новий

Напад з позою 
фехтувальника

Тип вогнищевих нападів з відведенням однієї руки і згинанням другої руки в області ліктя та зап’ястя, 
що схоже на фехтування спортивною рапірою. Ці напади також називаються нападами з додаткової 
моторної зони.

Новий

Напад з позою 4 Одна рука відведена (зазвичай з протилежного боку від епілептогенної зони), а інша зігнута в лікті, що 
нагадує форму цифри 4.

Новий

Вогнищеві Виникають в мережі однієї півкулі. Вони можуть бути дискретно локалізованими або мати більш широ-
ке поширення. Вогнищеві напади можуть виникати в підкіркових структурах.

5

Білатеральні 
тоніко-кло-
нічні напади з 
вогнищевим 
початком

Тип нападів з вогнищевим початком зі збереженням або порушенням усвідомлення, моторні або немо-
торні, що прогресують до білатеральних тоніко-клонічних. Раніше використовувався термін «парці-
альний початок з вторинною генералізацією».

Новий

Продовження на наступній сторінці
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Examples
1 Tonic–clonic: A woman awakens to find her husband
having a seizure in bed. The onset is not witnessed, but
she is able to describe bilateral stiffening followed by
bilateral shaking. EEG and magnetic resonance imaging
(MRI) findings are normal. This seizure is classified as
unknown onset tonic–clonic. There is no supplementary
information to determine if the onset was focal or gener-
alized. In the old classification, this seizure would have
been unclassifiable with no further qualifiers.

2 Focal onset bilateral tonic–clonic: In an alternate sce-
nario of case 1, the EEG shows a clear right parietal
slow-wave focus. The MRI shows a right parietal region

of cortical dysplasia. In this circumstance, the seizure
can be classified as focal to bilateral tonic–clonic,
despite the absence of an observed onset, because a focal
etiology has been identified, and the overwhelming like-
lihood is that the seizure had a focal onset. The old clas-
sification would have classified this seizure as partial
onset, secondarily generalized.

3 Absence: A child is diagnosed with Lennox-Gastaut
syndrome of unknown etiology. EEG shows runs of
slow spike-waves. Seizure types include absence, tonic,
and focal motor seizures. The absence seizures are pro-
longed, have indistinct onset and cessation, and some-
times result in falls. In this case, the absence seizures are

Table 2. Continued.

Word Definition Source

Gelastic Bursts of laughter or giggling, usually without an appropriate affective tone 12

Generalized Originating at some point within, and rapidly engaging, bilaterally distributed networks 5

Generalized tonic–clonic Bilateral symmetric or sometimes asymmetric tonic contraction and then bilateral clonic

contraction of somatic muscles, usually associated with autonomic phenomena and loss of

awareness. These seizures engage networks in both hemispheres at the start of the seizure

Adapted from

Refs 5, 12

Hallucination A creation of composite perceptions without corresponding external stimuli involving visual,

auditory, somatosensory, olfactory, and/or gustatory phenomena. Example: “Hearing” and

“seeing” people talking

12

Behavior arrest Arrest (pause) of activities, freezing, immobilization, as in behavior arrest seizure New

Immobility See activity arrest New

Impaired awareness See awareness. Impaired or lost awareness is a feature of focal impaired awareness seizures,

previously called complex partial seizures

New

Impairment of consciousness See impaired awareness New

Jacksonian seizure Traditional term indicating spread of clonic movements through contiguous body parts

unilaterally

12

Motor Involves musculature in any form. The motor event could consist of an increase (positive) or

decrease (negative) in muscle contraction to produce a movement

12

Myoclonic Sudden, brief (<100 msec) involuntary single or multiple contraction(s) of muscles(s) or

muscle groups of variable topography (axial, proximal limb, distal). Myoclonus is less regularly

repetitive and less sustained than is clonus

Adapted from

Ref. 12

Myoclonic–atonic A generalized seizure type with a myoclonic jerk leading to an atonic motor component. This

type was previously called myoclonic–astatic
New

Myoclonic–tonic–clonic One or a few jerks of limbs bilaterally, followed by a tonic–clonic seizure. The initial jerks can
be considered to be either a brief period of clonus or myoclonus. Seizures with this

characteristic are common in juvenile myoclonic epilepsy

Derived from

Ref. 1

Nonmotor Focal or generalized seizure types in which motor activity is not prominent New

Propagation Spread of seizure activity from one place in the brain to another, or engaging of additional brain

networks

New

Responsiveness Ability to appropriately react by movement or speech when presented with a stimulus New

Seizure A transient occurrence of signs and/or symptoms due to abnormal excessive or synchronous

neuronal activity in the brain

4

Sensory seizure A perceptual experience not caused by appropriate stimuli in the external world 12

Spasm See epileptic spasm

Tonic A sustained increase in muscle contraction lasting a few seconds to minutes 12

Tonic–clonic A sequence consisting of a tonic followed by a clonic phase 12

Unaware The term unaware can be used as shorthand for impaired awareness New

Unclassified Referring to a seizure type that cannot be described by the ILAE 2017 classification either

because of inadequate information or unusual clinical features. If the seizure is unclassified

because the type of onset is unknown, a limited classification may still derive from observed

features

New

Unresponsive Not able to react appropriately by movement or speech when presented with stimulation New

Versive A sustained, forced conjugate ocular, cephalic, and/or truncal rotation or lateral deviation from

the midline

12

New, a new definition, created in this article.
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Продовження таблиці 2

Слово Визначення Джерело

Геластичні Сміх або хихикання, зазвичай без відповідного емоційного фону. 12

Генералізовані Виникають в деякій точці всередині мережі, швидко розповсюджуються, залучаються мережі обох 
півкуль.

5

Генералізовані  
тоніко-клонічні

Білатеральні симетричні або іноді асиметричні тонічні скорочення, а потім білатеральні клонічні 
скорочення м’язів тіла, як правило, пов’язані з вегетативними явищами і втратою усвідомлення.. 
Ці напади починаються з залученням мереж обох півкуль.

Адаптовано з 
пос. 5, 12

Галюцинація Утворення складних образів без відповідних зовнішніх стимулів, пов’язаних із зоровими, слухо-
вими, сомато-сенсорними, нюховими та/або смаковими відчуттями. Приклад: «чує» та «бачить» 
людей, які говорять.

12

Припинення  
діяльності

Зупинка (пауза) діяльності, заморожування, іммобілізація, як при зупинці поведінки. Новий

Нерухомість Див. припинення діяльності. Новий

Порушення  
усвідомлення

Див. усвідомлення. Порушення або втрата усвідомлення є особливістю вогнищевих нападів з по-
рушенням усвідомлення, які раніше мали назву «комплексні парціальні напади».

Новий

Порушення  
свідомості

Див. порушення усвідомлення. Новий

Джексонівський 
напад

Традиційний термін, який вказує на поширення клонічних рухів на суміжні частини тіла з одного 
боку.

12

Моторні Залучається мускулатура в будь-якій формі. Моторні напади можуть супроводжуватися збільшен-
ням (позитивні) або зменшенням (негативні) скорочення м’язів для здійснення руху.

12

Міоклонічні Раптові, короткі (< 100 мс) мимовільні поодинокі або множинні скорочення м’язу або групи м’язів 
різного розташування (осьові проксимальні кінцівки, дистальні). Міоклонус є менш регулярно 
повторюваним і менш тривалим, ніж клонус.

Адаптовано з 
пос. 12

Міоклоніко-атонічні Генералізовані напади з міоклонічними посмикуваннями, що призводять до появи атонічного мо-
торного компоненту. Цей тип раніше називався міоклоніко-астатичним.

Новий

Міоклоніко-тоніко-
клонічні

Одне або кілька посмикувань кінцівок білатерально, а потім тоніко-клонічні судоми. Початкові 
посмикування можуть проявлятися як короткий період клонусів або міоклонусу. Такі напади 
характерні для ювенільного віку.

З пос. 1

Немоторні Напади вогнищевого або генералізованого типу, при яких моторна активність не є основною. Новий

Поширення Поширення судомної активності з одного місця мозку на інше (з однієї частини мозку на іншу?) або 
залучення додаткових мереж мозку.

Новий

Здатність реагувати Здатність адекватно реагувати діями або мовою на вплив стимулу. Новий

Напад епілептичний Короткочасна поява ознак і/або симптомів, внаслідок аномальної надмірної або синхронної актив-
ності нейронів головного мозку.

4

Сенсорні напади Сенсорні відчуття, що не викликані відповідними стимулами в зовнішньому світі. 12

Спазм Див. епілептичний спазм.

Тонічні Постійне скорочення м’язів, що триває від кількох секунд до кількох хвилин. 12

Тоніко-клонічні Послідовність з тонічної та клонічної фаз. 12

Неусвідомлені Термін неусвідомлений може використовуватися як скорочення для позначення порушення усві-
домлення.

Новий

Некласифіковані Відноситься до типу нападів, які не можна описати за допомогою класифікації МПЕЛ 2017 р. через 
недостатність інформації або незвичні клінічні прояви. Якщо напади не можна класифікувати 
через невідомий початок, то все одно можна застосовувати обмежену класифікацію на основі 
проявів.

Новий

Відсутність реакції Пацієнт не в змозі адекватно реагувати рухами або мовою у відповідь на стимули. Новий

Версивні Стійка, вимушена ротація або відхилення вбік очей, голови та/або тулуба. 12

Новий — новий термін, запропонований у цій статті.

Приклади
1. Тоніко-клонічні. Жінка прокидається і бачить, що у її 

чоловіка судоми в ліжку. Початок вона не бачила, але 
вона описує білатеральне заклякання з подальшими бі-
латеральними посмикуваннями. Результати ЕЕГ і маг-
нітно-резонансної томографії (МРТ) є нормальними. 
Ці напади класифікуються як тоніко-клонічні напади з 
невідомим початком. Немає додаткової інформації, щоб 
визначити, чи був напад вогнищевим або генералізова-
ним. У старій класифікації цей напад був би некласифі-
кованим без подальших уточнень.

2. Білатеральні тоніко-клонічні напади з вогнищевим по-
чатком. В альтернативному сценарії випадку 1 на ЕЕГ 
чітке вогнище з повільними хвилями в правій тім’яній 

ділянці. На МРТ кіркова дисплазія правої тім’яної ді-
лянки. В такому випадку напад можна класифікувати як 
тоніко-клонічний напаи від фокального до білатераль-
ного з вогнищевим початком, незважаючи на те, що 
початок не спостерігали, тому що вогнищева етіологія 
була встановлена та існує дуже висока вірогідність того, 
що напад мав вогнищевий початок. У старій класифіка-
ції цей напад був би класифікований як напад з парці-
альним початком та вторинною генералізацією.

3. Абсанс: дитина з діагнозом синдрому Леннокса-Гасто 
невідомої етіології. На ЕЕГ комплекси повільних спайк-
хвиль. Наявні типи нападів: абсанс, тонічні та вогнище-
ві моторні напади. Абсанс триває довго, має поступо-
вий / нечіткий початок та закінчення, іноді призводить 
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classified as atypical absence due to their characteris-
tics, the EEG pattern, and underlying syndrome. The
absence seizures would have had the same classification
in the old system.

4 Tonic: A child has brief seizures with stiffening of the
right arm and leg, during which responsiveness and
awareness are retained. This seizure is a focal aware
tonic seizure (the words “motor onset” can be assumed).
In the old system, the seizure would have been called
tonic, with a perhaps incorrect assumption of general-
ized onset.

5 Focal impaired awareness: A 25-year-old woman
describes seizures beginning with 30 s of an intense
feeling that “familiar music is playing.” She can hear
other people talking, but afterwards realizes that she
could not determine what they were saying. After an epi-
sode, she is mildly confused, and has to “reorient her-
self.” The seizure would be classified as focal impaired
awareness. Even though the patient is able to interact
with her environment, she cannot interpret her environ-
ment, and is mildly confused. Prior classification would
have been complex partial seizure.

6 Autonomic: A 22-year-old man has seizures during
which he remains fully aware, with the “hair on my arms
standing on edge” and a feeling of being flushed. These
are classified as focal aware nonmotor autonomic sei-
zures, or more succinctly, focal aware autonomic sei-
zures. The old classification would have called them
simple partial autonomic seizures.

7 Focal clonic: A 1-month-old boy has rhythmical jerking
of the left arm that does not remit when repositioning the
arm. Corresponding EEG shows right frontal ictal
rhythms. These seizures are focal motor onset clonic sei-
zures, or more parsimoniously, focal clonic seizures.
Because the level of awareness cannot be ascertained,
awareness is not involved in classifying this seizure. The
old classification would not have had a name for this sei-
zure.

8 Sequential seizure manifestations: A seizure begins with
tingling in the right arm of a 75-year-old man. The

Table 3. Mapping of old to new seizure classifying terms

Old term for seizure New term for seizure [choice] (optional)

Absence (Generalized) absence

Absence, atypical (Generalized) absence, atypical

Absence, typical (Generalized) absence, typical

Akinetic Focal behavior arrest, generalized absence

Astatic [Focal/generalized] atonic

Atonic [Focal/generalized] atonic

Aura Focal aware

Clonic [Focal/generalized] clonic

Complex partial Focal impaired awareness

Convulsion [Focal/generalized] motor [tonic–clonic, tonic,
clonic], focal to bilateral tonic–clonic

Dacrystic Focal [aware or impaired awareness]

emotional (dacrystic)

Dialeptic Focal impaired awareness

Drop attack [Focal/generalized] atonic,

[focal/generalized] tonic

Fencer’s posture

(asymmetric tonic)

Focal [aware or impaired awareness]

motor tonic

Figure-of-4 Focal [aware or impaired awareness]

motor tonic

Freeze Focal [aware or impaired awareness]

behavior arrest

Frontal lobea Focal

Gelastic Focal [aware or impaired awareness]

emotional (gelastic)

Grandmal Generalized tonic–clonic, focal to
bilateral tonic–clonic, unknown-

onset tonic–clonic
Gustatory Focal [aware or impaired awareness] sensory

(gustatory)

Infantile spasms [Focal/generalized/unknown]

onset epileptic spasms

Jacksonian Focal aware motor (Jacksonian)

Limbic Focal impaired awareness

Major motor Generalized tonic–clonic, focal-onset bilateral
tonic–clonic

Minor motor Focal motor, generalized myoclonic

Myoclonic [Focal/generalized]myoclonic

Neocorticala Focal aware or focal impaired awareness

Occipital lobea Focal

Parietal lobea Focal

Partial Focal

Petit mal Absence

Psychomotor Focal impaired awareness

Rolandic Focal aware motor, focal to bilateral

tonic–clonic
Salaam [Focal/generalized/unknown onset]

epileptic spasms

Secondarily generalized

Tonic–clonic
Focal to bilateral tonic–clonic

Simple partial Focal aware

Supplementary motor Focal motor tonic

Sylvian Focal motor

Temporal lobea Focal aware/impaired awareness

Tonic [Focal/generalized] tonic

Tonic–clonic [Generalized/unknown] onset tonic–
clonic, focal to bilateral tonic–clonic

Uncinate Focal [aware impaired awareness] sensory

(olfactory)

Note that there is not a one-to-one correspondence, reflecting reorganiza-
tion as well as renaming.

The most important terms are set in bold.
aAnatomic classification may still be useful for some purposes, for example,

in evaluation for epilepsy surgery.

Table 4. Abbreviations for themost important seizure

types

Seizure type Abbreviations

Focal aware seizure FAS

Focal impaired awareness seizure FIAS

Focal motor seizure FMS

Focal nonmotor seizure FNMS

Focal epileptic spasm FES

Focal to bilateral tonic–clonic seizure FBTCS

Generalized tonic–clonic seizure GTCS

Generalized absence seizure GAS

Generalized motor seizure GMS

Generalized epileptic spasm GES

Unknown onset tonic–clonic seizure UTCS
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до падіння. В даному випадку абсанс класифікується 
як атиповий абсанс у зв’язку з його характеристиками, 
картиною ЕЕГ та супутнім синдромом. За старою класи-
фікацією абсанси мали б таку ж назву.

4. Тонічні: дитина має короткі напади з напруженням пра-
вої руки та ноги, впродовж яких реакція та усвідомлен-
ня зберігаються. Ці напади є вогнищевими тонічними 
нападами зі збереженням усвідомлення (слова «мотор-
ний початок» можна опустити). За старою класифікаці-
єю ці напади називалися тонічними з, можливо, непра-
вильним припущенням про генералізований початок.

5. Вогнищеві з порушенням усвідомлення: 25-річна жінка 
описує напади, що починаються з 30 с інтенсивного від-
чуття, що «грає музика». Вона може чути, як говорять 
інші люди, але потім розуміє, що вона не могла зрозу-
міти, про що вони говорили. Після епізоду вона злегка 
збентежена та змушена «переорієнтувати себе». Напад 
можна класифікувати як вогнищевий напад з порушен-
ням усвідомлення. Навіть якщо пацієнтка здатна взає-
модіяти з навколишнім, вона не може інтерпретувати 
те, що її оточує, і злегка збентежена. За попередньою 
класифікацією це комплексні парціальні напади.

6. Автономні: у 22-річного чоловіка напади, під час яких 
усвідомлення повністю збережене, є відчуття почерво-
ніння та відчуття, що «волосся на руках стає дибки». Ці 
напади класифікуються як вогнищеві немоторні вегета-
тивні напади зі збереженням усвідомлення або, більш 
стисло, вогнищеві вегетативні напади зі збереженням 
усвідомлення. За старою класифікацією вони називали-
ся простими парціальними вегетативними  нападами.

7. Вогнищевий клонічний: У 1-місячного хлопчика спо-
стерігаються ритмічні посмикування лівої руки, що не 
проходять при зміні положення руки. Під час нападу 
на ЕЕГ реєструється лобний іктальний ритм. Це кло-
нічний напад з вогнищевим моторним початком або, 
більш коротко, вогнищевий клонічний напад. Оскільки 
рівень збереження усвідомлення не можна визначити, 
то ця характеристика не вказується в класифікації да-
ного нападу. За старою класифікацією для цих нападів 
не було назви.

8. Послідовність проявів нападу: напад у 75-річного чоло-
віка починається з поколювання в правій руці. Пацієнт 
говорить, що парестезії потім перетворюються на рит-

Таблиця 3. Зіставлення старих та нових термінів
Старий термін Новий термін [варіант] (не обов’язковий)

Абсанс (Генералізований) абсанс

Абсанс, атиповий (Генералізований) абсанс, атиповий

Абсанс, типовий (Генералізований) абсанс, типовий

Акінетичний Вогнищеве припинення діяльності, генералізований абсанс

Астатичний [Вогнищевий/генералізований] атонічний

Атонічний [Вогнищевий/ генералізований] атонічний

Аура Вогнищевий з усвідомленням

Клонічний [Вогнищевий/генералізований] клонічний

Комплексний  
парціальний

Вогнищевий з порушенням усвідомлення

Судома [Вогнищевий/генералізований] моторний [тоніко-кло-
нічний, тонічний, клонічний], від вогнищевого до 
білатерального тоніко-клонічного

Дакристичний  
(плач)

Вогнищевий [з порушенням або збереженням усвідом-
лення] емоційний(плаксивість)

Діалептичний Вогнищевий з порушенням усвідомлення

Дроп-атака [Вогнищевий/генералізований] атонічні, [Вогнищевий/
генералізований] тонічні

Поза фехтуваль-
ника

(асиметричний 
тонічний)

Вогнищевий [з порушенням або збереженням усвідом-
лення ]

Моторний тонічний

Поза форма циф-
ри 4

Вогнищевий [з порушенням або збереженням усвідом-
лення]

Моторний тонічний

Застигання Вогнищевий [з порушенням або збереженням усвідом-
лення]

припинення діяльності

Напад лобної 
часткиaа

Вогнищевий

Геластичний (сміх) Вогнищевий [з порушенням або збереженням усвідом-
лення ]

емоційний (веселість)

Великий епілеп-
тичний напад

генералізований тоніко-клонічний, від вогнищевого до 
білатерального тоніко-клонічного, тоніко-клонічний 
з невідомим початком

Смаковий Вогнищевий [з порушенням або збереженням усвідом-
лення]

сенсорний (смаковий)

Інфантильний 
спазм

[Вогнищевий/ генералізований / з невідомим почат-
ком] епілептичний спазм

Джексонівський Вогнищевий моторний зі збереженням усвідомлення 
(Джексонівські)

Лімбічний Вогнищевий з порушенням усвідомлення

Великий моторний Генералізований тоніко-клонічний, білатеральний тоні-
ко-клонічний з вогнищевим початком

Малий моторний Фокальний моторний, генералізований міоклонічний

Міоклонічний [Вогнищевий/ генералізований] міоклонічний

Нейрокортикаль-
нийа

Вогнищевий з порушенням або без порушення усві-
домлення

Напад потиличної 
часткиa

Вогнищевий

Напад тім’яної 
часткиa

Вогнищевий

Парціальний Вогнищевий

Малий напад Абсанс

Психомоторний Вогнищевий з порушенням усвідомлення

Роландичний Вогнищевий моторний зі збереженням усвідомлення, від 
вогнищевого до білатерального тоніко-клонічного

Сааламовий [Вогнищевий / генералізований / з невідомим початком] 
епілептичний спазм

Тоніко-клонічний 
з вторинною 
генералізацією

Від вогнищевого до білатерального тоніко-клонічного

Простий парці-
альний

Вогнищевий зі збереженням усвідомлення

Напад додаткової 
моторної зони

Вогнищевий моторнийі тонічний

 Сильвієвий напад Вогнищевий моторний

Напад скроневої 
часткиa

Вогнищевий з порушенням / збереженням усвідом-
лення

Тонічний [Вогнищевий/ генералізований] тонічні

Тоніко-клонічний [Генералізований / з невідомим початком] тоніко-кло-
нічний, від вогнищевого до білатерального тоні-
ко-клонічного

Інсулярний Вогнищевий [з порушенням або збереженням усвідом-
лення] сенсорний (нюховий)

Зверніть увагу, що відповідність неточна, тому що відбулося не тільки пе-
рейменування, але й реорганізація.

Найважливіші терміни виділені жирним.
аДля деяких цілей може й надалі використовуватися анатомічна класифікація, 

наприклад, при дослідженні з метою проведення операції при епілепсії.

Таблиця 4. Скорочення найважливіших типів судом

Тип нападу Скорочення

Вогнищевий напад зі збереженням усвідомлення FAS

Вогнищевий напад з порушенням усвідомлення FIAS

Вогнищевий моторний напад FMS

Вогнищевий немоторний напад FNMS

Вогнищевий епілептичний спазм FES

Від вогнищевого до білатерального тоніко-
клонічного нападу

FBTCS

Генералізований тоніко-клонічний напад GTCS

Генералізований абсанс GAS

Генералізований моторний напад GMS

Генералізований епілептичний спазм GES

Тоніко-клонічний напад з невідомим початком UTCS
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patient says that it then progresses to rhythmic jerking of
the right arm lasting about 30 s. He retains awareness
and memory for the event. This seizure is a focal (non-
motor-onset) sensory seizure. Additional description
would be useful, namely focal sensory seizure with
somatosensory features progressing to right arm clonic
activity. If the sensory and motor events were to be dis-
continuous or the clinician had reason to consider the
event to be two separate (bifocal or multifocal) seizures,
then each component would be classified as a separate
seizure. The old classification would have called this a
simple partial sensorimotor seizure. An advantage of
the 2017 classification is specification of the sensory
onset, which may have clinical importance.

9 Myoclonic–atonic: A 4-year-old boy with Doose syn-
drome has seizures with a few arm jerks and then a rapid
drop with loss of tone. These are now classified as my-
oclonic–atonic seizures. Prior unofficial usage would
have called thesemyoclonic–astatic seizures.

10 Myoclonic–tonic–clonic seizures: A 13-year-old with
juvenile myoclonic epilepsy has seizures beginning with
a few jerks, followed by stiffening of all limbs and then
rhythmic jerking of all limbs. These would be classified
as myoclonic–tonic–clonic seizures. No corresponding
single seizure type existed in the old classification, but
they might have been called myoclonic or clonic sei-
zures followed by tonic–clonic seizures.

11 Focal epileptic spasms: A 14-month-old girl has sudden
extension of both arms and flexion of the trunk for about
2 s. These seizures repeat in clusters. EEG shows hyp-
sarrhythmia with bilateral spikes, most prominent over
the left parietal region. MRI shows a left parietal dyspla-
sia. Resection of the dysplasia terminated the seizures.
Because of the ancillary information, the seizure type
would be considered to be focal epileptic spasms (the
term “motor onset” can be assumed). The previous clas-
sification would have called them infantile spasms, with
information on focality not included. The term “infan-
tile” can still be used when spasms occur in infancy.

12 Unclassified: A 75-year-old man known to have epi-
lepsy reports an internal sense of body trembling and a
sense of confusion. No other information is available.
EEG andMRI are normal. This event is unclassified.

Discussion
This companion to the paper presenting the rationale and

structure of the ILAE 2017 seizure classification provides
an instructional manual for use of the classification. No
amount of explanation can, however, eliminate the inherent
ambiguities of a classification in real clinical use. For
instance, generalized onset tonic–clonic seizures may be
slightly asymmetrical with initial head version. How focal
must an asymmetry be to imply a focal onset? The answer
lies in individual judgment for each seizure. How uncertain

must a clinician be about the nature of the onset to classify a
seizure as being of unknown onset? The Task Force set a
guideline of “80%” confidence to call a seizure focal or gen-
eralized, but this bright line will undoubtedly blur in prac-
tice.

Ambiguities arise when a seizure presents multiple signs
and symptoms early in the event, for example, tonic arm
stiffening and automatisms. The classifier should choose
the earliest prominent symptom, but different observers
might produce different seizure names depending on the
interpretation of reported or observed symptoms and signs.
These ambiguities can be partially ameliorated by knowing
the typical patterns of common seizures. A behavior arrest,
followed by eye-blinking and head-nodding for 5 s, and then
immediate recovery, is likely to be a typical absence sei-
zure, even though each individual symptom can occur in
multiple seizure types. Appending optional descriptors after
the seizure type may better communicate the nature of a sei-
zure, for example, adding “with laughing” to a “focal
impaired awareness emotional seizure.”

Several motor signs now appear in conjunction with
either focal or generalized-onset seizure types, but it cannot
be assumed that the pathophysiology is the same for both
categories. A focal tonic seizure may have a different mech-
anism than that of a generalized tonic seizure, and each sei-
zure type may evidence different prognoses, responses to
treatments, demographics, and associations with epilepsy
syndromes. Even within the focal category, focal tonic
activity as part of a focal impaired awareness seizure (recall
the common occurrence of twisting movements during com-
plex partial seizures) may be a different entity from focal
tonic seizures in a child with Lennox-Gastaut syndrome.
Identifying these new seizure types should facilitate learn-
ing more about them and the syndromes with which they are
associated.

A learning and adoption curve will develop for those in
the epilepsy community who use the 2017 classification.
Over time, consensus will emerge regarding which seizure
types are best representative of various important groups of
symptoms and signs. Past experience forecasts gradual
adoption of the new classification, with transient use of
terms from multiple prior generations of classifications.
Real-world use of the 2017 classification will likely moti-
vate revisions. The desired outcome for the ILAE 2017 clas-
sification is greater ease of communication about seizure
types among clinicians, the nonmedical community, and
researchers. Future empirical classifications will be devel-
oped until knowledge is sufficient to construct a classifica-
tion based on the fundamental reasons that there are
different seizure types.
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мічні посмикування правої руки, що тривають близько 
30 с. усвідомлення під час нападу та спогади про нього 
зберігаються. Це вогнищевий (з немоторним початком) 
сенсорний напад. Корисно додати додатковий опис, на-
приклад, вогнищевий сенсорний напад з соматосенсор-
ними проявами, що переходять в клонічні судоми пра-
вої руки. Якщо б сенсорна та моторна активність була 
переривчастою або клініцист мав підставу вважати, що 
це два окремих напади (біфокальні або мультифокаль-
ні), то кожен компонент потрібно було б класифікувати 
як окремий напад. За старою класифікацією цей стан на-
зивався простий парціальний сенсомоторний нападам. 
Перевагою класифікації 2017 р. є вказівка на сенсорний 
початок, що може мати клінічне значення.

9. Міоклоно-атонічний: у 4-річного хлопчика з синдро-
мом Дузе напад з декількома посмикуваннями рук, а 
потім швидке падіння з втратою тонусу. Тепер цей стан 
класифікується як міоклоніко-атонічний напад. Раніше 
неофіційною назвою був міоклоніко-астатичний напад.

10. Міоклоніко-тоніко-клонічний напад: у 13-річного паці-
єнта з ювенільною міоклонічною епілепсією напади по-
чинаються з декількох посмикувань, з подальшим закля-
канням всіх кінцівок, після чого починаються ритмічні 
посмикування всіх кінцівок. Ці напади класифікуються 
як міоклоніко-тоніко-клонічні напади. У старій класифі-
кації не було окремого відповідного типу нападів, але їх 
могли називати міоклонічними або клонічними нападами  
з переходом у тоніко-клонічні.

11. Вогнищеві епілептичні спазми: у 14-місячної дівчинки 
відбувається раптове розгинання обох рук і згинання 
тулуба впродовж приблизно 2  сек. Ці напади повторю-
ються кластерами. На ЕЕГ гіпсаритмія з двосторонніми 
спайками, найбільш вираженими в лівій тім’яній долі. 
На МРТ дисплазія лівої тім’яної долі. Резекція дисплазії 
припинила напади. Враховуючи допоміжну інформацію, 
можна класифікувати ці напади як вогнищеві епілептичні 
спазми (термін «моторний початок» можна опустити). У 
попередній класифікації вони називалися інфантильними 
спазмами, а інформація про вогнищевий початок не вка-
зувалася. Термін «інфантильний» все ще може використо-
вуватися, коли напади відбуваються в дитячому віці.

12. Некласифікований: 75-річний чоловік у якого, як ві-
домо, є епілепсія, повідомляє про внутрішнє відчуття 
тремтіння тіла і почуття збентеженості. Іншої інфор-
мації немає. Результати ЕЕГ і МРТ нормальні. Це стан, 
який є некласифікованим.

обговорення
Цей супровідний матеріал до статті про обґрунтуван-

ня і структуру класифікації нападів МПЕЛ 2017 року є 
інструкцією з використання класифікації. Ніякі пояс-
нення, однак, не можуть усунути властиві класифікації 
неоднозначності при використанні в клінічній практиці. 
Так, наприклад, тоніко-клонічні напади з генералізованим 
початком можуть бути злегка асиметричні з поворотом 
голови на початку. Наскільки вогнищевою має бути аси-
метрія, щоб говорити про вогнищевий початок? Відповідь 
полягає в індивідуальному судженні для кожного нападу. 

Наскільки невпевненим має бути клініцист про природу 
виникнення нападу, щоб класифікувати пароксизм як на-
пад з невідомим початком? Робоча група встановила поріг 
«80%» впевненості, коли можна назвати початок нападу 
вогнищевим або генералізованим, але ця чітка лінія, без-
сумнівно, може мати розмитість на практиці.

Неоднозначність виникає, коли напад на початку має 
численні прояви та симптоми, наприклад, тонічне закля-
кання руки та автоматизми. Класифікатор повинен вибра-
ти найбільш ранній симптом, але різні спостерігачі можуть 
давати різні назви нападам залежно від інтерпретації пові-
домленої інформації або побачених симптомів і проявів. Ці 
неточності можна частково зменшити, знаючи типові моде-
лі звичайних нападів. Припинення діяльності з наступним 
кліпанням очей та хитанням головою впродовж 5 с, а потім 
різкою нормалізацією стану, ймовірно, є типовим абсансом, 
незважаючи на те, що кожен окремий симптом може виник-
нути при декількох інших типах нападів. Додаючи додаткові 
дескриптори після типу нападу, можна точніше описати ха-
рактер нападу, наприклад, додавши «зі сміхом» до «вогни-
щевого емоційного нападу з порушенням усвідомлення».

Деякі моторні ознаки з’являються при нападах як з вог-
нищевим, так і з генералізованим початком, але не можна 
вважати, що патофізіологія однакова для обох категорій. 
Вогнищеві тонічні напади можуть мати інший механізм, 
ніж генералізовані тонічні напади, і кожен тип нападів може 
свідчити про різні прогнози, відповіді на лікування, демо-
графію та зв’язок з епілептичними синдромами. Навіть в 
межах категорії вогнищевих нападів вогнищева тонічна 
активність як частина вогнищевих нападів з порушенням 
свідомості (згадайте про загальну частоту виникнення ру-
хів скручування під час комплексних парціальних нападів) 
може відрізнятися від вогнищевих тонічних нападів у дити-
ни з синдромом Леннокса-Гасто. Визначення цих нових ти-
пів нападів повинно сприяти розширенню відомостей про 
них і синдроми, з якими вони пов’язані.

Крива оволодіння та впровадження буде рухатися вгору 
для фахівців, які використовуватимуть класифікацію 2017 
року. З часом буде досягнуто консенсус щодо того, які типи 
нападів є найбільш репрезентативними для різних важли-
вих груп симптомів і проявів. Минулий досвід дозволяє 
прогнозувати поступове прийняття нової класифікації з 
перехідним періодом використанням термінів з кількох 
попередніх поколінь класифікацій. Реальне використання 
класифікації 2017 року, швидше за все, стане поштовхом для 
змін. Бажаний результат впровадження класифікації МПЕЛ 
2017 року — полегшення спілкування лікарів, немедичної 
спільноти і дослідників типів нападів. Майбутні емпіричні 
класифікації будуть розроблятися, поки ми не отримаємо 
достатньо знань, щоб побудувати класифікацію на основі 
фундаментальних причин існування різних типів нападів.
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SUMMARY

The International League Against Epilepsy (ILAE) Classification of the Epilep-

sies has been updated to reflect our gain in understanding of the epilepsies

and their underlying mechanisms following the major scientific advances that

have taken place since the last ratified classification in 1989. As a critical tool

for the practicing clinician, epilepsy classification must be relevant and

dynamic to changes in thinking, yet robust and translatable to all areas of the

globe. Its primary purpose is for diagnosis of patients, but it is also critical for

epilepsy research, development of antiepileptic therapies, and communication

around the world. The new classification originates from a draft document

submitted for public comments in 2013, which was revised to incorporate

extensive feedback from the international epilepsy community over several

rounds of consultation. It presents three levels, starting with seizure type,

where it assumes that the patient is having epileptic seizures as defined by

the new 2017 ILAE Seizure Classification. After diagnosis of the seizure type,

the next step is diagnosis of epilepsy type, including focal epilepsy, generalized

epilepsy, combined generalized, and focal epilepsy, and also an unknown epi-

lepsy group. The third level is that of epilepsy syndrome, where a specific syn-

dromic diagnosis can be made. The new classification incorporates etiology

along each stage, emphasizing the need to consider etiology at each step of

diagnosis, as it often carries significant treatment implications. Etiology is bro-

ken into six subgroups, selected because of their potential therapeutic conse-

quences. New terminology is introduced such as developmental and epileptic

encephalopathy. The term benign is replaced by the terms self-limited and
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Резюме

Міжнародна протиепілептична ліга (МПЕЛ) оновила класифікацію епілепсій з ме-
тою відображення поглибленого розуміння епілепсій та механізмів їх розвитку 
відповідно до основних наукових досягнень, які відбулися з моменту затверджен-
ня попередньої класифікації в 1989 р. Класифікація епілепсій є визначально важ-
ливим інструментом для практикуючого лікаря, тому вона повинна бути актуаль-
ною, динамічно відображати зміни в підходах, а також залишатися надійною та 
прийнятною для всіх регіонів планети. Основна мета класифікації – діагностика 
епілепсії, проте вона також є необхідною для проведення досліджень, розробки 
методів лікування епілепсії та міжнародної комунікації. Нова класифікація роз-
роблена на основі проекту документа, який було опубліковано для громадського 
обговорення у 2013  р. Проект було переглянутий відповідно до численних від-
гуків міжнародної спільноти та кількох циклів консультацій. Класифікація вклю-
чає три рівні, починаючи з типу нападів; передбачається, що напади у пацієнта 
відповідають визначенню, наданому в новій класифікації нападів (МПЕЛ, 2017 р.). 
Після діагностики типу нападів наступним кроком є встановлення типу епілепсії 
(фокальна епілепсія, генералізована епілепсія, комбінована генералізована та 
фокальна епілепсія або неуточнена епілепсія). Третій рівень  – визначення спе-
цифічного епілептичного синдрому. Нова класифікація передбачає розгляд етіо-
логії на кожному етапі, що підкреслює важливість урахування цього фактору під 
час діагностики, оскільки це значним чином впливає на призначення лікування. 
Етіологічні чинники були розподілені на шість підгруп відповідно до їх потенцій-
ного значення для терапії. Введено нові терміни, такі як «енцефалопатія розвит-
ку» та «епілептична енцефалопатія». Термін «доброякісна» замінено термінами 
«самообмежена» і «фармакочутлива», які можуть застосовуватись у відповідних 
випадках. Автори висловлюють сподівання, що ці нововведення сприятимуть про-
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The International League Against Epilepsy (ILAE) Classification of the Epilep-

sies has been updated to reflect our gain in understanding of the epilepsies

and their underlying mechanisms following the major scientific advances that

have taken place since the last ratified classification in 1989. As a critical tool

for the practicing clinician, epilepsy classification must be relevant and

dynamic to changes in thinking, yet robust and translatable to all areas of the

globe. Its primary purpose is for diagnosis of patients, but it is also critical for

epilepsy research, development of antiepileptic therapies, and communication

around the world. The new classification originates from a draft document

submitted for public comments in 2013, which was revised to incorporate

extensive feedback from the international epilepsy community over several

rounds of consultation. It presents three levels, starting with seizure type,

where it assumes that the patient is having epileptic seizures as defined by

the new 2017 ILAE Seizure Classification. After diagnosis of the seizure type,

the next step is diagnosis of epilepsy type, including focal epilepsy, generalized

epilepsy, combined generalized, and focal epilepsy, and also an unknown epi-

lepsy group. The third level is that of epilepsy syndrome, where a specific syn-

dromic diagnosis can be made. The new classification incorporates etiology

along each stage, emphasizing the need to consider etiology at each step of

diagnosis, as it often carries significant treatment implications. Etiology is bro-

ken into six subgroups, selected because of their potential therapeutic conse-

quences. New terminology is introduced such as developmental and epileptic

encephalopathy. The term benign is replaced by the terms self-limited and
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SUMMARY

The International League Against Epilepsy (ILAE) Classification of the Epilep-

sies has been updated to reflect our gain in understanding of the epilepsies

and their underlying mechanisms following the major scientific advances that

have taken place since the last ratified classification in 1989. As a critical tool

for the practicing clinician, epilepsy classification must be relevant and

dynamic to changes in thinking, yet robust and translatable to all areas of the

globe. Its primary purpose is for diagnosis of patients, but it is also critical for

epilepsy research, development of antiepileptic therapies, and communication

around the world. The new classification originates from a draft document

submitted for public comments in 2013, which was revised to incorporate

extensive feedback from the international epilepsy community over several

rounds of consultation. It presents three levels, starting with seizure type,

where it assumes that the patient is having epileptic seizures as defined by

the new 2017 ILAE Seizure Classification. After diagnosis of the seizure type,

the next step is diagnosis of epilepsy type, including focal epilepsy, generalized

epilepsy, combined generalized, and focal epilepsy, and also an unknown epi-

lepsy group. The third level is that of epilepsy syndrome, where a specific syn-

dromic diagnosis can be made. The new classification incorporates etiology

along each stage, emphasizing the need to consider etiology at each step of

diagnosis, as it often carries significant treatment implications. Etiology is bro-

ken into six subgroups, selected because of their potential therapeutic conse-

quences. New terminology is introduced such as developmental and epileptic

encephalopathy. The term benign is replaced by the terms self-limited and
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Постійна робота з метою уточнення класифікації епі-
лепсії проводиться Міжнародною протиепілептичною лі-
гою (МПЕЛ) практично з моменту її створення в 1909 р. 
Особливо важливий крок було зроблено на початку 
1960-х рр., коли Генрі Гасто (Henri Gastaut) запропонував 
новий підхід до класифікації.1-3 Активне громадське об-
говорення та отримання нових знань про захворювання 
протягом наступних двох десятиліть сприяли появі зна-
кового документу «Класифікація епілепсій та епілептич-
них синдромів» (МПЕЛ, 1985 р.)4, який було переглянуто 
в 1989 р. та затверджено на Генеральній Асамблеї МПЕЛ.5 
Класифікація 1989 р. мала суттєвий вплив на надання ме-
дичної допомоги хворим та проведення досліджень епіле-
псії у всьому світі. Створення представленого документу 
стало можливим завдяки зусиллям багатьох людей протя-
гом тривалого часу (більше століття), і ми висловлюємо 
подяку за їх внесок у розвиток класифікації епілепсії.

Незважаючи на те, що значна кількість концепцій, ви-
кладених у класифікації МПЕЛ 1989 р., залишається при-
йнятною й зараз, оновлення цього документу є необхід-
ним з огляду на наукові відкриття, які за останні кілька 
десятиліть принципово змінили наше розуміння епілепсії, 
а також підхід до діагностики та лікування пацієнтів.

Класифікація епілепсій є ключовим клінічним інстру-
ментом оцінки стану особи, у якої виникають напади, вона 
впливає на кожну клінічну консультацію, а також на прове-
дення клінічних та фундаментальних досліджень епілепсії 
та розробку нових методів лікування. Класифікація слу-

жить багатьом цілям: пропонує підхід до розуміння типу 
нападів у пацієнта, інших типів нападів, які можуть виник-
нути у нього, потенційних тригерів, і часто – прогнозу пе-
ребігу захворювання. Класифікація також дає інформацію 
щодо ризиків розвитку коморбідних станів, включаючи 
труднощі в навчанні, розумову відсталість, психічні осо-
бливості (наприклад, розлади аутичного спектру) і ризик 
смерті (наприклад, раптової неочікуваної смерті при епіле-
псії (sudden unexpected death in epilepsy – SUDEP)). Слід за-
значити, що класифікація в багатьох випадках може давати 
основу для вибору антиепілептичного лікування.

Класифікація епілепсій зазнала істотних змін з мо-
менту створення в 1960-х рр.6-9 Етапи її розвитку відо-
бражають поглиблення розуміння фенотипічних ознак 
та механізмів розвитку захворювання, чому у свою чергу 
сприяли успіхи у сфері клінічних та фундаментальних 
досліджень у всьому світі. Ці досягнення використову-
ються в клінічній практиці та сприяють розвитку нових 
підходів до лікування, включаючи методи фармаколо-
гічної, хірургічної корекції, дієтотерапії та використан-
ня медичних пристроїв. Класифікація завжди повинна 
залишатися динамічною, відображати нові наукові дані 
та поглиблення розуміння цієї гетерогенної групи захво-
рювань. Продовження такого розвитку забезпечуватиме 
подальше удосконалення методів лікування пацієнтів.

Класифікація викликає активні дискусії. З одного 
боку, це пояснюється складністю клінічних підходів до 
діагностики, які стали головним підґрунтям побудови 
концепції, з іншого боку – свідчить про її визначальну 
важливість для щоденної практики. Класифікація засно-
вана на експертних висновках епілептологів та фахівців 
суміжних спеціальностей з усього світу. Хоча немає жод-
них сумнівів у тому, що бажаним результатом є науково 
обґрунтована класифікація, сучасний рівень розуміння 
захворювання ще не є достатнім, щоб використовувати 
з цією метою лише повністю доказані наукові дані.9 Тому 
представлений підхід базується на комбінації найнові-
ших наукових досягнень та експертних висновків, а та-
кож включає результати компромісного діалогу з фахів-
цями в медичній галузі та інших фахівців з усього світу.

Процес діагностики при оцінці стану пацієнта з напа-
дами включає кілька критично важливих кроків. Перш 
ніж класифікувати напад, лікар повинен визначити, чи 
дійсно пароксизмальна подія є епілептичним нападом та 
врахувати безліч можливостей диференційної діагнос-
тики, включаючи конвульсивні синкопи, парасомнії, ру-
хові розлади та інші неепілептичні стани (https://www.
epilepsydiagnosis.org/epilepsy-imitators.html). Цей діагнос-

pharmacoresponsive, to be used where appropriate. It is hoped that this new

framework will assist in improving epilepsy care and research in the 21st

century.

KEYWORDS: Classification, Epilepsy syndromes, Terminology, Etiology.

Key Points
• The ILAE presents a revised framework for the Classi-
fication of the Epilepsies, designed to work with the
classification of seizure types

• Levels of diagnosis: seizure type, epilepsy type (focal,
generalized, combined generalized and focal,
unknown) and epilepsy syndrome

• An etiologic diagnosis should be considered from
when the patient first presents, and at each step along
the diagnostic pathway; a patient’s epilepsy may be
classified into more than one etiological category

• The term “benign” is replaced by the terms self-lim-
ited and pharmacoresponsive to be used where
appropriate

• The term “developmental and epileptic encephalopa-
thy” can be applied in whole or in part where
appropriate

Ongoing efforts to refine the classification of the epilep-
sies have been made by the International League Against
Epilepsy (ILAE) almost since its inception in 1909 and
gained special momentum in the early 1960s when new con-
cepts of classification were proposed by Henri Gastaut.1–3

Intense debate and acquisition of new knowledge in the next
two decades led to the landmark 1985 ILAE “Classification
of Epilepsies and Epileptic Syndromes,”4 which was soon
followed by a revised version ratified by the ILAE General
Assembly in 1989.5 The 1989 Classification has been highly
influential worldwide and has had a major impact on epi-
lepsy care and research. The work presented herein builds
on the efforts of many over more than a century; we
acknowledge their seminal contributions in the develop-
ment of the classification of the epilepsies.

Although many concepts outlined in the 1989 ILAE clas-
sification remain valid to this day, it has become increas-
ingly clear that a revision is needed to account for
subsequent scientific discoveries that over the last few dec-
ades have fundamentally changed our understanding of the
epilepsies as well as our approach to the diagnosis and man-
agement of individuals with epilepsy.

Epilepsy classification is the key clinical tool in evaluat-
ing an individual who is presenting with seizures. It influ-
ences every clinical consultation yet its impact stretches far

beyond the clinical domain to clinical and basic epilepsy
research and to the development of novel therapies. Classifi-
cation serves many purposes: providing a framework for
understanding the type of seizures that the patient has, the
other seizure types that are more likely to occur in that indi-
vidual, the potential triggers for their seizures, and often
their prognosis. Classification also informs the risks of
comorbidities including learning difficulties, intellectual
disability, psychiatric features such as autism spectrum dis-
order, and mortality risk such as sudden unexpected death in
epilepsy (SUDEP). It is notable that classification often
guides the selection of antiepileptic therapies.

Classification of the epilepsies has evolved dramatically
since its inception in the 1960s.6–9 The many iterations in
classification reflect advances in understanding phenotypic
patterns and underlying mechanisms, based on major contri-
butions from clinical and basic research from around the
world. These insights are incorporated into the many facets
of clinical care for patients and lead to progress in the devel-
opment of innovative treatments, be they pharmacologic or
dietary therapies, surgical approaches or device develop-
ment. Classification will always be a dynamic process, iter-
ative to the new insights gained through research and
improved understanding of this heterogeneous group of dis-
eases. Its continued evolution into the future promises to
lead to further advances in patient care.

Classification engenders passionate debate. This is partly
because it is built on the complex clinical constructs under-
pinning epilepsy diagnosis and partly because it is so critical
to our daily practice. Classification has been based on expert
opinion drawing together epileptologists and related experts
from around the world. Although there is no doubt that the
desired endpoint is a scientifically based classification, our
understanding is not sufficiently advanced to construct a
classification on a scientifically rigorous basis.9 Thus cur-
rent proposals are based on a combination of the latest sci-
entific understanding coupled with high-level expert
opinion, including an extensive consultation with epilepsy
professionals and the wider epilepsy community
worldwide.

When a patient presents with seizures, the clinician works
through several critical steps in making a diagnosis. Before
attempting to classify a seizure, the physician must deter-
mine whether the paroxysmal event is indeed an epileptic
seizure with a myriad of differential diagnoses being possi-
ble. These include convulsive syncope, parasomnias, move-
ment disorders, and other nonepileptic events (https://
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веденню досліджень епілепсії та дозволять поліпшити надання медичної допомоги 
хворим у ХХІ столітті.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: класифікація, епілептичні синдроми, термінологія, етіологія.

ключові Положення
• МПЕЛ представляє оновлену структуру класифі-

кації епілепсій, яка має використовуватися разом з 
класифікацією типів нападів

• Рівні діагностики: тип нападів, тип епілепсії (фо-
кальна, генералізована, комбінована генералізована 
та фокальна, неуточнена) та епілептичний синдром.

• Етіологія повинна розглядатися з моменту першого 
огляду пацієнта й надалі на кожному етапі діагнос-
тики. Епілепсія у одного пацієнта може бути кла-
сифікована у більш ніж одну етіологічну категорію.

• Термін «доброякісна» замінено термінами «самоо-
бмежена» і «фармакочутлива», які можуть застосо-
вуватись у відповідних випадках.

• Терміни «енцефалопатія розвитку» та «епілептич-
на енцефалопатія» можуть використовуватись пов-
ністю або частково за необхідності.
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www.epilepsydiagnosis.org/epilepsy-imitators.html). This
diagnostic step is taken as already established at the point of
beginning to classify the patient’s epilepsy.

In terms of epilepsy classification, the clinician starts by
classifying the type of seizure. This is the subject of the
companion paper on the new classification of seizure
types.10 Then, the patient’s type of epilepsy needs to be clas-
sified and, in many cases, a specific epilepsy syndrome diag-
nosis can be made. Just as importantly, strenuous attempts
to identify the etiology of the patient’s epilepsy should be
made at each step in the diagnostic pathway. Classification
of seizure type and epilepsy type both take into account the
results of investigations such as electroencephalography
(EEG) and neuroimaging studies together with other studies
exploring the underlying etiology of the epilepsy. Herein,
we present the first major Classification of the Epilepsies
since the last ratified ILAE Classification in 1989.

Methods
In the past, ILAE position papers on fundamental matters

such terminology, definition, and classification of seizures
and epilepsy required ratification by the General Assembly
through a vote by the representatives of the ILAE Chapters
from around the world.5 This approach is no longer optimal,
since it does not permit adequate engagement of the greatly
expanded constituency of epilepsy experts around the world
and fails to exploit opportunities offered by impressive
advances in communication tools.

Consequently, in 2013, the League set in place a new pro-
cess for the finalization and approval of position documents,
that is, documents that reflect the ILAE position on topics
that involve adoption of a common language or set of defini-
tions (e.g., defining epilepsy, classification).11 This process
is highly iterative and involves initial production of the doc-
ument by a group of experts selected by the League, posting
the document on the ILAE website, soliciting comments
and criticism by all stakeholders, and appointing a separate
expert panel to review and incorporate the public comments.
This process takes place in parallel with the peer review
conducted by the journal to which the document is submit-
ted for publication (http://www.ilae.org/Visitors/Docume
nts/Guideline-PublPolicy-2013Aug.pdf).

In the case of the revised Classification, a first proposal
that preceded implementation of the procedure outlined
above was published by the ILAE Commission on Classifi-
cation and Terminology in 2010.9 The emphasis was on
employing transparent terminology, where words mean
what they say. The 2010 publication triggered extensive dis-
cussion and commentaries.12–29 A new Commission on
Classification and Terminology was subsequently
appointed by the ILAE Executive and tasked to produce a
revised Classification through the procedure outlined for
ILAE position documents. The Commission submitted the
initial document in 2013, and the document was posted

online inviting discussion (Supporting Information for Sch-
effer et al.30). Avid community engagement and debate
occurred, with 128 comments received from 43 countries.
The response was so extensive and the feedback on impor-
tant concepts so conflicting that the panel in charge of
reviewing the public comments determined that further
pubic engagement was necessary to ensure the highest pos-
sible level of agreement. The roadmap followed by the
panel to solicit further engagement and to respond to feed-
back from stakeholders is described in an article published
in Epilepsia Open in 2016, which again invited feedback
from the global community.30 Further comments and opin-
ions were then deliberated and considered in finalizing the
present position document which defines the Classification
of the Epilepsies in 2017.

Classification of the Epilepsies
The new Classification of the Epilepsies is a multilevel

classification, designed to cater to classifying epilepsy in
different clinical environments (Fig. 1). This is in acknowl-
edgement of the wide variation in resources around the
world, meaning that different levels of classification will be
possible depending on the resources available to the clini-
cian making the diagnosis. Where possible, a diagnosis at
all three levels should be sought as well as the etiology of
the individual’s epilepsy.

Seizure type
The starting point of the Epilepsy classification frame-

work is the Seizure Type; it assumes that the clinician has
already made a definite diagnosis of an epileptic seizure and
is not meant to be a diagnostic algorithm to distinguish
epileptic from nonepileptic events. The Seizure Type Clas-
sification is determined according to the new nomenclature
in the accompanying paper.10 Seizures are classified into
focal onset, generalized onset, and unknown onset.

In some settings, classification according to Seizure Type
may be the maximum level possible for diagnosis as there
may be no access to EEG, video. and imaging studies. In
other cases, there may simply be too little information avail-
able to be able to make a higher level diagnosis, such as
when a patient has only had a single seizure.

Epilepsy type
The second level is that of Epilepsy Type and assumes

that the patient has a diagnosis of epilepsy based on the
2014 definition.31 The Epilepsy Type level includes a new
category of “Combined Generalized and Focal Epilepsy” in
addition to the well-established Generalized Epilepsy
and Focal Epilepsies. It also includes an Unknown cate-
gory. Many epilepsies will include multiple types of
seizures.

For a diagnosis of Generalized Epilepsy, the patient
would typically show generalized spike-wave activity on
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тичний етап має бути пройденим на момент початку кла-
сифікації епілепсії у пацієнта.

Класифікація епілепсії починається з класифікації 
нападу. Класифікація нападів розглядається у відповід-
ному документі.10 На наступному етапі визначають тип 
епілепсії, а у багатьох випадках може бути діагностовано 
специфічний тип епілептичного синдрому. Не менш важ-
ливо на кожному етапі діагностики докласти всіх зусиль 
для встановлення етіології епілепсії у пацієнта. При кла-
сифікації типу нападів та типу епілепсії слід враховувати 
результати електроенцефалографічних (ЕЕГ), нейровізу-
алізаційних та інших досліджень, які можуть вказувати 
на етіологію епілепсії. В цьому документі представлено 
першу всеохоплюючу класифікацію епілепсії з моменту 
останньої прийнятої класифікації МПЕЛ 1989 р.

Методи
Раніше визначні матеріали МПЕЛ з фундаментальних 

питань (термінологія, визначення, класифікація нападів 
та епілепсій) затверджувалися загальними зборами при 
голосуванні представників підрозділів МПЕЛ з усього 
світу.5 Цей підхід більше не є оптимальним, оскільки 
він не забезпечує залучення широкої світової спільноти 
експертів та не дозволяє використовувати усі можливості 
сучасних засобів комунікації.

Відповідно, у 2013  р. Ліга затвердила новий порядок 
складання та затвердження визначних документів, які 
відображають позицію МПЕЛ з питань, що передбачають 
прийняття спільних термінів або визначень (наприклад, 
визначення епілепсії, класифікація).11 Цей процес є 
багатоетапним і передбачає підготовку документа 
групою експертів, відібраних Лігою, публікацію 
документа на веб-сайті МПЕЛ, збір коментарів і 
зауважень всіх зацікавлених сторін та призначення 
окремої групи експертів для розгляду та включення 
опублікованих коментарів. Цей процес відбувається 
паралельно з рецензуванням в редакції журналу, до 
якого подано статтю для публікації (http://www.ilae.org/
Visitors/Documents/Guideline-PublPolicy-2013Aug.pdf).

У випадку оновленої класифікації перша пропозиція, 
яка передувала імплементації описаної процедури, була 
публікація Комісії МПЕЛ з класифікації і термінології 
у 2010  р.9 Акцент було зроблено на використанні 
зрозумілої термінології, у якій слова описують поняття 
однозначно. Пропозиція, опублікована у 2010  р., 
викликала жваве обговорення, була отримана значна 
кількість коментарів.12-29 Голова МПЕЛ призначив нову 
Комісію з класифікації та термінології, завданням якої 
було створення оновленої класифікації відповідно до 
порядку складання визначних документів МПЕЛ. Комісія 
представила першу версію документу в 2013 р., він був 
опублікований онлайн та відкритий для обговорення 
(Supporting Information for Scheffer et al.30).

Публікація викликала активні дискусії, всього було 
отримано 128  коментарів з 43  країн. Отримана реакція 
громадськості та поява протилежних точок зору з при-

воду важливих понять свідчила про необхідність по-
дальшого обговорення з метою максимально можливого 
погодження усіх питань. Рішення про це було прийня-
то комісією, відповідальною за розгляд коментарів, піс-
ля чого було розроблено дорожню карту, згідно з якою 
відбувалося подальше залучення зацікавлених сторін 
та відповідний діалог. Після публікації цих матеріалів 
у журналі Epilepsia Open у 2016 р. знову було отримано 
відгук світової спільноти.30 Наступні коментарі та точки 
зору потім обговорювалися та розглядалися при оформ-
ленні фінальної версії представленого визначного доку-
мента, який визначає Класифікацію Епілепсій (2017 р.)

класифікація еПілеПсій
Нова багаторівнева класифікація епілепсій призначена 

для використання в різних клінічних умовах (рис. 1). Це є 
відображенням відмінностей в доступності медичних ре-
сурсів у різних регіонах планети та відповідно дозволить ви-
користання різних рівнів класифікації під час встановлення 
діагнозу. Якщо можливо, слід проводити діагностику та ви-
значати етіологію епілепсії на усіх трьох рівнях класифікації.

Тип нападів
Відправною точкою при класифікації епілепсії є вста-

новлення типу нападів. На цьому етапі вважається, що 
клініцист вже провів диференційну діагностику епілеп-
тичного нападу, і не розглядається алгоритм визначення 
епілептичних та неепілептичних пароксизмальних подій. 
Класифікація типу нападів проводиться відповідно до но-
вої класифікації, що наведена у відповідному документі.10 

Напади класифікуються як напади з фокальним почат-
ком, генералізованим початком та невідомим початком.

В деяких ситуаціях за відсутності доступу до ЕЕГ, ві-
део та візуалізаційних досліджень класифікація за типом 
нападів може бути максимально можливим рівнем діа-
гностики. В інших випадках для уточнення діагнозу на 
більш високому рівні може бути недостатньо даних, на-
приклад, якщо у пацієнта був лише один напад.

Форма епілепсії
На другому рівні встановлюється форма епілепсії і вважа-

ється, що пацієнт має діагноз «епілепсія» відповідно до ви-
значення 2014 р.31 Цей рівень включає нову категорію «ком-
бінована генералізована та фокальна епілепсія» на додаток 
до добре відомих форм - «генералізована епілепсія» і «фо-
кальні епілепсії», а також категорію «неуточнена епілепсія». 
Багато епілепсій включають в себе декілька типів нападів.

При встановленні діагнозу генералізованої епілепсії у 
пацієнта, як правило, виявляють генералізовану спайк-хви-
льову активність на ЕЕГ. Особи з генералізованими епілепсі-
ями можуть мати різні типи нападів, у тому числі абсанси, 
міоклонічні, атонічні, тонічні та тоніко-клонічні напади. 
Діагноз генералізованої епілепсії встановлюють на основі 
клінічних даних та підтверджують при виявленні типових 
міжнападових розрядів на ЕЕГ. Такий діагноз з обережні-
стю встановлюють для пацієнтів з генералізованими тоні-
ко-клонічними судомами та нормальною ЕЕГ. У цьому ви-

http://www.ilae.org/
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EEG. Individuals with generalized epilepsies may have a
range of seizure types including absence, myoclonic, atonic,
tonic, and tonic–clonic seizures. The diagnosis of general-
ized epilepsy is made on clinical grounds, supported by the
finding of typical interictal EEG discharges. Caution needs
to be exercised for a patient with generalized tonic–clonic
seizures and a normal EEG. In this case, supportive evi-
dence would need to be present to make a diagnosis of gen-
eralized epilepsy, such as myoclonic jerks or a relevant
family history.

Focal Epilepsies include unifocal and multifocal disor-
ders as well as seizures involving one hemisphere. A range
of seizure types can be seen including focal aware seizures,
focal impaired awareness seizures, focal motor seizures,
focal non-motor seizures, and focal to bilateral tonic–clonic
seizures. The interictal EEG typically shows focal epilepti-
form discharges, but the diagnosis is made on clinical
grounds, supported by EEG findings.

The new group of Combined Generalized and Focal
Epilepsies exists, as there are patients who have both gener-
alized and focal seizures. The diagnosis is made on clinical
grounds, supported by EEG findings. Ictal recordings are
helpful but not essential. The interictal EEG may show both
generalized spike-wave and focal epileptiform discharges,
but epileptiform activity is not required for the diagnosis.
Common examples in which both types of seizures occur
are Dravet syndrome and Lennox-Gastaut syndrome.

The Epilepsy type may also be the final level of diagnosis
achievable where the clinician is unable to make an Epi-
lepsy Syndrome diagnosis. Examples include the following:
the common situation of a child or adult with nonlesional
temporal lobe epilepsy who has Focal Epilepsy with no
known etiology; a 5-year-old child presenting with general-
ized tonic–clonic seizures and generalized spike-wave

activity on EEG who cannot be classified into a known epi-
lepsy syndrome but has a clear-cut diagnosis of Generalized
Epilepsy; or the less common scenario of a 20-year-old
woman with both focal impaired awareness seizures
and absence seizures with both focal discharges and gener-
alized spike wave on EEG recordings and normal MRI, who
would therefore have a diagnosis of Combined Generalized
and Focal Epilepsy.

The term “Unknown” is used to denote where it is
understood that the patient has Epilepsy but the clinician
is unable to determine if the Epilepsy Type is focal or gen-
eralized because there is insufficient information avail-
able. This may be for a variety of reasons. There may be
no access to EEG, or the EEG studies may have been
uninformative, for example, normal. If the Seizure Type(s)
are unknown, then the Epilepsy Type may be unknown for
similar reasons, although the two may not always be
concordant. For example, the patient may have had sev-
eral symmetrical tonic–clonic seizures without focal fea-
tures and normal EEG recordings. Thus the onset of the
seizures is unknown and the person has an unknown
epilepsy type.

Epilepsy syndrome
The third level is an Epilepsy Syndrome diagnosis. An

epilepsy syndrome refers to a cluster of features incorporat-
ing seizure types, EEG, and imaging features that tend to
occur together. It often has age-dependent features such as
age at onset and remission (where applicable), seizure trig-
gers, diurnal variation, and sometimes prognosis.4,5 It may
also have distinctive comorbidities such as intellectual and
psychiatric dysfunction, together with specific findings on
EEG and imaging studies. It may have associated etiologic,
prognostic, and treatment implications. It is important to

Figure 1.

Framework for classification of the

epilepsies. *Denotes onset of seizure.
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падку потрібна додаткова інформація для підтвердження 
генералізованої епілепсії, наприклад, дані щодо наявності 
міоклонічних судом або відповідного сімейного анамнезу.

Фокальні епілепсії включають уніфокальні та мультифо-
кальні розлади, а також напади, які обмежуються однією 
півкулею. Діапазон типів нападів включає фокальні напа-
ди без порушення усвідомлення, фокальні напади з пору-
шенням усвідомлення, фокальні моторні напади, фокальні 
немоторні напади, та фокальні напади з переходом у дво-
бічний тоніко-клонічний напад. На інтеріктальній ЕЕГ, як 
правило, виявляються фокальні епілептиформні розряди, 
проте діагноз встановлюється на основі клінічних даних та 
підтверджується даними ЕЕГ.

Нову групу комбінованих генералізованих та фокальних 
епілепсій було введено, оскільки у деяких пацієнтів спо-
стерігаються і генералізовані, і фокальні напади. Діагноз 
встановлюють на основі клінічних даних та підтверджують 
даними ЕЕГ. Наявність запису під час нападу є корисною 
для діагностики, проте не є необхідною. На міжнападовій 
ЕЕГ можуть бути виявлені і генералізовані спайк-хвилі, і 
фокальні епілептиформні розряди, але діагноз може бути 
встановлено й за відсутності епілептиформної активності. 
Найбільш поширеними випадками, коли наявні обидва 
типи нападів, є синдром Драве та синдром Ленокса-Гасто.

Визначення форми епілепсії може бути фінальним рівнем 
діагностики, якщо діагностика епілептичного синдрому є не-
можливою. Як приклади можна навести наступні випадки: 
типова ситуація у пацієнта дитячого або дорослого віку зі 
скроневою епілепсією без пошкодження головного мозку, для 
якого встановлено діагноз фокальну епілепсію невідомої еті-
ології; 5-річна дитина з генералізованими тоніко-клонічними 
нападами та генералізованою спайк-хвильовою активністю 
на ЕЕГ, для якої не може бути визначено тип епілептичного 
синдрому, проте встановлено чіткий діагноз генералізованої 

епілепсії; або менш поширений сценарій - жінка 20-ти років, 
у якої виявлено фокальні напади з порушенням усвідомлен-
ня, абсанси, генералізовані спайк-хвилі на ЕЕГ та не виявле-
но МРТ-патології, у такому випадку буде встановлено діагноз 
комбінованої генералізованої та фокальної епілепсії.

Термін «невизначена» використовується для випадків, 
коли у пацієнта виявлена епілепсія, проте лікар не може 
визначити її форму (фокальна або генералізована) через 
відсутність достатніх даних. Причини можуть бути різни-
ми – немає доступу до ЕЕГ, результати ЕЕГ неінформативні, 
наприклад, нормальні. Якщо тип нападів є невизначеним, 
то це може бути причиною того, що тип епілепсії може бути 
«невизначений», хоча діагностика на цих рівнях класифікації 
може бути не завжди конкордантною. Наприклад, у пацієнта 
було кілька симетричних тоніко-клонічних нападів без фо-
кальних ознак, а результати ЕЕГ є нормальними. У такому 
випадку і тип нападів, і форма епілепсії є «невизначеними».

Епілептичний синдром
На третьому рівні встановлюється діагноз епілептичного 

синдрому. Епілептичний синдром являє собою сукупність оз-
нак, яка зустрічається в комбінації та включає типи нападів, 
дані ЕЕГ, результати візуалізаційних досліджень. Часто мо-
жуть бути залежні від віку ознаки, наприклад вік початку та 
ремісії (якщо можливо), тригери, час прояву протягом доби, 
а іноді й прогноз.4,5 У деяких випадках синдром характеризу-
ється проявом супутніх патологій, наприклад, інтелектуаль-
ною або психічною дисфункцією, а також специфічними ре-
зультатами ЕЕГ та візуалізаційних досліджень. Встановлення 
діагнозу на рівні синдрому може мати етіологічне, прогнос-
тичне значення та впливати на призначення лікування. Слід 
зазначити, що встановлення типу епілептичного синдрому не 
повністю співпадає з етіологічним діагнозом та має іншу мету, 
наприклад для визначення лікування. Існує значна кількість 
добре відомих синдромів, наприклад, дитяча абсансна епіле-
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note that an epilepsy syndrome does not have a one-to-one
correlation with an etiologic diagnosis and serves a different
purpose such as guiding management. There are many well-
recognized syndromes, such as childhood absence epilepsy,
West syndrome, and Dravet syndrome, although it should
be noted that there has never been a formal classification of
syndromes by the ILAE.9 The recently developed educa-
tional ILAE website, epilepsydiagnosis.org, provides an
excellent resource to understand the parameters for diagno-
sis, review videos of seizure types and the EEG features of
many established syndromes, and has been devised as a
teaching tool.

Idiopathic Generalized Epilepsies
Within the Generalized Epilepsies is the well-recognized

and common subgroup of the Idiopathic Generalized
Epilepsies (IGEs). The IGEs encompass four well-estab-
lished epilepsy syndromes: Childhood Absence Epilepsy,
Juvenile Absence Epilepsy, Juvenile Myoclonic Epilepsy
and Generalized Tonic–Clonic Seizures Alone (formerly
known as Generalized Tonic–Clonic Seizures on Awaken-
ing but modified in recognition that seizures can occur at
any time of day). The intention to remove the term “idio-
pathic” from the nomenclature of Epilepsy Classification
was suggested, as its definition was “no known or suspected
etiology other than possible hereditary predisposition.”4

The Greek term “idios” refers to self, own, and personal,
and is thus meant to reflect the genetic etiology without
explicitly saying so. Idiopathic may therefore be regarded
as an imprecise term given our increasing recognition and
discovery of the genes involved in many epilepsies, includ-
ing those with monogenic (with inherited or de novo patho-
genic variants) or complex (polygenic with or without
environmental factors) inheritance. In addition, the word
“genetic”may sometimes be wrongly interpreted as synony-
mous with “inherited.”

It is therefore more meaningful to refer to this group of
syndromes as Genetic Generalized Epilepsies (GGEs),
where the clinician feels there is sufficient evidence for this
classification. Such evidence is drawn frommeticulous clin-
ical research of the inheritance of these syndromes in twin
and family studies and does not mean that specific genetic
mutations have been identified. Indeed, it is currently rarely
the case that the genetic mutation(s) causing a patient’s epi-
lepsy has been determined, perhaps with the exception of
the infantile onset developmental and epileptic encephalo-
pathies, where many patients have been shown to have a de
novo pathogenic variant.32

There has been, however, considerable desire to retain
the term IGE. The Task Force has therefore decided that the
term IGE will be acceptable specifically for the group of
four epilepsy syndromes: Childhood Absence Epilepsy,
Juvenile Absence Epilepsy, Juvenile Myoclonic Epilepsy,
and Generalized Tonic–Clonic Seizures Alone. In individ-
ual cases, the term Genetic Generalized Epilepsy may be

used where the clinician is comfortable with invoking a
genetic etiology.

Self-limited focal epilepsies
There are several self-limited focal epilepsies, typically

beginning in childhood. The most common is self-limited
epilepsy with centrotemporal spikes, formerly called “be-
nign epilepsy with centrotemporal spikes.” Others included
in this broad group are the self-limited occipital epilepsies
of childhood, with the early-onset form described by
Panayiotopoulos and the late-onset form by Gastaut.33

Other self-limited frontal lobe,34 temporal35, and parietal
lobe epilepsies36 have been described with some beginning
in adolescence and even adult life.

Etiology
From the moment that the patient presents with a first

epileptic seizure, the clinician should be aiming to deter-
mine the etiology of the patient’s epilepsy. A range of etio-
logic groups has been recognized, with emphasis on those
that have implications for treatment. Often the first investi-
gation carried out involves neuroimaging, ideally MRI
where available. This enables the clinician to decide if there
is a structural etiology for the patient’s epilepsy. The five
additional etiologic groups are genetic, infectious, meta-
bolic, and immune, as well as an unknown group (Fig. 1). A
patient’s epilepsy may be classified into more than one etio-
logic category; the etiologies are not hierarchical, and the
importance given to the patient’s etiological group may
depend on the circumstance. For instance, a patient with
tuberous sclerosis has both a structural and a genetic etiol-
ogy; the structural etiology is critical for epilepsy surgery,
whereas the genetic etiology is key for genetic counseling
and consideration of novel therapies such as mammalian
target of rapamycin (mTOR) inhibitors.

Structural etiology
The concept behind a structural etiology is that a struc-

tural abnormality has a substantially increased risk of being
associated with epilepsy based on appropriately designed
studies.9 A structural etiology refers to abnormalities visible
on structural neuroimaging where the electroclinical assess-
ment together with the imaging findings lead to a reasonable
inference that the imaging abnormality is the likely cause of
the patient’s seizures. Structural etiologies may be acquired
such as stroke, trauma, and infection, or genetic such as
many malformations of cortical development. Despite there
being a genetic basis with such malformations, the structural
correlate underpins the person’s epilepsy. Identification of a
subtle structural lesion requires appropriate MRI studies
using specific epilepsy protocols.37

There are well-recognized associations within the epilep-
sies with a structural etiology. These include the relatively
frequent finding of mesial temporal lobe seizures with hip-
pocampal sclerosis. Other key associations include gelastic
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псія, синдром Веста, синдром Драве, хоча формальна класи-
фікація синдромів не була затверджена МПЕЛ.9 Нещодавно 
було розроблено освітній веб-сайт МПЕЛ – epilepsydiagnosis.
org, який є цінним ресурсом для розуміння параметрів діа-
гностики, перегляду відеоматеріалів щодо типів нападів та 
прикладів ЕЕГ для багатьох добре вивчених синдромів. Цей 
веб-сайт був розроблений як навчальний інструмент.

Ідіопатичні генералізовані епілепсії
У групі генералізованих епілепсій зазвичай виділяють під-

групу ідіопатичних генералізованих епілепсій (ІГЕ). ІГЕ охо-
плюють чотири добре відомі епілептичні синдроми: дитячу 
абсансну епілепсію, ювенільну абсансну епілепсію, ювенільну 
міоклонічну епілепсію та епілепсію з ізольованими генера-
лізованими тоніко-клонічними нападами (раніше застосо-
вувався термін «епілепсія з ізольованими генералізованими 
тоніко-клонічними нападами при пробудженні», проте наз-
ву було змінено з огляду на можливість появи судом у будь-
який час доби). Надходила пропозиція усунути термін «іді-
опатична» з номенклатури, оскільки його визначення було 
«невідома або сумнівна етіологія, крім можливої спадкової 
схильності».4 Грецький термін «idios» означає «свій, власний, 
особистий» і таким чином може певною мірою вказувати на 
генетичну етіологію. У такому випадку термін «ідіопатична» 
може розглядатись як недостатньо точний, враховуючи нако-
пичення даних щодо генів, які впливають на розвиток бага-
тьох епілепсій, у тому числі з моногенним (спадкові та de novo 
варіанти) або комплексним (полігенні з впливом факторів 
навколишнього середовища або без нього) успадкуванням. 
Крім того, термін «генетична» іноді може бути неправильно 
інтерпретований як синонім терміну «спадкова».

З наведених причин більш доцільним є віднесення 
цієї групи синдромів до типу генетичних генералізова-
них епілепсій (ГГЕ), якщо клініцист має достатні докази 
для використання такого терміну. Підставою для цього 
можуть бути ретельно проведені клінічні дослідження 
успадкування цих синдромів за участю близнюків та 
близьких родичів, у тому числі без встановлення специ-
фічних генетичних мутацій. У теперішній час рідко на-
явні дані щодо певної генетичної мутації (або кількох), 
що призвела до розвитку епілепсії у пацієнта. Ймовірно, 
виключенням є дитячі енцефалопатії розвитку та епілеп-
тичні енцефалопатії, для яких було показано розвиток 
патогенного варіанту de novo у багатьох пацієнтів.32

Разом з тим, велика група експертів вважала бажаним 
зберегти термін «ІГЕ». Робоча група прийняла рішення за-
лишити цю назву для чотирьох епілептичних синдромів – 
дитячої абсансної епілепсії, ювенільної абсансної епілепсії, 
ювенільної міоклонічної епілепсії та епілепсії з ізольовани-
ми генералізованими тоніко-клонічними нападами. Термін 
«генетична генералізована епілепсія» може бути викорис-
таний в деяких клінічних випадках, якщо у клініциста є під-
стави вважати патологію генетично обумовленою.

Самообмежені фокальні епілепсії
Розрізняють декілька видів самообмежених епілепсій, 

зазвичай захворювання починається в дитинстві. Найбільш 

поширеною є самообмежена епілепсія з центротемпораль-
ними спайками, попередня назва – «доброякісна епілепсія 
з центротемпоральними спайками». У цю групу також 
включають самообмежені потиличні епілепсії дитячого 
віку, форму з раннім початком, описану Панайотопулосом 
(Panayiotopoulos) та форму з пізнім початком, описану Гасто 
(Gastaut).33 Інші форми цієї групи включають самообмежену 
лобну34, скроневу35 і тім’яну36 епілепсії, які можуть вперше 
проявитися в підлітковому або навіть дорослому віці.

Етіологія
З моменту першого епілептичного нападу у пацієнта, 

клініцист повинен намагатися визначити етіологію епіле-
псії. Нижче наведені етіологічні групи з акцентом на ті з 
них, які є найбільш важливими при виборі методу терапії. 
На початку обстеження слід проводити нейровізуалізацію, 
найкраще – МРТ, якщо є така можливість. Це дозволить 
клініцисту визначити наявність структурних етіологічних 
факторів розвитку епілепсії. П’ять інших етіологічних груп 
включають генетичні, інфекційні, метаболічні, імунні, а та-
кож невизначені епілепсії (рис. 1). Епілепсія у пацієнта може 
бути віднесена до більше ніж однієї категорії; етіологічна 
класифікація не є ієрархічною, у кожному випадку важли-
вість певного фактору визначається у залежності від об-
ставин. Наприклад, епілепсія пацієнта з туберозним скле-
розом відноситься до двох етіологічних груп – структурної 
та генетичної; віднесення хвороби до категорії структурних 
є критичним для проведення хірургічного лікування, а ге-
нетичний фактор розвитку є підставою для генетичного 
консультування та розгляду доцільності застосування но-
вих методів лікування, наприклад у ссавців дія на мішень 
інгібітором рапаміцином (mTOR).

Структурна етіологія
Основною ознакою структурної етіології є наявність 

структурних змін тканини головного мозку, що суттєво під-
вищує ризик розвитку епілепсії за даними належним чином 
проведених досліджень.9 Для виявлення таких аномалій 
зазвичай використовують методи нейровізуалізації, отри-
мані результати порівнюють з даними електрофізіологічних 
досліджень і клінічними показниками та роблять висновок 
щодо наявності зв’язку між структурними особливостями 
та виникненням нападів у пацієнта. Структурна етіоло-
гія може бути набутою (наприклад, після інсульту, травми 
або інфекції) або генетично обумовленою (наприклад, вади 
розвитку кори головного мозку). Незважаючи на генетич-
ну обумовленість, такі епілепсії відносять до структурних, 
оскільки саме наявність структурних аномалій призводить 
до виникнення захворювання. Візуалізація найменших 
структурних змін вимагає проведення МРТ з використан-
ням специфічних протоколів для виявлення епілепсії.37

Особливості багатьох структурних епілепсій добре ви-
вчені. Наприклад, досить часто у пацієнта зі склерозом 
гіпокампу спостерігаються напади, асоційовані з медіаль-
ною скроневою часткою. Серед інших ключових законо-
мірностей слід зазначити випадки геластичних нападів при 
виявленні гамартоми гіпоталамуса, синдром Расмуссена, 
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seizures with hypothalamic hamartoma, Rasmussen syn-
drome, and hemiconvulsion-hemiplegia-epilepsy. Recogni-
tion of these associations is important to ensure that the
patient’s imaging is carefully examined for a specific struc-
tural abnormality. This in turn highlights the need for con-
sideration for epilepsy surgery should the patient fail
medical therapy.

The underlying basis for a structural abnormality may be
genetic or acquired, or both. For example, polymicrogyria
may be secondary to mutations in genes such as GPR56, or
acquired, secondary to intrauterine cytomegalovirus infec-
tion.38 Acquired structural causes include hypoxic-ischemic
encephalopathy, trauma, infection, and stroke. Where a
structural etiology has a well-defined genetic basis such as
tuberous sclerosis complex, which is caused by mutations in
the genes TSC1 and TSC2 encoding hamartin and tuberin,
respectively, both etiologic terms, structural and genetic can
be used.

Genetic etiology
The concept of a genetic epilepsy is that it results directly

from a known or presumed genetic mutation in which sei-
zures are a core symptom of the disorder. The epilepsies in
which a genetic etiology has been implicated are quite
diverse and, in most cases, the underlying genes are not yet
known.

First, the inference of a genetic etiology may be based
solely on a family history of an autosomal dominant disor-
der. For example, in the syndrome of Benign Familial
Neonatal Epilepsy, most families have mutations of one of
the potassium channel genes, KCNQ2 or KCNQ3.39 Con-
versely, in the syndrome of Autosomal Dominant Nocturnal
Frontal Lobe epilepsy, the underlying mutation is known in
only a small proportion of individuals at this time.40

Second, a genetic etiology may be suggested by clinical
research in populations with the same syndrome such as
Childhood Absence Epilepsy or Juvenile Myoclonic Epi-
lepsy. Evidence for a genetic basis comes from elegant stud-
ies such as Lennox’s twin studies in the 1950s and familial
aggregation studies.41,42

Third, a molecular basis may have been identified and
may implicate a single gene or copy number variant of
major effect. There is an increasing number of patients with
known genetic abnormalities causing both severe and mild
epilepsies. Molecular genetics has led to identification of
the causative mutation in a large number of epilepsy genes,
most frequently arising de novo, in 30–50% of infants with
severe developmental and epileptic encephalopathies.32

The best known example is Dravet syndrome in which
>80% of patients have a pathogenic variant of SCN1A. It is
notable that a monogenic etiology may cause a spectrum of
mild to severe epilepsies, such as SCN1A mutations, which
are associated with Dravet syndrome and Genetic Epilepsy
with Febrile Seizures Plus (GEFS+), and may have implica-
tions for treatment.43,44 Understanding the phenotypic

spectrum associated with mutations of a specific gene is
critical information, as the finding of a mutation in a speci-
fic gene may not, on its own, enable prediction of the out-
come. Interpretation of its significance needs to be
considered in the context of the electroclinical presentation.
Thus, to date, the majority of genes show phenotypic hetero-
geneity and the majority of syndromes reveal genetic
heterogeneity.

Where epilepsy follows complex inheritance, which
implies multiple genes with/without an environmental con-
tribution, susceptibility variants may be identified that con-
tribute to causation but are insufficient alone to cause
epilepsy.45,46 In this setting, there may be no family history
of seizures because other family members do not have
enough epilepsy genetic variants to be affected.

It is important to note that genetic does not equate with
inherited. An increasing number of de novo mutations are
being identified in both severe and mild epilepsies.47–52

This means that the patient has a new mutation that has
arisen in him or her, and therefore is unlikely to have a fam-
ily history of seizures and has not inherited the genetic
mutation. Nevertheless, this patient may now have a herita-
ble form of epilepsy. For example if the individual has a de
novo dominant mutation, their offspring will have a 50%
risk of inheriting the mutation. This does not necessarily
mean that their children will have epilepsy, as its expression
will depend on the penetrance of the mutation.

Drilling down further, patients may be mosaic for a muta-
tion. This means they have two populations of cells, with
one population having the mutation and the other having the
wild-type (normal) allele. Mosaicism may affect the severity
of their epilepsy, with lower mosaicism rates resulting in a
milder severity of epilepsy, as shown in SCN1A studies.53

A genetic etiology does not exclude an environmental
contribution. It is well accepted that environmental factors
contribute to seizure disorders; for example, many individu-
als with epilepsy are more likely to have seizures with sleep
deprivation, stress, and illness. A genetic etiology refers to a
pathogenic variant (mutation) of significant effect in caus-
ing the individual’s epilepsy.

Infectious etiology
The most common etiology worldwide is where epilepsy

occurs as a result of an infection.54 The concept of an infec-
tious etiology is that it directly results from a known infec-
tion in which seizures are a core symptom of the disorder.
An infectious etiology refers to a patient with epilepsy,
rather than with seizures occurring in the setting of acute
infection such as meningitis or encephalitis. Common
examples in specific regions of the world include neurocys-
ticercosis, tuberculosis, HIV, cerebral malaria, subacute
sclerosing panencephalitis, cerebral toxoplasmosis, and
congenital infections such as Zika virus and cytomegalo-
virus. These infections sometimes have a structural corre-
late. An infectious etiology carries specific treatment
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та синдром геміконвульсивної-геміплегічної епілепсії. Ро-
зуміння таких взаємозв’язків є важливим для забезпечен-
ня ретельного аналізу даних візуалізаційних досліджень та 
виявлення певних структурних аномалій. Це, в свою чергу, 
підкреслює необхідність розгляду доцільності хірургічного 
втручання при неефективності медикаментозної терапії.

Структурна аномалія може бути генетично обумовленою, 
набутою або спричиненою комбінацією цих факторів. Напри-
клад, полімікрогірія може проявлятися за наявності генетич-
них мутацій (наприклад, у гені GPR56) або бути наслідком вну-
трішньоутробної цитомегаловірусної інфекції.38 Причинами 
набутих структурних змін можуть бути гіпоксично-ішемічна 
енцефалопатія, травма, інфекція або інсульт. У випадках, коли 
генетична мутація, яка спричинила виникнення структурної 
аномалії, є добре відомою, для опису етіології можуть бути ви-
користані обидва терміни – «генетична» та «структурна». При-
кладом може бути туберозний склероз, викликаний мутаціями 
в генах TSC1 і TSC2, які кодують гамартин і туберин відповідно.

Генетична епілепсія
До генетичних належать епілепсії, спричинені безпо-

середньо генетичною мутацією (встановленою або ймо-
вірною), основним симптомом яких є наявність нападів. 
Епілепсії, які вважають генетичними, є досить різноманіт-
ними, і в більшості випадків гени наразі не ідентифіковані.

По-перше, припустити наявність генетичного фактору 
розвитку можна виключно з огляду на аутосомно-домінант-
ний тип спадкування, виявлений при роботі з сімейним 
анамнезом. Наприклад, при синдромі доброякісної сімей-
ної неонатальної епілепсії у членів більшості сімей вияв-
лено мутації одного з генів калієвих каналів, KCNQ2 або 
KCNQ3.39 І навпаки, при синдромі аутосомно-домінантної 
лобної нічної епілепсії основна мутація наразі відома лише 
для невеликої частки пацієнтів.40

По-друге, генетичний фактор може бути виявлений у клі-
нічних популяційних дослідженнях, як у випадку дитячої аб-
сансної епілепсії чи ювенільної міоклонічної епілепсії. Докази 
того, що ці епілепсії є генетично обумовленими, були отри-
мані Леноксом у 1950-х роках при використанні дослідженні 
близнюків методу та в агрегатних дослідженнях сімей.41,42

По-третє, може бути ідентифікована молекулярна осно-
ва, яка вказує на один ген або варіативність числа копій 
генів. Зростає кількість пацієнтів з епілепсіями легкого або 
тяжкого ступеня, спричиненими відомими генетичними 
аномаліями. Розвиток молекулярної генетики дозволив 
ідентифікувати мутації у значній кількості генів, пов’язаних 
з розвитком епілепсії. Найчастіше такі мутації виникають de 
novo та виявляються у 30-50 % немовлят з тяжкими енцефа-
лопатіями розвитку або епілептичними енцефалопатіями.32

Найбільш відомим прикладом є синдром Драве, при яко-
му > 80 % пацієнтів мають патогенний варіант гена SCN1A. 
Слід зазначити, що до моногенних патологій належить ряд 
епілепсій різного ступеню тяжкості, таких як синдромом 
Драве або генетична епілепсія з фебрильними судомами 
плюс (Genetic Epilepsy with Febrile Seizures Plus – GEFS +), у 
цьому випадку етіологія впливає на призначення лікуван-

ня.43,44 Розуміння фенотипічного спектру, пов’язаного з му-
таціями певного гена, є визначальним, оскільки виявлення 
мутації може не бути достатнім для прогнозування перебігу 
захворювання. Інтерпретація таких даних повинна відбува-
тися з урахуванням результатів електрофізіологічних дослі-
джень та клінічних спостережень. Таким чином, на сьогодні 
для більшості генів показано фенотипічну гетерогенність, а 
для більшості синдромів – генетичну гетерогенність.

Етіологічними чинниками розвитку епілепсій зі 
складним типом успадкування вважають наявність му-
тацій у кількох генах з або без впливу факторів навко-
лишнього середовища. У таких випадках можна виявити 
варіації числа копій генів, які спричиняють схильність 
до епілепсії, проте їх ефект є недостатнім для прояву 
захворювання.45,46 У цьому випадку відсутність нападів 
у сімейному анамнезі ймовірно пояснюється тим, що у 
інших членів сім’ї кількість копій є недостатньою.

Важливо відзначити, що термін «генетична» не є еквіва-
лентним терміну «спадкова». Зростає кількість виявлених 
мутацій de novo, які призводять до епілепсій різного ступеня 
тяжкості.47-52 Це означає, що у пацієнта виникла нова мута-
ція, вона не є успадкованою, і тому наявність нападів у сімей-
ному анамнезі є малоймовірною. Проте діти цього пацієнта 
матимуть 50 % вірогідність успадкування цієї мутації. Це не 
обов’язково означає, що його нащадки матимуть епілепсію, 
оскільки це залежатиме від пенетрантності мутації.

Крім того, є можливим мозаїцизм за мутованим геном. 
Це означає наявність двох популяцій клітин, у геномі однієї 
з яких є певна мутація, а у геномі іншої – алель природного 
типу (нормальна). Мозаїцизм може впливати на тяжкість 
нападів, у пацієнтів з порівняно меншою часткою клітин з 
мутацією буде спостерігатись епілепсія більш легкого сту-
пеня, як показано в дослідженнях гена SCN1A.53

Генетична обумовленість епілепсії не виключає дію факторів 
навколишнього середовища. Добре відомо, що на виникнення 
нападів можуть впливати зовнішні чинники, наприклад, у ба-
гатьох пацієнтів напади спостерігаються частіше при деприва-
ції сну, стресі та під час інших захворювань. Термін «генетична 
епілепсія» вказує на наявність значного впливу патогенного ва-
ріанту (мутації) певного гену на розвиток епілепсії у пацієнта.

Інфекційна епілепсія
Найбільш поширеним у всьому світі етіологічним фак-

тором епілепсії є інфекція.54 Інфекційна епілепсія виникає 
безпосередньо внаслідок доведеного інфекційного захворю-
вання, при цьому напади є основним симптомом. Термін «ін-
фекційна епілепсія» призначений більшою мірою для опису 
стану пацієнта з епілепсією, а не випадків нападів, які можуть 
виникати при гострих інфекціях, наприклад, менінгіті або 
енцефаліті. Поширеними патологіями (залежно від регіону) 
є нейроцистицеркоз, туберкульоз, ВІЛ, церебральна маля-
рія, підгострий склерозуючий паненцефаліт, церебральний 
токсоплазмоз та вроджені інфекції, наприклад, вірус Зіка та 
цитомегаловірус. Іноді при таких інфекціях можна виявити 
структурні аномалії. Виявлення інфекційного чинника роз-
витку захворювання є важливим для призначення належно-
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implications. An infectious etiology may also refer to the
postinfectious development of epilepsy, such as viral
encephalitis leading to seizures in the aftermath of the acute
infection.

Metabolic etiology
A range of metabolic disorders is associated with epi-

lepsy. This area is expanding and a greater understanding of
the phenotypic spectrum emerging. The concept of a meta-
bolic epilepsy is that it results directly from a known or pre-
sumed metabolic disorder in which seizures are a core
symptom of the disorder. Metabolic causes refer to a well-
delineated metabolic defect with manifestations or bio-
chemical changes throughout the body such as porphyria,
uremia, aminoacidopathies, or pyridoxine-dependent sei-
zures. In many cases, metabolic disorders will have a
genetic defect. It is likely that most metabolic epilepsies will
have a genetic basis, but somemay be acquired such as cere-
bral folate deficiency. The identification of specific meta-
bolic causes of epilepsy is extremely important due to
implications for specific therapies and potential prevention
of intellectual impairment.

Immune etiology
The concept of an immune epilepsy is that it results

directly from an immune disorder in which seizures are a
core symptom of the disorder. A range of immune epilepsies
has been recently recognized with characteristic presenta-
tions in both adults and children.54 An immune etiology can
be conceptualized as where there is evidence of autoim-
mune-mediated central nervous system inflammation. Diag-
nosis of these autoimmune encephalitides is rapidly
increasing, particularly with greater access to antibody test-
ing. Examples include anti-NMDA (N-methyl-D-aspartate)
receptor encephalitis and anti-LGI1 encephalitis.55 With the
emergence of these entities, this etiologic subgroup
deserves a specific category, particularly given the treat-
ment implications with targeted immunotherapies.

Unknown etiology
Unknown means that the cause of the epilepsy is not yet

known. There remain many patients with epilepsy for whom
the cause is not known. In this category it is not possible to
make a specific diagnosis apart from the basic electroclini-
cal semiology such as frontal lobe epilepsy. The extent to
which a cause can be found depends on the extent of the
evaluation available to the patient. This differs across differ-
ent health care settings and countries and hopefully will
improve over time in resource-poor countries.

Comorbidities
There is increasing awareness that many of the epilepsies

are associated with comorbidities such as learning, psycho-
logical, and behavioral problems (Fig. 1, left hand vertical
oval). These range in type and severity, from subtle learning

difficulties to intellectual disability, to psychiatric features
such as autism spectrum disorders and depression, to psy-
chosocial concerns. In the more severe epilepsies, a com-
plex range of comorbidities may be seen, including motor
deficits such as cerebral palsy or deterioration in gait, move-
ment disorders, scoliosis, sleep, and gastrointestinal disor-
ders. Like etiology, it is important that the presence of
comorbidities be considered for every patient with epilepsy
at each stage of classification, enabling early identification,
diagnosis, and appropriate management.

New Terminologyand
Definitions

Developmental and epileptic encephalopathies
The term “epileptic encephalopathy”was redefined in the

Berg et al.9 report as where the epileptic activity itself con-
tributes to severe cognitive and behavioral impairments
above and beyond what might be expected from the under-
lying pathology alone (e.g., cortical malformation). Global
or selective impairments can worsen over time. These
impairments can be seen along a spectrum of severity and
across all epilepsies, and can occur at any age.

The concept of the epileptic encephalopathy may be
applicable to epilepsies at all ages and should be utilized
more widely than just for the severe epilepsies with onset in
infancy and childhood. Many epilepsy syndromes associ-
ated with encephalopathy have a genetic etiology, such as
West syndrome, where there is marked genetic heterogene-
ity, and Epileptic encephalopathy with continuous spike-
and-wave during sleep (CSWS), where the first genes have
begun to emerge.32 Equally, such syndromes may have an
acquired cause such as hypoxic-ischemic encephalopathy or
stroke, or may be associated with a malformation of cortical
development that may also have a genetic or acquired etiol-
ogy.

The concept of an epileptic encephalopathy can also be
applied to single gene disorders, such as CDKL5
encephalopathy and CHD2 encephalopathy. However, a
single gene may cause an epileptic encephalopathy in some
individuals and a self-limited epilepsy in others; examples
include SCN1A, SCN2A, SLC2A1, KCNQ2, KCNA2, and
CHD2. In an epileptic encephalopathy, the abundant epilep-
tiform activity interferes with development resulting in cog-
nitive slowing and often regression, and sometimes is
associated with psychiatric and behavioral consequences.
The epileptiform activity can cause regression in an individ-
ual with normal development or preexisting developmental
delay, who then shows developmental plateauing or regres-
sion. A key component of the concept is that amelioration of
the epileptiform activity may have the potential to improve
the developmental consequences of the disorder. This is a
critical issue from a clinical perspective and one often mir-
rored in the observations of families and clinicians.
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го лікування Можливим є також постінфекційний розвиток 
епілепсії, наприклад, у випадку виникнення нападів після 
завершення гострого періоду вірусного енцефаліту.

Метаболічна етіологія
З епілепсією пов’язана значна кількість метаболічних роз-

ладів. Ця область розширюється і, відповідно, поглиблюється 
розуміння можливого фенотипічного спектру. Метаболічною 
вважають епілепсію, безпосередньо спричинену метаболічним 
розладом (встановленим або ймовірним), при цьому основним 
симптомом є наявність нападів. Метаболічним фактором роз-
витку вважають чітко окреслене порушення обміну речовин, 
яке має власні прояви та/або викликає біохімічні зміни в орга-
нізмі, такі як, порфірія, уремія, порушення обміну амінокислот 
чи піридоксин-залежні напади. У багатьох випадках (можливо 
– у більшості) метаболічні розлади обумовлені генетично, але 
деякі можуть бути набутими, наприклад, церебральний дефі-
цит фолієвої кислоти. Виявлення специфічного метаболічного 
фактору розвитку епілепсії є надзвичайно важливим, з огляду 
на значення таких даних для призначення терапії та потенцій-
ної профілактики порушень інтелекту.

Імунна епілепсія
Імунна епілепсія виникає безпосередньо через імунне пору-

шення, при цьому напади є основним симптомом. Нещодавно 
було описано характерну клінічну картину ряду імунних епі-
лепсій у дорослих та дітей.54 Поняття імунної епілепсії застосо-
вується у випадку наявності доказів аутоімунного запалення 
в центральній нервовій системі. Частота виявлення аутоімун-
них енцефалітів швидко зростає, особливо при збільшенні до-
ступності тесту на антитіла. Прикладами імунних епілепсій є 
анти-NMDA-рецепторний енцефаліт (NMDA – N-метил-D-ас-
партат) і анти-LGI1 енцефаліт.55 Виявлення таких патологій 
свідчить про необхідність їх виділення в окрему категорію, це 
є особливо важливим з огляду на важливість призначення еті-
отропного лікування (таргетної імунотерапії).

Епілепсія невизначеної етіології
Невизначеною вважають етіологію епілепсії до виявлен-

ня причини її розвитку, у клінічній практиці кількість таких 
пацієнтів є досить значною. Хворим цієї категорії неможли-
во встановити специфічний діагноз, тому використовують 
базові визначення на основі даних електрофізіологічних 
досліджень і клінічних показників (наприклад, «лобна епі-
лепсія»). Виявлення етіологічного фактору залежить від ме-
тодів обстеження, доступних для пацієнта, та, відповідно, 
від якості надання медичної допомоги в окремих лікуваль-
них закладах та країнах світу. Автори висловлюють надію на 
майбутнє підвищення рівня діагностики у країнах, з обме-
женими ресурсами, що розвиваються.

Коморбідні стани
Наразі добре відомо, що епілепсії часто супроводжуються 

коморбідними станами, наприклад, проблемами з навчан-
ням, психологічними проблемами та поведінковими розла-
дами (рис. 1, вертикально розташований овал з лівого боку). 
Такі розлади можуть відрізнятися за типом та тяжкістю, від 
незначних труднощів у навчанні до розумової відсталості. 

Психічні особливості можуть включати розлади аутичного 
спектру та депресію та призводити до психосоціальних про-
блем. При більш тяжких формах епілепсії може проявляти-
ся значна кількість коморбідних захворювань, включаючи 
моторні розлади (наприклад, церебральний параліч) або по-
рушення ходи чи координації рухів, сколіоз, розлади сну та 
захворюваннями травної системи. На кожному етапі класифі-
кації для кожного пацієнта слід оцінювати наявність комор-
бідних станів (як і етіологію епілепсії) з метою забезпечення їх 
своєчасного виявлення, діагностики та належного лікування.

нова терМінологія і діфініції

Енцефалопатія розвитку та епілептична енцефалопатія
Нове визначення терміну «епілептична енцефалопатія» 

(звіт Berg et al.9) було запропоновано використовувати у 
випадках, коли наявна епілептична активність призводить 
до тяжких когнітивних і поведінкових порушень, які при 
цьому є більш вираженими, ніж очікувані при первинній 
патології (наприклад, при ураженні кори головного моз-
ку). Вираженість загальних або локальних порушень може 
з часом зростати. Такі розлади є ймовірними при епілепсії 
будь-якого типу та тяжкості у пацієнтів різних вікових груп.

Поняття епілептичної енцефалопатії може застосовувати-
ся до епілепсії у пацієнтів будь-якого віку, його використання 
має бути більш широким та не обмежуватися лише тяжкими 
формами епілепсії з початком у дитячому віці. Значна част-
ка епілептичних синдромів, пов’язаних з енцефалопатією, 
є генетично обумовленою, наприклад, синдром Веста, при 
якому відзначається генетична гетерогенність, і епілептична 
енцефалопатія з безперервними спайк-хвилями під час сну 
(CSWS), для якої є перші дані щодо генетичних факторів роз-
витку.32 Такі синдроми також можуть виникати як наслідок 
зовнішніх факторів, наприклад, при гіпоксично-ішемічній 
енцефалопатії або інсульті, або при вадах розвитку кори го-
ловного мозку, набутих чи генетично обумовлених.

Поняття епілептичної енцефалопатії також може застосо-
вуватися для моногенних генетичних розладів, наприклад, 
CDKL5-енцефалопатії або CHD2-енцефалопатії. Проте один 
і той самий ген може в деяких випадках обумовлювати епі-
лептичну енцефалопатію, а в інших – самообмежену епіле-
псію; прикладами є гени SCN1A, SCN2A, SLC2A1, KCNQ2, 
KCNA2 та CHD2. При епілептичній енцефалопатії значна 
та тривала епілептиформна активність впливає на проце-
си розвитку та може призводити до затримки когнітивного 
розвитку і викликати погіршення когнитивних функцій, а 
також інших психічних та поведінкових порушень. Епілеп-
тиформна активність може викликати регрес когнітивних 
функцій у осіб з нормальним розвитком або з попередньою 
затримкою розвитку, при цьому може спостерігатися зупин-
ка розвитку (плато) або його регрес. Ключове значення цього 
поняття полягає в тому, що корекція епілептиформної ак-
тивності може бути важливою для попередження патологій 
розвитку, що можуть виникати при цьому захворюванні. Це 
є критичним з клінічної точки зору та часто підтверджується 
спостереженнями клініцистів і родичів пацієнтів.
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Many of these severe genetic disorders also have devel-
opmental consequences arising directly from the effect of
the genetic mutation, in addition to the effect of the frequent
epileptic activity on development. There are several ways in
which this may manifest. There may be preexisting develop-
mental delay, complicated by plateauing or regression with
seizure onset or with prolonged seizures. In other disorders,
developmental slowing may occur on a background of nor-
mal development, with the slowing emerging prior to the
presence of frequent epileptic activity on EEG. A well-
known example is the relatively common encephalopathy
of Dravet syndrome, in which developmental slowing or
regression occurs between 1 and 2 years of age, at a time
when epileptiform activity on EEG is typically not yet fre-
quent. This suggests a developmental component in addi-
tion to an epileptic component, with both occurring
secondary to the underlying sodium channel subunit gene
(SCN1A) mutation found in >80% of cases. In a third group,
the epilepsy may settle down relatively early in the child’s
history, but the developmental consequences may remain
profound as seen in some patients with KCNQ2
encephalopathy or STXBP1 encephalopathy. These obser-
vations, pertinent to many of the genetic encephalopathies,
suggest that a broadening of the terminology, where appro-
priate, to include the word “developmental,” acknowledges
that both aspects may be playing a role in the clinical pre-
sentation. These concepts are crucial to understanding the
disease process for both families and clinicians.

It is therefore suggested that the term “developmental
and epileptic encephalopathy” be used where appropriate
and can be applied to individuals of any age. This allows for
the use of either or both descriptors: developmental
encephalopathy where there is just developmental impair-
ment without frequent epileptic activity associated with
regression or further slowing of development; epileptic
encephalopathy where there is no preexisting developmen-
tal delay and the genetic mutation is not thought to cause
slowing in its own right; and developmental and epileptic
encephalopathy where both factors play a role. Often it may
not be possible to disentangle whether the epileptic or devel-
opmental component is more important in contributing to a
patient’s presentation.

Many patients with these disorders have been classified
previously as having “symptomatic generalized epilepsies”;
however, this term will no longer be used as it was applied
to a highly heterogeneous group of patients. This term has
been applied to patients with developmental encephalopa-
thies and epilepsy (e.g., static intellectual disability and
mild epilepsy), those with epileptic encephalopathies, those
with developmental and epileptic encephalopathies, as well
as some patients with generalized epilepsy or combined
generalized and focal epilepsy. The new classification will
allow more precise classification of these individuals’
epilepsy.

In many instances where a genetic mutation of major
effect is identified, the terms “developmental and epileptic
encephalopathy”may be subsumed by using the name of the
underlying condition. For example, many of the well-recog-
nized developmental and epileptic encephalopathies can
now be called by their gene name together with the word
encephalopathy, such as “STXBP1 encephalopathy” or
“KCNQ2 encephalopathy.” This is particularly important
when referring to a genetic disease where genes are associ-
ated with both severe and self-limited, pharmacoresponsive
epilepsies, such as KCNQ2 or SCN2A. Then the term
“encephalopathy” can be used to denote the severe form of
the disease associated with developmental impairment.

Self-limited and pharmacoresponsive
With increasing recognition of the impact of these comor-

bidities on an individual’s life, there has been considerable
concern that the term “benign” underestimates this burden,
particularly in the milder epilepsy syndromes such as
benign epilepsy with centrotemporal spikes (BECTS) and
childhood absence epilepsy (CAE). Despite the gestalt of a
benign syndrome, BECTS may be associated with transient
or long-lasting cognitive effects56,57 and CAE with signifi-
cant psychosocial consequences such as increased risk of
early pregnancy.58

The Berg et al. report9 suggested new terms to distill the
elements implied in the term “benign.” Thus “benign,” as a
descriptor for epilepsy, is replaced by both “self-limited”
and “pharmacoresponsive,” each replacing different com-
ponents of the meaning of benign. “Self-limited” refers to
the likely spontaneous resolution of a syndrome. “Pharma-
coresponsive” means that the epilepsy syndrome will be
likely to be controlled with appropriate antiepileptic ther-
apy. It is important to acknowledge, however, that there will
be individuals with these syndromes who are not pharma-
coresponsive. As noted previously, there is no formal ILAE
classification of syndromes; however, we expect the word
benign in time will be replaced in the names of specific syn-
dromes. The terms “malignant” and “catastrophic” will no
longer be used; they will be removed from the epilepsy lexi-
con because of their serious and devastating connotations.

It is hoped that this new Classification of the Epilepsies
will serve the epilepsy community well, leading to
improved diagnosis, understanding of etiology, and targeted
therapies to the patient’s disease. It is notable that even
where the etiology is clearly defined, the underlying mecha-
nism producing recurrent seizures still requires elucidation.
With significant advances in understanding the neurobiol-
ogy of seizures and epileptic diseases, there have been
major paradigm shifts in the concepts underpinning classifi-
cation. This Classification is designed to mirror current
understanding, so that it is relevant to clinical practice as the
preeminent tool for communication in both clinical and
research domains.

Epilepsia, 58(4):512–521, 2017
doi: 10.1111/epi.13709

519

Classification of the Epilepsies

Значна кількість генетичних аномалій може також безпо-
середньо викликати патологію розвитку, при цьому вплив 
епілептичної активності теж може бути наявним. Відомо 
кілька варіантів прояву таких порушень. Наприклад, поява 
нападів або тривалі напади можуть спровокувати зупин-
ку розвитку (плато) або регрес на фоні наявної затримки 
розвитку. При інших патологіях може спостерігатись упо-
вільнення розвитку (на початку нормального) навіть до ви-
явлення вираженої епілептичної активності на ЕЕГ. Добре 
вивченим прикладом є досить поширена енцефалопатія при 
синдромі Драве, при якому уповільнення розвитку або ре-
грес відбуваються у віці від 1 до 2 років, коли епілептифор-
мна активність на ЕЕГ, як правило, ще не є вираженою. Це 
свідчить про наявність фактору впливу на розвиток, відмін-
ного від епілептичного компонента, при чому обидва є на-
слідком мутації гена субодиниці натрієвих каналів (SCN1A), 
виявленої у > 80 випадків захворювання. Третьою групою па-
тологій є епілепсії, маніфестація яких припинилася відносно 
рано в анамнезі дитини, але порушення розвитку залиши-
лися досить значними, такі зміни спостерігаються у деяких 
пацієнтів з KCNQ2-енцефалопатією або STXBP1-енцефало-
патією. Наведені закономірності є характерними для бага-
тьох генетичних енцефалопатій, що свідчить про можливу 
доцільність розширення термінології в деяких випадках та 
включення слова «розвиток», що буде вказувати на вплив 
обох аспектів у виникненні клінічних проявів. Введення 
таких понять має суттєве значення для розуміння перебігу 
захворювання як для сімей пацієнтів, так і для клініцистів.

Тому пропонується, якщо необхідно, використовува-
ти термін «енцефалопатія розвитку та епілептична ен-
цефалопатія», прийнятний для осіб будь-якого віку. Це 
дозволить включати в опис лише одну або обидві харак-
теристики: термін «енцефалопатія розвитку» вживати 
при наявності лише порушення розвитку без виразної 
епілептичної активності, пов’язаної з регресом або упо-
вільненням розвитку; термін «епілептична енцефалопа-
тія» – при нормальному розвитку до маніфестації захво-
рювання та відсутності даних щодо самостійного впливу 
генетичної мутації на розвиток; терміну «енцефалопатія 
розвитку та епілептична енцефалопатія» – у випадках, 
коли обидва фактори впливають на прояви захворюван-
ня. Слід зазначити, що досить часто неможливо виявити, 
котрий з компонентів відіграє більш важливу роль.

Багатьом пацієнтам з такими розладами раніше було 
поставлено діагноз «симптоматична генералізована епі-
лепсія», проте це поняття не слід використовувати надалі, 
оскільки воно призначалося для дуже гетерогенної групи 
пацієнтів. Термін застосовувався при енцефалопатії роз-
витку та епілепсії (наприклад, при статичній інтелекту-
альній недостатності та легкій формі епілепсії), при епі-
лептичних енцефалопатіях, при енцефалопатіях розвитку 
та епілептичних енцефалопатіях, а також у деяких випад-
ках генералізованих епілепсій або комбінованих генералі-
зованих та фокальних епілепсій. Нова класифікація доз-
волить більш точно характеризувати стан таких пацієнтів.

У випадках, коли відомо, яка генетична мутація є основним 
фактором розвитку захворювання, термін «енцефалопатія 
розвитку та епілептична енцефалопатія» може бути включено 
до діагнозу. Наприклад, для позначення багатьох добре відо-
мих енцефалопатій розвитку та епілептичних енцефалопатій 
можна використовувати термін «енцефалопатія», наприклад, 
«STXBP1-енцефалопатія» або «KCNQ2-енцефалопатія». Це 
є особливо важливим при генетичних захворюваннях, що 
можуть проявлятися як тяжкими, так і самообмеженими та 
фармакочутливими формами епілепсії, наприклад, обумовле-
ні генами KCNQ2 або SCN2A. У таких випадках термін «енце-
фалопатія» може використовуватися для позначення тяжкої 
форми захворювання, пов’язаної з порушенням розвитку.

Самообмежена та фармакочутлива епілепсія
Поглиблення розуміння впливу коморбідних станів на 

якість життя пацієнта призвело до виникнення сумнівів 
щодо коректності терміну «доброякісний», оскільки його 
використання може призводити до недооцінки наслідків 
патології, особливо при епілептичних синдромах з порів-
няно легким перебігом, наприклад при доброякісній епі-
лепсії з центротемпоральними спайками (benign epilepsy 
with centrotemporal spikes –BECTS) або дитячій абсансній 
епілепсії (childhood absence epilepsy – CAE). Так, слід вра-
ховувати, що BECTS може бути пов’язана з транзиторни-
ми або довготривалими когнітивними порушеннями56,57, а 
CAE – призводити до суттєвих психосоціальних наслідків, 
наприклад, підвищеного ризику ранньої вагітності.58

У звіті Berg et al.9 запропоновано нові терміни «самооб-
межена» та «фармакочутлива» для уточнення поняття «до-
броякісна» та використання у відповідних випадках. Термін 
«самообмежена» вказує на ймовірність спонтанного видужан-
ня, а «фармакочутлива» – на можливість контролю нападів 
відповідними засобами антиепілептичної терапії. Важливо 
зазначити, що у деяких пацієнтів з такими синдромами фар-
макочутливість може не проявлятись. Як зазначалося раніше, 
формальної класифікації МПЕЛ для цих синдромів немає, 
проте ми сподіваємося, що з часом відбудеться заміна терміну 
«доброякісна» на більш точні формулювання для окремих син-
дромів. Терміни «злоякісна» та «катастрофічна» застосовувати 
не рекомендується, вони будуть вилучені з лексикону через їх 
різко негативне сприйняття та відповідні можливі наслідки.

Автори висловлюють надію, що нова класифікація епі-
лепсії буде зручною у використанні, сприятиме удоскона-
ленню діагностики, поглибленню розуміння етіології та 
застосуванню таргетної терапії для лікування пацієнтів. 
Важливо зазначити, що навіть у випадках, коли етіологія 
чітко визначена, основний механізм виникнення повто-
рюваних нападів все ще вимагає вивчення. Так, результати 
досліджень останніх років сприяли накопиченню нових да-
них щодо нейробіології нападів та епілепсії, що у свою чер-
гу призвело до зміни парадигми і обумовило необхідність 
оновлення системи понять та визначень. Ця класифікація 
відображає сучасне розуміння епілепсії, тому її застосуван-
ня є винятково важливим для комунікації у клінічній та 
науковій спільноті.
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SUMMARY

The Commission on Classification and Terminology and the Commission on Epidemiology

of the International League Against Epilepsy (ILAE) have charged a Task Force to revise

concepts, definition, and classification of status epilepticus (SE). The proposed new defini-

tion of SE is as follows: Status epilepticus is a condition resulting either from the failure of the

mechanisms responsible for seizure termination or from the initiation of mechanisms, which lead

to abnormally, prolonged seizures (after time point t1). It is a condition, which can have long-term

consequences (after time point t2), including neuronal death, neuronal injury, and alteration of

neuronal networks, depending on the type and duration of seizures. This definition is concep-

tual, with two operational dimensions: the first is the length of the seizure and the time

point (t1) beyond which the seizure should be regarded as “continuous seizure activity.”

The second time point (t2) is the time of ongoing seizure activity after which there is a risk

of long-term consequences. In the case of convulsive (tonic–clonic) SE, both time points (t1
at 5 min and t2 at 30 min) are based on animal experiments and clinical research. This evi-

dence is incomplete, and there is furthermore considerable variation, so these time points

should be considered as the best estimates currently available. Data are not yet available

for other forms of SE, but as knowledge and understanding increase, time points can be

defined for specific forms of SE based on scientific evidence and incorporated into the defi-

nition, without changing the underlying concepts. A new diagnostic classification system of SE

is proposed, which will provide a framework for clinical diagnosis, investigation, and thera-

peutic approaches for each patient. There are four axes: (1) semiology; (2) etiology; (3) elec-

troencephalography (EEG) correlates; and (4) age. Axis 1 (semiology) lists different forms

of SE divided into those with prominent motor systems, those without prominent motor

systems, and currently indeterminate conditions (such as acute confusional states with

epileptiform EEG patterns). Axis 2 (etiology) is divided into subcategories of known and

unknown causes. Axis 3 (EEG correlates) adopts the latest recommendations by consensus

panels to use the following descriptors for the EEG: name of pattern, morphology, location,

time-related features, modulation, and effect of intervention. Finally, axis 4 divides age

groups into neonatal, infancy, childhood, adolescent and adulthood, and elderly.
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Резюме

Комісія з класифікації та термінології та Комісія з епідеміології Міжнародної Протиепілеп-
тичної Ліги (ILAE) доручили Цільовій Групі переглянути концепції, визначення та класифі-
кацію епілептичного статусу (ЕС). Запропоноване нове визначення епілептичного статусу 
виглядає наступним чином: епілептичний статус – це стан, що виникає в результаті зриву ме-
ханізмів, відповідальних за припинення нападу, або ініціювання механізмів, які призводять 
до аномально тривалих нападів (після точки часу t1). Це стан, який може мати довгостро-
кові наслідки (після точки часу t2), включаючи смерть нейронів, пошкодження нейронів і 
зміну функціонування нейрональних мереж, в залежності від типу та тривалості нападів. Це 
визначення носить конкретний характер і включає два ключових аспекти: перший – трива-
лість нападу (t1), після закінчення якого напад слід розглядати як “безперервну епілептичну 
активність”. Другий часовий аспект (t2) – це тривалість нападу (статусу), після якого існує 
ризик довгострокових наслідків. У разі конвульсійного (тоніко–клонічніого) епілептичного 
статусу обидві тимчасові точки (t1 при 5 хв і t2 при 30 хв) засновані на експериментах на тва-
ринах і клінічних дослідженнях. Це дані не є цілком доказовими, і, крім того, існують значні 
відмінності, тому ці тимчасові точки слід розглядати як найбільш адекватні для оцінки, з тих, 
що доступні на теперішній час. Дані по іншим формам епілептичного статусу поки цілком не 
визначені, але у міру зростання знань і розуміння, часові точки можуть бути визначені для 
конкретних форм епілептичного статусу на основі наукових даних і включені у визначен-
ня, не змінюючи основні поняття. Запропонована нова діагностична система класифікації 
епілептичного статусу, має забезпечити основу для клінічної діагностики, дослідження та 
терапевтичних підходів лікування для кожного пацієнта. Запропоновано використовувати  
чотири осі: (1) семіологія; (2) етіологія; (3) дані електроенцефалографії (ЕЕГ); та (4) вік. 
Перша вісь - (семіологія) враховує різні форми епілептичного стану, які розділені по двом 
ключовим  ознакам, перший – наявність моторного компоненту в структурі нападу, другий 
- відсутність моторного компоненту в структурі нападу (такі як гострі незрозумілі стани з 
епілептифортними ЕЕГ-ознаками). Вісь 2 (етіологія) розподіляється на підкатегорії виявле-
них та невідомих причин ЕС. Вісь 3 (ЕЕГ-кореляції) використовує останні рекомендації, роз-
роблені різними групами на основі консенсусів для використання наступних дескрипторів 
ЕЕГ: назва патерну, морфологія, локалізація, часові особливості, модуляція та ефекти від 
втручання. Нарешті, вісь 4 розділяє вікові пацієнтів на наступні вікові групи – новонародже-
ні, немовлята, діти, підлітки і дорослі, літні люди.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Епілептичний статус, Напад, Дефініція, Класифікація, Тривалість нападу.1
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SUMMARY

The Commission on Classification and Terminology and the Commission on Epidemiology

of the International League Against Epilepsy (ILAE) have charged a Task Force to revise

concepts, definition, and classification of status epilepticus (SE). The proposed new defini-

tion of SE is as follows: Status epilepticus is a condition resulting either from the failure of the

mechanisms responsible for seizure termination or from the initiation of mechanisms, which lead

to abnormally, prolonged seizures (after time point t1). It is a condition, which can have long-term

consequences (after time point t2), including neuronal death, neuronal injury, and alteration of

neuronal networks, depending on the type and duration of seizures. This definition is concep-

tual, with two operational dimensions: the first is the length of the seizure and the time

point (t1) beyond which the seizure should be regarded as “continuous seizure activity.”

The second time point (t2) is the time of ongoing seizure activity after which there is a risk

of long-term consequences. In the case of convulsive (tonic–clonic) SE, both time points (t1
at 5 min and t2 at 30 min) are based on animal experiments and clinical research. This evi-

dence is incomplete, and there is furthermore considerable variation, so these time points

should be considered as the best estimates currently available. Data are not yet available

for other forms of SE, but as knowledge and understanding increase, time points can be

defined for specific forms of SE based on scientific evidence and incorporated into the defi-

nition, without changing the underlying concepts. A new diagnostic classification system of SE

is proposed, which will provide a framework for clinical diagnosis, investigation, and thera-

peutic approaches for each patient. There are four axes: (1) semiology; (2) etiology; (3) elec-

troencephalography (EEG) correlates; and (4) age. Axis 1 (semiology) lists different forms

of SE divided into those with prominent motor systems, those without prominent motor

systems, and currently indeterminate conditions (such as acute confusional states with

epileptiform EEG patterns). Axis 2 (etiology) is divided into subcategories of known and

unknown causes. Axis 3 (EEG correlates) adopts the latest recommendations by consensus

panels to use the following descriptors for the EEG: name of pattern, morphology, location,

time-related features, modulation, and effect of intervention. Finally, axis 4 divides age

groups into neonatal, infancy, childhood, adolescent and adulthood, and elderly.
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Key Points
• A new conceptual definition of status epilepticus with
two operational dimensions (t1 and t2) is proposed

• Time point t1 indicates when treatment should be initi-
ated, and time point t2 indicates when long-term con-
sequences may appear

• The Task Force also proposes a new classification of
SE that will provide a framework for clinical diagnosis
and therapeutic approaches for each patient

Trousseau, 1867: “In the status epilepticus, when the
convulsive condition is almost continuous, something
special takes place which requires an explanation.”

Comment: Historical
Introduction

Status epilepticus (SE), considered the most extreme
form of a seizure, was included in the classification of
seizures of the International League Against Epilepsy
(ILAE) of 19701 and 1981.2 In the first ILAE Classifica-
tion of Seizures, which was developed in 1964 and
approved in 1970,1 SE was defined in the addendum of
the publication as a “seizure that persists for a sufficient
length of time or is repeated frequently enough to pro-
duce a fixed and enduring condition.” SE was divided
into partial, generalized, or unilateral types, and basically
mirrored the seizure classification.1,3 In the revision of
1981, the definition was minimally changed into a “sei-
zure” that “persists for a sufficient length of time or is
repeated frequently enough that recovery between attacks
does not occur.”2 Again, the distinction between partial,
generalized, and epilepsia partialis continua (EPC) was
mentioned in the addendum of the Classification, without
further details.2 These concepts, although highly valu-
able, were imprecise, as they did not define the duration
of a seizure that was “fixed and enduring” or “sufficient
length,” nor was there a clinical description (semiology)
of the type of SE in the Classification of 1970 and its
1981 revision. These issues were not resolved with the
report of the Core Group on Classification.4

The ILAE recognized the need to revise the Classifica-
tion of SE and the Chairs of the Commission of Classifi-
cation and Terminology (Ingrid Scheffer) and the
Commission on Epidemiology (Dale Hesdorffer and
Ettore Beghi). Ingrid Scheffer (Australia), Ding Ding
(China), Ed Dudek (U.S.A.), Daniel Lowenstein
(U.S.A.), Hannah Cock (United Kingdom), Dale

Hesdorffer (U.S.A.), Andrea Rossetti (Switzerland),
Shlomo Shinnar (U.S.A.), Simon Shorvon (United
Kingdom), and Eugen Trinka (Austria).

Purpose of Classification
Classification refers to the way in which items are orga-

nized and should be ideally based on the underlying neuro-
biology to form natural classes or entities.5 Because current
knowledge regarding the pathophysiology and the underly-
ing neurobiology of status epilepticus is far from complete,
a proposed classification can be only a compromise between
a conceptual, scientific (drawing on what is known) and
pragmatic empirical classification.6

A classification has to serve several purposes. First, it has
to facilitate communication between clinicians by providing
them with a common language. The classes should be clini-
cally differentiated. Second, classification should help to
improve the treatment of patients, based on current under-
standing of pathophysiology, prognosis, etiology, and age.
Third, classification should permit the conduct of epidemio-
logic studies of consequences and prevention. Fourth, clas-
sification should guide basic research to identify natural
classes (i.e., entities or diseases sensu strictu), which in turn
will form the basis of a true scientific classification in the
future. Therefore, it is important to emphasize that the pro-
posed classification is merely a framework and must not be
treated as a doctrine, but reflect our current knowledge on
status epilepticus. Future advances in basic, epidemiologic,
and clinical research will undoubtedly lead to modifications
and major revisions of this proposed classification of SE.

A classification of SE cannot simply reflect the classifica-
tion of seizure types, since symptoms and signs during the
fixed stage of SE frequently are different compared to
symptoms during short-lasting seizures. At least half of the
patients presenting with SE do not have epilepsy, and acute
neurologic disorders and the long duration of status leads to
significant variability in its clinical presentation (i.e., semi-
ology). SE is not a disease entity but rather a symptom with
a myriad of etiologies.

Definition of Status Epilepticus
A seizure is defined as “a transient occurrence of signs

and/or symptoms due to abnormal excessive or synchronous
neuronal activity in the brain. The term transient is used as
demarcated in time, with a clear start and finish.” Classi-
cally SE was defined as a “a condition characterized by an
epileptic seizure that is sufficiently prolonged or repeated at
sufficiently brief intervals so as to produce an unvarying
and enduring epileptic condition.”7,8

Because the ILAE definitions of SE have not provided a
precise definition of the duration of SE,1–5 different opera-
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Мета класифікації
Класифікація посилається на шлях, в якому елементи 

організовані і мають бути ідеально обґрунтовані на ней-
робіологічній основі, щоб сформувати природні класи 
або суттєвості5. Знання патофізіології та основ нейробі-
ології епілептичного статусу недостатньо для запропо-
нування класифікації, яка може бути лише компромісом 
між концептуальною, науковою (спираючись на те, що 
відомо) та прагматично-емпіричною класифікацією6. 

Класифікація повинна виконувати кілька цілей. По-пер-
ше, вона повинна полегшити спілкування між клініцистами, 
надаючи їм спільну мову. Класи повинні бути клінічно ди-
ференційовані. По-друге, класифікація повинна допомогти 
поліпшити якість лікування пацієнтів, виходячи з розуміння 
патофізіології, прогнозу, етіології та віку. По-третє, класифі-
кація повинна дозволити проведення епідеміологічного до-
слідження вивчення наслідків та профілактики. В-четверте, 
класифікація повинна бути настановою для фундаменталь-
них досліджень для виявлення природних класів (тобто, сут-
ності або хвороби «sensu strictu»), які, у свою чергу, стануть 
основою справжньої наукової класифікації в майбутньому. 
Тому важливо підкреслити, що запропонована Класифіка-
ція є лише робочим інструментом і не повинна розглядатися 
як остаточна, але вона відображає наші поточні знання про 
епілептичний статус. Майбутні досягнення в галузі фунда-
ментальних, епідеміологічних і клінічних досліджень, без-
сумнівно, приведуть до модифікацій і серйозних змін у за-
пропонованій класифікації епілептичного статусу.

Класифікація епілептичного статусу не може просто ві-
дображати класифікацію типів нападів, оскільки симптоми 
та ознаки під час стадії розвинутого епілептичного статусу 
часто можуть значно відрізнятися у порівнянні із симпто-
мами під час короткочасних нападів. Принаймні половина 
хворих, що мають епілептичний статус, не страждають на 
епілепсією, а гострі неврологічні розлади і тривалість стану 
призводять до значної варіабельності його клінічної карти-
ни (тобто семіології). Епілептичний статус – це не хвороба, 
а скоріше прояв (симптом) великої кількості захворювань. 

визначення еПілеПтичного 
статусу

Епілептичний напад визначається як «тимчасове виник-
нення ознак та/або симптомів, пов’язаних з ненормальною 
надмірною або синхронною нейронною активністю в моз-
ку. Термін «тимчасовий» використовується як розмежова-
ний за часом, з чітким початком і закінченням». Класично 
епілептичний статус визначали як «стан, що характеризу-
ється епілептичним нападом, який триває досить довго або 
повторюється через короткі інтервали, з тим щоб створю-
вати стійкий і тривалий епілептичний стан»7,8.  

Оскільки визначення ILAE про епілептичний статус не 
дає чіткого визначення, щодо його тривалості1-5, в підручни-
ках, дослідженнях та клінічних випробуваннях були надані 
різні оперативні дефініції. В своїй фундаментальній роботі 
Meldrum et al.9 припустив, що 82 хвилин або більше постійної 

ключові Постулати
• Нове концептуальне визначення епілептичного стану 

пропонує два ключові параметри (t1 і t2)
• Часовий параметр t1 вказує, коли лікування слід роз-

почати, а часовий момент t2 вказує на час появи довго-
строкових ускладнень.

• Цільова Група також пропонує нову класифікацію епі-
лептичного статусу, що забезпечить основу для клініч-
ної діагностики та терапевтичних підходів для кожного 
хворого

Andrea Rossetti (Switzerland), Shlomo Shinnar (U.S.A.), 
Simon Shorvon (United  Kingdom), and Eugen Trinka 
(Austria).

коМентар: історичний встуП
Епілептичний статус (ЕС) вважається найбільш важ-
кою формою нападу, яка була включена до класифі-
кації Міжнародної Протиепілептичної Ліги в 19701 та 
19812 роках. У першій класифікації ILAE, яка була роз-
роблена у 1964 та затверджена у 19701 році, епілептич-
ний статус був визначений в додатку до публікації як 
«напад, який зберігається достатньо тривалий час або 
повторюється досить часто, щоб сформувався фіксова-
ний та стійкий стан». Епілептичний статус був розді-
лений на фокальні, генералізовані або однобічні типи, 
і в основному відображав класифікацію нападів1,3. У 
перегляді 1981  р. визначення було мінімально зміне-
но на «напад», що «зберігається протягом достатньо-
го періоду часу або досить часто повторюється, проте 
повного відновлення між пароксизмами не відбуваєть-
ся». Відмінність між парціальною, генералізованою, і 
епілепсію Кожевнікова (epilepsia partialis continua) була 
визначена в додатку до Класифікації, без додаткових 
подробиць2. Ці поняття, хоча і дуже цінні, були неточ-
ними, оскільки вони не визначали тривалість нападу, 
який був  «фіксованим та міцним» або «достатньо три-
валим», а також не було клінічного опису (семіології) 
типу епілептичного статусу в Класифікації 1970 та її пе-
регляді у 1981 році. Ці питання не були вирішені після 
доповіді основної групи з класифікації4. 
Міжнародна Протиепілептична Ліга визнала необхід-
ність перегляду Класифікації епілептичного статусу та 
голів комісії з класифікації і термінології  (Ingrid Scheffer) 
та  Комісії з епідеміології  (Dale Hesdorffer and Ettore 
Beghi). Ingrid Scheffer (Australia), Ding Ding (China), 
Ed Dudek (U.S.A.), Daniel Lowenstein (U.S.A.), Hannah 
Cock (United Kingdom), Dale Hesdorffer (U.S.A.), Andrea 
Rossetti (Switzerland), Shlomo Shinnar (U.S.A.), Simon 
Shorvon (United  Kingdom), and Eugen Trinka (Austria).
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tional definitions have been provided in textbooks, research
papers, and clinical trials. The seminal work by Meldrum
et al.9 suggested that 82 min or longer of ongoing seizure
activity in baboons can cause irreversible neuronal injury due
to excitotoxicity. This observation led to the commonly used
definition for SE as seizure duration of 30 min.10,11 The ratio-
nale behind this definition was that irreversible neuronal
injury may occur after 30 min of ongoing seizure activity.
This definition, therefore, remains useful for epidemiologic
studies focused on consequences and prevention of SE. Clini-
cians have rightfully argued for the need to start treatment
earlier, because the prognosis of SE worsens with increasing
duration.12,13 Several suggestions of a shorter timeframe for
SE have subsequently been made, but none has been based on
scientific evidence provided by prospective studies.

This problem was addressed in an article by Lowenstein
et al.14 The obvious discrepancy between the limited
knowledge of the pathophysiology and the need to treat
patients rapidly led to the concept of an operational and a
conceptual definition. Generalized convulsive SE in adults
and children older than 5 years was operationally defined as
“. . .≥5 min of (1) continuous seizure or (2) two or more dis-
crete seizures between which there is incomplete recovery
of consciousness,”14 This time frame has been generally
accepted by the clinical community and used to guide when
emergency treatment of generalized convulsive SE should
commence. As a basic research (or conceptual) definition,
the ILAE Core Group on Classification group suggested the
following: “Generalized, convulsive status epilepticus
refers to a condition in which there is failure of the “nor-
mal” factors that serve to terminate a typical GTCS [gener-
alized tonic–clonic seizures].”15 Although this distinction
between a pragmatic, operational definition and a basic
research definition of generalized convulsive status has
guided the treatment of generalized convulsive SE, other
forms of SE have not been addressed.

The ILAE Task Force on Classification of Status Epilep-
ticus proposes a definition that encompasses all types of SE,
and takes into consideration current knowledge regarding
the pathophysiology of SE and the need to address clinical
treatment decision making time points, as well as the con-
duct of epidemiologic and clinical studies:

SE is a condition resulting either from the failure of the
mechanisms responsible for seizure termination or from
the initiation of mechanisms which lead to abnormally
prolonged seizures (after time point t1). It is a condition
that can have long-term consequences (after time point
t2), including neuronal death, neuronal injury, and alter-
ation of neuronal networks, depending on the type and
duration of seizures.

This definition is conceptual, with two operational
dimensions: the first is the length of the seizure and the

time point (t1) at which the seizure should be regarded as
an “abnormally prolonged seizure.” The second time
point (t2) is the time of ongoing seizure activity beyond
which there is a risk of long-term consequences. In the
case of convulsive (tonic–clonic) SE, both time points are
based on animal experiments and clinical research. This
evidence is incomplete; there is furthermore considerable
variation, so these time points should be considered as
the best estimates currently available. Data are not yet
available for other forms of SE, but as knowledge and
understanding increases, time points can be defined for
specific forms of SE based on scientific evidence and
incorporated into the definition, without changing the
underlying concepts. This division into two time points
has clear clinical implications: The time point of opera-
tional dimension 1 determines the time at which treatment
should be considered or started, whereas the time point of
operational dimension 2 determines how aggressively
treatment should be implemented to prevent long-term
consequences. The time domain may vary considerably
between different forms of SE.

Data from select populations with refractory epilepsy
undergoing video–electroencephalography (EEG) monitor-
ing indicate that most convulsive seizures last <5 min.16–20

In unselected community-based populations, the data sug-
gest that the estimated duration of seizures >5 min is much
more common than suggested by inpatient monitoring and
that ≥10% of first unprovoked seizures last longer than
30 min.20,21 Observations from a less selected pediatric
population show that there are two subgroups of patients,
one with a tendency to brief seizures (<5 min) and the other
subgroup that represents a significant minority of patients
with a propensity to more prolonged seizures.20 In this
study, a seizure that lasted >7 min was likely to be pro-
longed and therefore required acute treatment. Taken
together, these findings led the Task Force to reach a con-
sensus opinion that treatment of convulsive seizures should
be initiated at around 5 min.

Given the experimental evidence indicating irreversible
brain damage after prolonged seizures9 and the potential
threat of brain damage in humans, we suggest the time of
t2 at 30 min in convulsive SE, in line with previous defi-
nitions of SE.10,11 As in the animal experimentation, con-
siderable variation in the duration of prolonged seizures
that result in damage has been found, but this time point
is chosen on the basis of providing a practical safe guide-
line for clinical purposes. There is limited information to
define t1 and t2 in focal SE,19, 22 and no information for
absence SE (see Table 1). Furthermore, the likelihood of
damage is dependent on the location of the epileptic focus
(also true in experimental animals), the intensity of the
status, the age of the patient, and other factors, and
research is needed to define these aspects further. It must
be emphasized that the time limits given in Table 1 are
meant primarily for operational purposes. They are
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судомної активності у бабуїнів призводить до незворотного 
пошкодження нейронів через екситотоксичність. Це спосте-
реження призвело до широкого використовування визначен-
ня епілептичного статусу як нападу тривалістю 30 хвилин10,11. 
Обґрунтування цього визначення полягало в тому, що необо-
ротне ушкодження нейронів може відбутися через 30 хв три-
ваючої судомної активності. Тому це визначення залишається 
корисним для епідеміологічних досліджень, присвячених на-
слідкам та профілактиці епілептичного статусу. Клініцисти 
справедливо аргументували необхідність розпочати лікування 
раніше, так як прогноз епілептичного статусу погіршується зі 
збільшенням тривалості12,13. Згодом було висунуто кілька про-
позицій про скорочення тривалості нападу (нападів), необхід-
ного для встановлення епілептичного статусу, однак жодне з 
них не було засновано на достатніх доказових наукових даних, 
представлених в рамках проспективних досліджень.

Ця проблема була ретельно розібрана в статті Lowenstein 
et al.14 Очевидна невідповідність між недостатністю знань про 
патофізіологічні і необхідністю швидкого лікування пацієн-
тів призвела до концепції оперативного і концептуального 
визначень. Генералізований конвульсивний епілептичний 
статус у дорослих і дітей старше 5 років операційно визнача-
ли як «...≥5 хв (1) безперервного припадку або (2) двох або 
більше окремих нападів, між якими відбувається неповне від-
новлення свідомості»14. Цей часовий інтервал був прийнятим 
клінічним співтовариством і використовувався у настановах 
для невідкладної терапії генералізованого епілептичного 
статусу. В якості базового наукового (або концептуального) 
визначення Робоча група ILAE по Класифікації визначення 
«генералізований конвульсивний епілептичний статус відно-
ситься до стану, при якому відбувається збій «нормальних» 
чинників, які служать для припинення типового ГТКН [гене-
ралізований тоніко-клонічний напад]»15. Отже ця відмінність 
між клінічним, практичним, операційним визначенням та 
науковим, фундаментальним визначенням генералізованого 
конвульсивного статусу стосувалося лише лікування генера-
лізованого судомного епілептичного статусу, і не стосувалося 
інших форми епілептичного статусу.

Цільова Група ILAE з класифікації Епілептичного статусу 
пропонує визначення, яке охоплює всі можливі типи епі-
лептичного статусу, та бере до уваги сучасні знання про па-
тофізіологію епілептичного статусу і необхідність вирішен-

ня питань лікування з урахуванням часу тривалості ЕС, а 
також проведення епідеміологічних і клінічних досліджень:

Це визначення носить концептуальний характер і вклю-
чає два оперативних часових аспекти: перший – тривалість 
нападу і часовий інтервал (t1), при якому напад слід розгляда-

ти як «аномально довготривалий напад». Другий аспект часу 
(t2) – це час тривалості нападу, після якого існує ризик дов-
готривалих наслідків. У випадку судомного (тоніко–клоніч-
ного) епілептичного статусу обидві точки часу засновані на 
даних, отриманих на експериментах на тваринах і клінічних 
дослідженнях. Доказова база є неповною; крім того, існують 
значні відмінності у різних дослідженнях, тому ці часові точ-
ки слід розглядати як найкращі для оцінки з наявних на те-
перішній час. Дані по іншим формам епілептичного статусу 
поки відсутні, але в міру розширення знань і розуміння кон-
кретних форм епілептичного статусу можуть бути визначені 
часові точки на основі наукових даних і включені у визна-
чення без зміни основоположних концепцій. Такий поділ на 
два часових відрізки має чіткі клінічні наслідки: момент часу 
операційного вимірювання «1» визначає час, у яке лікування 
має бути розглянуто або розпочато, в той час як момент часу 
операційного вимірювання «2» визначає, наскільки агресив-
но лікування повинно бути застосовано для запобігання дов-
гострокових наслідків. Часовий діапазон може значно різни-
тися між різними формами епілептичного статусу. 

Дані окремих вибіркових популяцій з рефрактерною епіле-
псією під час відеоелектроенцефалографічного моніторингу 
вказують на те, що більшість судомних нападів тривають <5 
хвилин 16-20. Дані свідчать про те, що в загалі при досліджен-
ні популяції без спеціальної вибірки тривалість судомних 
нападів > 5 хв зустрічається набагато частіше, ніж зазвичай 
фіксується під час стаціонарного моніторингу, і що ≥ 10% 
перших неспровокованих нападів тривають довше 30 хви-
лин20,21. Спостереження за педіатричними пацієнтами, які не 
мали спеціальних критеріїв відбору показують, що існують 
дві підгрупи пацієнтів, одна з яких має тенденцію до коротких 
нападів (<5 хв), а інша підгрупа, яка становить значну мен-
шість пацієнтів, зі схильністю до більш тривалих нападів20. У 
цьому дослідженні було показано, що напад, який тривав >7 
хв, ймовірно, буде продовжено і, отже, вимагає невідкладного 
інтенсивного лікування. У сукупності ці висновки дозволили 
Цільовій Групі прийти до консенсусної думки про те, що лі-
кування судомних нападів слід починати приблизно через 5 
хвилин.

Враховуючи експериментальні дані, які вказують на не-
оборотне ушкодження мозку після пролонгованих нападів9 і 
потенційну загрозу пошкодження мозку у людини, ми пропо-
нуємо час t2 - 30 хвилин при конвульсивному епілептичному 
статусі10,11, згідно з попередніми визначеннями епілептич-
ного статусу. Як і в експериментах на тваринах, були вияв-
лені значні відмінності в коливанні тривалості нападів, які 
призводять до пошкодження, але цей момент часу обраний 
для практичного керівництва для клінічних цілей на основі 
найбільш вірогідного забезпечення безпечності. Інформація 
для визначення t1 і t2 для фокального епілептичного статусу 
вкрай обмежена19,22, і немає ніякої інформації для визначен-
ня цих показників при епілептичному статусі абсансів (див. 
таблицю 1). Крім того, ймовірність пошкодження головного 
мозку залежить від локалізації епілептичного вогнища (та-
кож актуально у експериментальних тварин), інтенсивності 
стану, віку хворого та інших факторів, і роль цих факторів по-
требує подальшого вивчення у наукових дослідженнях. Слід 

Епілептичний статус – це стан, що виникає в результаті 
зриву механізмів, відповідальних за припинення нападів, 
або внаслідок ініціювання механізмів, які призводять до 
аномальної тривалості нападів (після точки часу t1). Це 
стан, який може мати довгострокові наслідки (після точ-
ки часу t2), включаючи смерть нейронів, пошкодження 
нейронів і зміну функціонування нейрональних мереж, в 
залежності від типу і тривалості нападів.
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general approximations only, and the timing of onset of
cerebral damage will vary considerably in different clini-
cal circumstances.

Comment: Axes
The purpose of the diagnostic axes is to provide a frame-
work for clinical diagnosis, investigation, and therapeu-
tic approaches for each patient.1,4 Previously, in 1970,
the axes encompassed (1) clinical seizure type, (2) elec-
troencephalographic ictal and interictal expression, (3)
anatomic substrate, (4) etiology, and (5) age. In the 1981
revision, the axes were limited to the seizure type and
EEG expression (ictal and interictal) (Classification
1981).
At least half of the patients with SE do not have epilepsy
or specific epilepsy syndromes—they have SE due to
acute or remote central nervous system or systemic ill-
ness. Therefore, the axes used previously in seizure clas-
sification need to be modified for the classification of
status epilepticus.

Classification of Status
Epilepticus

For classification of SE we propose the following four
axes:
1 Semiology
2 Etiology
3 EEG correlates
4 Age
Ideally, every patient should be categorized according

to each of the four axes. However, it is acknowledged
that this will not always be possible. At initial presenta-
tion, the approximate age of the patient and the semiol-
ogy will be immediately assessable. The etiology will be
apparent less frequently and may take time to identify. It

is also recognized that EEG recordings will not be avail-
able in many settings, particularly at presentation. How-
ever, the EEG will affect choice and aggressiveness of
treatment, prognosis, and clinical approaches, so an EEG
should be sought where possible and as early as possible.
In fact, some forms of SE may only be reliably diagnosed
by EEG.23 Like in other acute neurologic conditions, the
semiology (symptoms and signs) and the EEG pattern in
SE are highly dynamic and may change over short time
periods in a given patient. Thus, repeated neurologic
examinations and EEG investigations in a patient with SE
may lead to a different classification. For example, SE
may start with focal motor symptoms evolving into bilat-
eral convulsive SE (A.1.b) and may present a few hours
later as nonconvulsive SE (NCSE) with coma and minor
motor phenomena resembling so called “subtle status”
(B.1). Likewise, the EEG may show lateralized periodic
discharges at the beginning and a bilateral synchronous
pattern at the second investigation.

Axis 1: Semiology
This axis refers to the clinical presentation of SE and is

therefore the backbone of this classification. The two main
taxonomic criteria are:
1. The presence or absence of prominent motor

symptoms
2 The degree (qualitative or quantitative) of impaired con-
sciousness
Those forms with prominent motor symptoms and

impairment of consciousness may be summarized as con-
vulsive SE as opposed to the nonconvulsive forms of SE
(NCSE). Although the term convulsion is sometimes disre-
garded as a lay term, it reflects the clinician0s ordinary lan-
guage. In fact “status epilepticus” is also a lay term, as it is
the English translation of �etat de mal, which was used in the
19th century by patients in the Salpêtri�ere.24 Thus, it was
decided to keep the well-accepted term “convulsive.” It des-
ignates “episodes of excessive abnormal muscle contrac-
tions, usually bilateral, which may be sustained, or
interrupted”25 (Table 2).

Table 1. Operational dimensions with t1 indicating the time that emergency treatment of SE should be started and t2
indicating the time at which long-term consequencesmay be expected

Type of SE

Operational dimension 1

Time (t1), when a seizure is likely to

be prolonged leading to continuous

seizure activity

Operational dimension 2

Time (t2), when a seizure may

cause long term consequences

(including neuronal injury, neuronal death, alteration

of neuronal networks and functional deficits)

Tonic–clonic SE 5 min 30 min

Focal SE with impaired

consciousness

10 min >60 min

Absence status epilepticus 10–15 mina Unknown

aEvidence for the time frame is currently limited and future data may lead to modifications.
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підкреслити, що терміни, зазначені в таблиці 1, призначені 
головним чином для оперативних цілей. Вони є лише загаль-
ними наближеннями, а час настання розвитку мозкового уш-
кодження значно різняться в різних клінічних умовах.

класифікація еПілеПтичного 
статусу

Для класифікації епілептичного статусу ми пропонує-
мо наступні чотири осі:

1. Семіологія
2. Етіологія
3. ЕЕГ кореляти 
4. Вік
В ідеальному варіанті кожен пацієнт повинен бути кла-

сифікований згідно кожного вищевказаного параметру. 
Однак треба визнати, що це не завжди можливо. При пер-
винному огляді приблизний вік пацієнта та семіологія бу-
дуть відразу оцінюватися. Етіологія буде виявлятися рідше 
і її визначення може зайняти деякий час. Крім того, визна-
ється, що записи ЕЕГ будуть недоступними у багатьох міс-
цях, особливо в ході первинного огляду23. Однак саме данні 
ЕЕГ зазвичай визначають вибір інтенсивності лікування, 

прогноз і клінічні підходи, тому ЕЕГ має бути проведено 
як можна раніше і слід шукати можливості його прове-
дення у будь якій ситуації як можна раніше. Деякі форми 
епілептичного статусу можуть бути надійно діагностовано 
тільки завдяки проведенню ЕЕГ дослідження. Як і при ін-
ших гострих неврологічних станах, семіологія (симптоми і 
ознаки) та дані ЕЕГ під час епілептичного статусу дуже ди-
намічні і можуть змінюватися протягом короткого періоду 
часу у даного пацієнта. Таким чином, повторні неврологічні 
обстеження та ЕЕГ-дослідження у пацієнта з епілептичним 
статусом можуть призвести зміни класифікаційного визна-
чення. Наприклад, епілептичний статус може починатися з 
фокальних моторних симптомів, які переходять у двосто-
ронній судомний епілептичний статус (А. 1.b) та через кіль-
ка годин може клінічно проявлятися як неконвульсивний 
епілептичний статус (NCSE) з комою і незначними мотор-
ними явищами, що нагадують так званий «латентний ста-
тус» (B. 1). В той час ЕЕГ може демонструвати періодичні 
латералізовані розряди на початку ЕС і двобічні синхроні-
зовані патерни під час повторного дослідження.

Вісь 1: Семіологія
Ця вісь відноситься до клінічних проявів епілептич-

ного статусу, і тому є основою цієї класифікації. Два ос-
новних таксономічних критерії:

1. Наявність або відсутність моторних симптомів;
2. Ступінь (якісний чи кількісний показник) порушен-

ня свідомості.
Форми з переважаючими моторними симптомами і по-

рушенням свідомості можна віднести до судомного епілеп-
тичного статусу на відміну від безсудомних форм епілеп-
тичного статусу (NCSE). Хоча термін “судоми” (конвульсії) 
іноді не визнається фахівцями як непрофесійний термін, 
він відображає звичайну мову лікаря. Слід відзначити, що 
«епілептичний статус» також є непрофесійним терміном, 
так як це англійський переклад état de mal (стан зла), який 
використовувався в 19 столітті пацієнтами в Сальпетрі24. 
Таким чином, було вирішено зберегти загальноприйнятий 
термін “судомній” або “конвульсивний». Він позначає «епі-
зоди надмірних аномальних м’язових скорочень, зазвичай 
двосторонніх, які можуть бути продовжені або перервані»25 
(Таблиця 2).

Таблиця 1. Операційні виміри з t
1
, що вказують на час початку екстреної терапії епілептичного статусу, та t

2
, що вказує 

на час очікування довготривалих наслідків

Тип епілептичного статусу

Операційний вимір 1
Час (t

1
), коли напад може тривати довше, 

що призведе до безперервної актив-
ності нападів

Операційне вимір 2
Час (t

2
), коли напад може викликати довготривалі 

наслідки (включаючи пошкодження нейронів, 
смерть нейронів, зміна нейронних мереж та 

функціональний дефіцит)

Тоніко-клонічний епілептичний статус 5 хв 30 хв

Фокальний епілептичний статус із пору-
шенням свідомості

10 хв >60 хв

Епілептичний статус абсансів 10-15 хва невідомо

а Докази термінів наразі обмежені, а майбутні дані можуть призвести до змін.

коМентар: осі
Мета діагностичних осей – забезпечити основу для клі-
нічної діагностики, клінічних досліджень і терапевтичних 
підходів для кожного пацієнта1,4. Раніше, в 1970 роках, осі 
включали: (1) клінічний тип нападу, (2) електроенцефа-
лографічне показники під час нападу і в интеріктальний 
період, (3) анатомічний субстрат, (4) етіологію, а також (5) 
вік. У перегляді 1981 року осі були обмежені типом напа-
ду та показниками ЕЕГ (під час нападу і в інтеріклальному 
періоді) (Класифікація 1981).
Принаймні половина пацієнтів із епілептичним статусом 
не мають епілепсії або специфічних синдромів епілепсії – 
вони мають епілептичний статус як наслідок гострого 
ураження центральної нервової системи або його віддале-
них наслідків чи системного захворювання. Тому осі, що 
використалися раніше в класифікації припадків, необхід-
но модифікувати для класифікації епілептичного статусу.
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Axis 2: Etiology
The underlying cause (etiology) of SE is categorized in a

manner that is consistent with the concepts of the ILAE
Commission for Classification proposal 2010,5 but
acknowledges the well-established terms that are used by
epileptologists, emergency doctors, neurologists, pediatric
neurologists, neurosurgeons, family doctors, and other clini-
cians looking after patients with SE (Table 3).

The term “known” or “symptomatic” is used—consistent
with the common neurologic terminology—for SE caused
by a known disorder, which can be structural, metabolic,
inflammatory, infectious, toxic, or genetic. Based on its
temporal relationship, the subdivisions acute, remote, and
progressive can be applied.

The term “idiopathic” or “genetic” is not applicable to the
underlying etiology of SE. In idiopathic or genetic epilepsy
syndromes, the cause of status is not the same as for the dis-
ease, but some metabolic, toxic, or intrinsic factors (like
sleep deprivation) may trigger SE in these syndromes.
Therefore, the term “idiopathic”28 or “genetic”5 is not used
here. SE in a patient with juvenile myoclonic epilepsy
(which itself is “idiopathic” or “genetic”) can be symp-
tomatic, due to inappropriate antiepileptic drug (AED) treat-
ment, abrupt drug withdrawal, or drug intoxication.

The term “unknown” or “cryptogenic” (Greek: jqύpsοϛ,
hidden or unknown, s�o cέmοϛ, family, class, descent, origin)
is used in its strict original meaning: unknown cause. The
assumption that it is “presumably” symptomatic or genetic
is inappropriate. Synonymously and consistent with the pro-
posal 2010,5 the term “unknown” or appropriate translations
in different languages can be used (Table 4).

SE in its varied forms has a plethora of causes; a list is
attached (Appendix 1). The list will be updated periodically
and will provide a database for clinicians.

Axis 3: Electroencephalographic correlates
None of the ictal EEG patterns of any type of SE is spe-

cific. Epileptiform discharges are regarded as the hallmark,
but with increasing duration of SE, the EEG changes and
rhythmic nonepileptiform patterns may prevail. Similar EEG
patterns, such as triphasic waves, can be recorded in various
pathologic conditions, leading to substantial confusion in the
literature. Although the EEG is overloaded with movement
and muscle artifact in the convulsive forms of SE and thus of
limited clinical value, it is indispensable in the diagnosis of
NCSE, as the clinical signs (if any) are often subtle and non-
specific.23,29 Advances in electrophysiologic techniques may
provide us with increased capability to utilize EEG in the
emergency setting and allow better delineation of the highly
dynamic changes of EEG patterns in the near future.

Currently there are no evidence-based EEG criteria for
SE. Based on large descriptive series and consensus
panels,26,27,30–32 we propose the following terminology to
describe EEG patterns in SE:
1 Location: generalized (including bilateral synchronous
patterns), lateralized, bilateral independent, multifocal.

2 Name of the pattern: Periodic discharges, rhythmic delta
activity or spike-and-wave/sharp-and-wave plus subtypes.

3 Morphology: sharpness, number of phases (e.g., triphasic
morphology), absolute and relative amplitude, polarity.

Table 2. Axis 1: Classification of status epilepticus (SE)

(A) With prominent motor symptoms

A.1 Convulsive SE (CSE, synonym: tonic–clonic SE)
A.1.a. Generalized convulsive

A.1.b. Focal onset evolving into bilateral convulsive SE

A.1.c. Unknownwhether focal or generalized

A.2 Myoclonic SE (prominent epileptic myoclonic jerks)

A.2.a.With coma

A.2.b.Without coma

A.3 Focal motor

A.3.a. Repeated focal motor seizures (Jacksonian)

A.3.b. Epilepsia partialis continua (EPC)

A.3.c. Adversive status

A.3.d. Oculoclonic status

A.3.e. Ictal paresis (i.e., focal inhibitory SE)

A.4 Tonic status

A.5 Hyperkinetic SE

(B) Without prominent motor symptoms (i.e., nonconvulsive SE, NCSE)

B.1 NCSE with coma (including so-called “subtle” SE)

B.2 NCSE without coma

B.2.a. Generalized

B.2.a.a Typical absence status

B.2.a.b Atypical absence status

B.2.a.c Myoclonic absence status

B.2.b. Focal

B.2.b.aWithout impairment of consciousness (aura continua, with

autonomic, sensory, visual, olfactory, gustatory, emotional/

psychic/experiential, or auditory symptoms)

B.2.b.b Aphasic status

B.2.b.cWith impaired consciousness

B.2.c Unknown whether focal or generalized

B.2.c.a Autonomic SE

Table 3. Currently indeterminate conditions

(or “boundary syndromes”)

Epileptic encephalopathies

Comawith non evolving epileptiform EEG patterna

Behavioral disturbance (e.g., psychosis) in patients with epilepsy

Acute confusional states, (e.g., delirium) with epileptiform EEG

patterns

aLateralized and generalized periodic discharges with monotonous appear-
ance are not considered as evolving EEG patterns.26,27

Table 4. Etiology of status epilepticus

Known (i.e., symptomatic)

Acute (e.g., stroke, intoxication, malaria, encephalitis, etc.)

Remote (e.g., posttraumatic, postencephalitic, poststroke, etc.)

Progressive (e.g., brain tumor, Lafora’s disease and other PMEs,

dementias)

SE in defined electroclinical syndromes

Unknown (i.e., cryptogenic)
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Вісь 2: Етіологія
Причина розвитку (етіологія) епілептичного статусу класи-

фікується у спосіб, який узгоджується з категорійними понят-
тями Комісії з класифікації ILAE 20105, але враховує традиційні 
визначення, які використовуються епілептологами, лікарями 
швидкої допомоги, неврологами, дитячими неврологами, ней-
рохірургами, сімейними лікарями та іншими клініцистами, 
яким доводиться  займатися лікуванням хворих з епілептич-
ним статусом (Таблиця 3).

Термін «відомий» або «симптоматичний» використовується 
відповідно до загальної неврологічної термінології – для епілеп-
тичного статусу, викликаного відомими розладами, які можуть 
бути структурними, метаболічними, запальними, інфекційни-
ми, токсичними або генетичними. На підставі часового зв’язку 
з цими розладами можуть бути застосовані наступні визначен-
ня – гострий стан, віддалені наслідки та прогресуюча патологія. 

Термін «ідіопатичний» або «генетичний» не може застосу-
ватися до основної етіології епілептичного статусу. При ідіо-
патичних або генетичних епілептичних синдромах причина 
статусу не таж сама, як причина виникнення захворювання, 
але деякі метаболічні, токсичні або інші значні фактори (такі 
як деривація сну) можуть викликати епілептичний статус 
при епілептичних синдромах. Тому термін «ідіопатичний» 
або «генетичний» тут не використовується. Епілептичний 
статус у пацієнта з ювенільною міоклонічною епілепсією 
(яка сама по собі є «ідіопатичною» або «генетичною») може 
бути симптоматичним через невідповідне лікування протие-
пілептичним препаратом (ПЕП), різку відміну препарату або 
наркотичну інтоксикацію. 

Термін «невідомий» або «криптогенний» (по-грецьки: 
jqύpsοϛ, приховані або невідомі; cέmοϛ, сім›я, клас, похо-
дження) використовується в його строгому оригінальному 
значенні: невідома причина. Припущення про те, що це «імо-
вірно» симптоматичне або генетичне, недоречно. В якості 
синоніма і у відповідності з пропозицією 2010 року5 можна 
використовувати термін «невизначений» або відповідні пе-
реклади на різні мови (Таблиця 4).

Епілептичний статус в його різних формах має вкрай ве-
лику кількість причин; перелік яких додається (Додаток 1). 
Цей перелік буде періодично оновлюватися і забезпечить 
базу даних для лікарів.

Вісь 3: Електроенцефалографічні кореляти
Жоден із патернів іктальної ЕЕГ будь-якого типу епілеп-

тичного статусу не є специфічним. Епілептиформні зміни 
розглядаються як патогомонічнна ознака, але при збільшен-
ні тривалості епілептичного статусу, ЕЕГ картина змінюється  
та можуть переважати ритмічні неепілептиформні патерни. 
Такі патерни ЕЕГ, як трифазні хвилі, можуть спостерігатися 
при різних патологічних станах, що призводить до значної 
розбіжності даних в літературних джерелах. Хоча ЕЕГ за-
звичай перевантажена руховими і м›язовими артефактами 
при судомних формах епілептичного статусу (що декілька 
обмежує її клінічну цінність), вона незамінна в діагностиці, 
так як клінічні ознаки (якщо такі є) часто є невиразними і 
неспецифічними23,29. Досягнення в області електрофізіоло-
гічних методів можуть надати нам більш широкі можливості 
для використання ЕЕГ у невідкладних клінічних ситуаціях і 
дозволяють краще окреслити динамічні зміни патернів ЕЕГ 
вже в найближчому майбутньому.

В даний час немає критеріїв EEГ, що базуються на доказах, 
специфічних для епілептичного статусу. На підставі вели-
кої кількості описових досліджень і досягнутих консенсу-
сів26,27,30-32 ми пропонуємо наступну термінологію для опису 
патернів ЕЕГ при епілептичному статусі:

Таблиця 2.  Вісь 1: Класифікація епілептичного статусу

(A) З вираженими моторними симптомами 
A.1 Конвульсивний епілептичний статус (КСЕ, синонім: тоні-

ко-клонічний епілептичний статус) 
A.1.a. Генералізований конвульсивний 
A.1.b. З фокальним початком, який перетворюється в двобічний 

конвульсивний епілептичний статус  
A.1.c. Не визначено чи фокальний чи генералізований 

A.2 Міоклонічний епілептичний статус (виражені епілептичні 
міоклонічні посмикування) 
A.2.a. З комою 
A.2.b. Без коми

A.3 Фокальний моторний
A.3.a. Повторні фокальні моторні напади (Джексонівські) 
A.3.b. Епілепсія Кожевнікова (Epilepsia partialis continua 
A.3.c. Адверсівний статус 
A.3.d. Окулоклонічний статус 
A.3.e. Іктальний парез (наприклад: фокальний інгібіторний 

епілептичний статус) 
A.4 Тонічний статус  
A.5 Гіперкінетичний епілептичний статус  
(B) Без виражених моторних симптомів (неконвульсивний епі-

лептичний статус, NCSE) 
B.1 NCSE з комою (включаючи так званий «латентний» епілептич-

ний статус)
B.2 Без коми 

B.2.a. Генералізований
B.2.a.a Статус типових абсансів 
B.2.a.b Статус атипових абсансів 
B.2.a.c Статус міоклонус-абсансів 

B.2.b. Фокальний
B.2.b.a Без порушення свідомості (аура з вегетативними, 

сенсорними, зоровими, нюховими, смаковими, емоційни-
ми/психічними/емпіричними або слуховими симптоми)        

B.2.b.b Афатичний статус 
B.2.b.c З порушенням свідомості 

B.2.c Не визначено  чи фокальний або генералізований 
B.2.c.a Вегетативний (Автономний) епілептичний статус 

Таблиця 3. Невизначені на теперішній час стани (або 
«граничні синдроми»)

Епілептичні енцефалопатії
Кома з без розвитку епілептифортних патернів ЕЕГа

Порушення поведінки (наприклад, психоз) у пацієнтів з епілепсією
Гострі стани сплутаності свідомості (наприклад, делірій)  

з епілептифортними ЕЕГ-патернами

аЛатералізовані та генералізовані періодичні розряди з однома-
нітним зовнішнім виглядом не розглядаються як ЕЕГ-патерни, 
що розвиваються26,27.

Таблиця 4. Етіологія епілептичного статусу

Відомі (тобто симптоматичні)
Гострі (інсульт, інтоксикація, малярія, енцефаліт та ін.) 
Віддалені наслідки (посттравматичний, постенцефалітичний, 

постінсультний і т. д.) 
Прогресивний (наприклад, пухлина мозку, захворювання Лафо-

ра та інші прогресуючі міоклонус епілепсії, деменції)
Епілептичний статус при електроклінічних синдромах
Невідомі (тобто криптогенні)
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4 Time-related features: prevalence, frequency, duration,
daily pattern duration and index, onset (sudden vs. grad-
ual), and dynamics (evolving, fluctuating, or static).

5 Modulation: stimulus-induced vs. spontaneous.
6 Effect of intervention (medication) on EEG.

Axis 4: Age
1 Neonatal (0 to 30 days).
2 Infancy (1 month to 2 years).
3 Childhood (> 2 to 12 years).
4 Adolescence and adulthood (> 12 to 59 years).
5 Elderly (≥ 60 years).

Examples of SE that occur in different age groups, are
listed in Table 5 and Figure 1. SE in neonates may be subtle
and difficult to recognize. Some forms of SE are seen as an
integral part of the electroclinical syndrome; others can
occur in patients within a certain electroclinical syndrome,
or when trigger factors or precipitating causes are present,
such as sleep deprivation, intoxication, or inappropriate
medication. Examples are phenytoin in some forms of pro-
gressive myoclonic epilepsies,33 carbamazepine in juvenile
myoclonic epilepsy,34,35 or absence epilepsies.36
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Table 5. SE in selected electroclinical syndromes

according to age

SE occurring in neonatal and infantile-onset epilepsy syndromes

Tonic status (e.g., in Ohtahara syndrome orWest syndrome)

Myoclonic status in Dravet syndrome

Focal status

Febrile SE

SE occurring mainly in childhood and adolescence

Autonomic SE in early-onset benign childhood occipital

epilepsy (Panayiotopoulos syndrome)

NCSE in specific childhood epilepsy syndromes and etiologies

(e.g., Ring chromosome 20 and other karyotype abnormalities,

Angelman syndrome, epilepsy with myoclonic-atonic seizures,

other childhoodmyoclonic encephalopathies; see Appendices

1–3)
Tonic status in Lennox-Gastaut syndrome

Myoclonic status in progressive myoclonus epilepsies

Electrical status epilepticus in slowwave sleep (ESES)

Aphasic status in Landau-Kleffner syndrome

SE occurring mainly in adolescence and adulthood

Myoclonic status in juvenile myoclonic epilepsy

Absence status in juvenile absence epilepsy

Myoclonic status in Down syndrome

SE occurring mainly in the elderly

Myoclonic status in Alzheimer’s disease

Nonconvulsive status epilepticus in Creutzfeldt-Jakob disease

De novo (or relapsing) absence status of later life

These forms of SE may be encountered prevalently in some age groups, but
not exclusively.
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1. Локалізація: генералізовані (включаючи двосторонні 
синхронні патерни), латералізовані, двобічні незалежні, 
мультифокальні.

2. Назва патерну: періодичні розряди, ритмічна дельта-ак-
тивність або спайк - повільна хвиля / гостра хвиля – по-
вільна хвиля включно підтипи.

3. Морфологія: гострота, кількість фаз (наприклад, трифазна 
морфологія), абсолютна та відносна амплітуда, полярність.

4. Часові особливості: поширеність, частота, тривалість та 
індекс добового патерну, початок (раптовий або посту-
повий) і динаміка (еволюція, коливання або статичність).

5. Модуляція: індукований стимулом або спонтанний.
6. Ефект втручання (медикаментозного) на ЕЕГ.

Вісь 4: Вік
1. новонароджений (від 0 до 30 днів).
2. немовля (від 1 місяця до 2 років).
3. дитина (> 2 до 12 років).
4. підлітки і дорослі (> 12-59 років). 
5. літні люди (≥ 60 років).

Приклади епілептичного статусу, що виникає у різних ві-
кових групах, наведені в таблиці 5 та рисунку 1. Епілептичний 
статус у новонароджених може бути невиразним та важко роз-
пізнаватися. Деякі форми епілептичного статусу розглядають-
ся як невід›ємна частина електроклінічного синдрому; інші 
можуть зустрічатися у пацієнтів з певним електроклінічним 
синдромом або при наявності тригерних факторів або при 
наявності причин, таких як позбавлення сну, інтоксикація або 
неприйнятні ліки. Прикладами є фенітоїн при деяких формах 
прогресуючої міоклонічної епілепсії33, карбамазепін при юве-
нільній міоклонічній епілепсії 34,35 або абсанс-епілепсії36.

Подяка
Цей повідомлення було написано експертами, вибраними Міжнарод-

ною лігою проти епілепсії (ILAE), і був схвалений для публікації ILAE. 
Думки, висловлені авторами, не обов›язково відображають політику або 
позицію ILAE. Цільова група з класифікації ЕС зустрілася шість разів 
(American Epilepsy Society Meeting, San Antonio, U.S.A., 2010, Commission 
on European Affairs Workshop on the Classification of SE at the 3rd London-
Innsbruck Colloquium on Acute seizures and Status Epilepticus, Oxford, 
United Kingdom, 2011, American Epilepsy Society Meeting, Baltimore, 2011, 
European Congress on Epileptology, London, 2012, American Epilepsy Society, 
San Diego, 2012, and International Epilepsy Congress, Montreal 2013). Всі 
члени Робочої групи обговорювали в поважній, конструктивній і плідній 
атмосфері нове визначення та класифікацію. Ми також отримали цінні 
пропозиції від кількох членів Комісії з Епідеміології і хочемо подякувати 
Ettore Beghi, Ding Ding, Ed Dudek, Charles Newton, and David Thurman (в 
алфавітному порядку) за їхні коментарі.
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в таких вікових групах, але це не є облігатним.
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Appendix 1: List of Etiologies
That May Cause Status

Epilepticus (Not Exhaustive)
1 Cerebrovascular diseases

a Ischemic stroke
b Intracerebral bleeding
c Subarachnoid bleeding
d Subdural hematoma
e Epidural hematoma
f Sinus venous thrombosis and cortical venous throm-
bosis

g Posterior reversible leukoencephalopathy syndrome
h Vascular dementia

2 CNS infections
a Acute bacterial meningitis
b Chronic bacterial meningitis
c Acute viral encephalitis (including Japanese B

encephalitis, herpes simplex encephalitis, human
herpesvirus 6)

d Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML)
e Cerebral toxoplasmosis
f Tuberculosis
g Neurocysticercosis
h Cerebral malaria
i Atypical bacterial infections
j HIV-related diseases
k Prion diseases (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD)
l Protozoal infections
m Fungal diseases
n Subacute sclerosing panencephalitis
o Progressive Rubella encephalitis

3 Neurodegenerative diseases
a Alzheimer’s disease
b Corticobasal degeneration
c Frontotemporal dementia

4 Intracranial tumors
a Glial tumors
b Meningioma
c Metastases
d Lymphoma
e Meningeosis neoplastica
f Ependymoma
g Primitive neuroectodermal tumor (PNET)

Epilepsia, 56(10):1515–1523, 2015
doi: 10.1111/epi.13121

1521

Definition and Classification of Status Epilepticus

8. Roger J, Lob H, Tassinari CA. Status epilepticus. In Magnus O, de Lo-
rentz Haas AM (Ed) Handbook of clinical neurology, Vol. 15. The ep-
ilepsies. Amsterdam: North Holland Publishing Company, 1974:145–
188.

9. Meldrum BS, Horton RW. Physiology of status epilepticus in primates. 
Arch Neurol 1973;28:1–9.

10. Treatment of convulsive status epilepticus. Recommendations of the 
Epilepsy Foundation of America’s Working Group on Status Epilepti-
cus. JAMA 1993;270:854–859.

11. Guidelines for epidemiologic studies on epilepsy. Commission on Epi-
demiology and Prognosis, International League Against Epilepsy. Epi-
lepsia 1993;34:592–596.

12. Towne AR, Pellock JM, Ko D, et al. Determinants of mortality in status 
epilepticus. Epilepsia 1994;35:27–34.

13. DeLorenzo RJ, Garnett LK, Towne AR, et al. Comparison of status epi-
lepticus with prolonged seizure episodes lasting from 10 to 29 minutes. 
Epilepsia 1999;40:164–169.

14. Lowenstein DH, Bleck T, Macdonald RL. It’s time to revise the defini-
tion of status epilepticus. Epilepsia 1999;40:120–122.

15. Engel J Jr. Report of the ILAE classification core group. Epilepsia 
2006;47:1558–1568.

16. Gastaut H, Broughton R. Epileptic seizures: clinical and electrographic 
features, diagnosis and treatment. Springfield, IL: Charles C Thomas, 
1972:25–90.

17. Theodore WH, Porter RJ, Albert P, et al. The secondarily generalized 
tonic-clonic seizure: a videotape analysis. Neurology 1994;44:1403–
1407.

18. Jenssen S, Gracely EJ, Sperling MR. How long do most seizures last? A 
systematic comparison of seizures recorded in the epilepsy monitoring 
unit. Epilepsia 2006;47:1499–1503.

19. Dobesberger J, Ristic AJ, Walser G, et al. Duration of focal complex, 
secondarily generalized tonic–clonic, and primarily generalized ton-
ic-clonic seizures—a video-EEG analysis. Epilepsy Behav 2015;49:111–
117.

20. Shinnar S, Berg AT, Moshe SL, et al. How long do new-onset seizures in 
children last? Ann Neurol 2001;49:659–664.

21. Hauser WA, Rich SS, Annegers JF, et al. Seizure recurrence after a 1st 
unprovoked seizure: an extended follow-up. Neurology 1990;40:1163–
1170.

22. 22. Hesdorffer DC, Benn EK, Bagiella E, et al. Distribution of febrile 
seizure duration and associations with development. Ann Neurol 
2011;70:93–100.

23. Bauer G, Trinka E. Nonconvulsive status epilepticus and coma. Epilep-
sia 2010;51:177–190. 

24. Calmeil LF. De l’epilepsie etudee sous le rapport de son siege et de son 
influence sur la production de l’alienation mentale. Paris: These de Uni-
versite de Paris; 1824.

25. Blume WT, L€uders HO, Mizrahi E, et al. Glossary of descriptive termi-
nology for ictal semiology: report of the ILAE task force on classifica-
tion and terminology. Epilepsia 2001;42:1212–1218.

26. Beniczky S, Hirsch LJ, Kaplan PW, et al. Unified EEG terminology and 
criteria for nonconvulsive status epilepticus. Epilepsia 2013;54 (Suppl. 
6):28–29.

27. Hirsch LJ, LaRoche SM, Gaspard N, et al. American Clinical Neuro-
physiology Society’s Standardized Critical Care EEG Terminology: 
2012 version. J Clin Neurophysiol 2013;30:1–27.

28. Proposal for revised classification of epilepsies and epileptic syndromes. 
Commission on Classification and Terminology of the International 
League Against Epilepsy. Epilepsia. 1989;30:389–399.

29. Shorvon S. Clinical forms of status epilepticus. In Shorvon S (Ed) Status 
epilepticus. Ist clinical features and treatment in children and adults. 
Cambridge,UnitedKingdom:Cambridge University Press; 1994:34–137.

30. Sutter R, Kaplan PW. The neurophysiologic types of nonconvulsive 
status epilepticus: EEG patterns of different phenotypes. Epilepsia 
2013;54(Suppl. 6):23–27.

31. Sutter R, Kaplan PW. Electroencephalographic criteria for nonconvul-
sive status epilepticus: synopsis and comprehensive survey. Epilepsia 
2012;53(Suppl. 3):1–51. 

32. Kaplan PW. EEG criteria for nonconvulsive status epilepticus. Epilepsia 
2007;48(Suppl. 8):39–41. Erratumin: Epilepsia. 2007;48:2383.

33. Genton P, Gelisse P, Crespel A. Lack of efficacy and potential aggrava-
tion of myoclonus with lamotrigine in Unverricht-Lundborg disease. 
Epilepsia 2006;47:2083–2085.

34. Larch J, Unterberger I, Bauer G, et al. Myoclonic status epilepticus in 
juvenile myoclonic epilepsy. Epileptic Disord 2009;11:309–314.

35. Thomas P, Valton L, Genton P. Absence and myoclonic status epilepti-
cus precipitated by antiepileptic drugs in idiopathic generalized epilep-
sy. Brain 2006;129(Pt 5):1281–1292.

36. Osorio I, Reed RC, Peltzer JN. Refractory idiopathic absence status epi-
lepticus: a probable paradoxical effect of phenytoin and carbamazepine. 
Epilepsia 2000;41:887–894.

37. Genton P, Ferlazzo E, Thomas P. Absence status epilepsy: delinea-
tion of a distinct idiopathic generalized epilepsy syndrome. Epilepsia 
2008;49:642–649.

додаток 1: Перелік етіологій, 
які Можуть Призвести до еПілеП-

тичного стану (не вичерПний)
1. Цереброваскулярні захворювання

a. ішемічний інсульт
b. Внутрішньомозкова кровотеча
c. Субарахноїдальна кровотеча
d. Субдуральна гематома
e. Eпідуральна гематома
f. Синусовий венозний тромбоз та тромбоз кортікаль-

них вен
g. Синдром задньої оборотної лейкоенцефалопатії
h. Судинна деменція

2. Інфекційна патологія ЦНС
a. Гострий бактеріальний менінгіт
b. Хронічний бактеріальний менінгіт
c. Гострий вірусний енцефаліт (включаючи Японський В ен-

цефаліт, енцефаліт, викликаний вірусом простого герпе-
су, енцефаліт, викликаний герпесвірусом 6 типу людини)

d. Прогресивна мультифокальна лейкоенцефалопатія 
(ПМЛ)

e. Церебральний токсоплазмоз
f. Туберкульоз
g. Нейроцистерикоз
h. Церебральна малярія
i. Атипові бактеріальні інфекції
j. ВІЛ-інфекція
k. Прионові захворювання (хвороба Крейтцфельд-Якоба)
l. Протозойні інфекції
m. Грибкові захворювання
n. Підгострий склерозирующий паненцефаліт
o. Прогресивний енцефаліт при краснусі

3. Нейродегенеративні захворювання
a. Хвороба Альцгеймера
b. Кортикобазальна дегенерація
c. Фронто-темпоральна деменція

4. Інтракраніальні пухлини 
a. Гліальні пухлини
b. Менінгіома
c. Метастази
d. Лімфома
e. Неопластична менінгіальна пухлина
f. Епендимома
g. Примітивна нейроектодермальна пухлина

5. Кортикальні дисплазії
a. Фокальна кортикальна дисплазія (ФКД) II типу, тубе-

розний склероз, гемімегаленцефалія, гемі-гемімега-
ленцефалія
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5 Cortical dysplasias
a Focal cortical dysplasia (FCD) II, tuberous sclerosis

complex (TSC), hemimegalencephaly, hemi-
hemimegalencephaly

b Ganglioglioma, gangliocytoma, dysembryoplastic
neuroepithelial tumor (DNET)

c Periventricular nodular heterotopia (PNH) and other
nodular heterotopias

d Subcortical band heterotopia spectrum
e Lissencephaly
f Familial and sporadic polymicrogyria
g Familial and sporadic schizencephaly
h Infratentorial malformations (e.g., dentate dysplasia,

mamillary dysplasia, etc.)
6 Head trauma

a Closed head injury
b Open head injury
c Penetrating head injury

7 Alcohol related
a Intoxication
b Alcohol withdrawal
c Late alcohol encephalopathy with seizures
d Wernicke encephalopathy

8 Intoxication
a Drugs
b Neurotoxins
c Heavy metals

9 Withdrawal of or low levels of antiepileptic drugs
10 Cerebral hypoxia or anoxia
11 Metabolic disturbances (e.g., electrolyte imbalances,

glucose imbalance, organ failure, acidosis, renal failure,
hepatic encephalopathy, radiation encephalopathy, etc.)

12 Autoimmune disorders causing SE
a Multiple sclerosis
b Paraneoplastic encephalitis
c Hashimoto’s encephalopathy
d Anti-NMDA (N-methyl-D-aspartate) receptor ence-

phalitis
e Anti–voltage–gated potassium channel receptor

encephalitis (including anti–leucine–rich glioma
inactivated 1 encephalitis)

f Anti-glutamic acid decarboxylase antibody associ-
ated encephalitis

g Anti–alpha–amino–3–hydroxy–5–methylisoxazole–
4–propionic acid receptor encephalitis

h Seronegative autoimmune encephalitis
i Rasmussen encephalitis
j Cerebral lupus (systemic lupus erythematosus)
k CREST (calcinosis, Raynaud phenomenon, esophageal

dysmotility, sclerodactyly, telangiectasia) syndrome
l Adult-onset Still’s disease
m Goodpasture syndrome
n Thrombotic thrombocytopenic purpura (Moschcow-

itz syndrome, Henoch Sch€onlein purpura)
13 Mitochondrial diseases causing SE

a Alpers disease
b Mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis, and

stroke-like episodes (MELAS)
c Leigh syndrome
d Myoclonic encephalopathy with ragged red fibers

(MERRF)
e Neuropathy, ataxia, and retinitis pigmentosa (NARP)

14 Chromosomal aberrations and genetic anomalies
a Ring chromosome 20
b Angelman syndrome
c Wolf-Hirshhorn syndrome
d Fragile X syndrome
e X-linked mental retardation syndrome
f Ring chromosome 17
g Rett syndrome
h Down syndrome (trisomy 21)

15 Neurocutaneous syndromes
a Sturge-Weber syndrome

16 Metabolic disorders
a Porphyria
b Menkes disease
c Wilson disease
d Adrenoleukodystrophy
e Alexander disease
f Cobalamin C/D deficiency
g Ornithine transcarbamylase deficiency
h Hyperprolinemia
i Maple syrup urine disease
j 3-Methylcrotonyl Coenzyme A carboxylase deficiency
k Lysinuric protein intolerance
l Hydroxyglutaric aciduria
m Metachromatic leukodystrophy
n Neuronal ceroid lipofuscinosis (types I, II, III,

including Kufs disease)
o Lafora disease
p Unverricht-Lundborg disease
q Sialidosis (type I and II)
r Morbus Gaucher
s Beta ureidopropionase deficiency
t 3-Hydroxyacyl CoenzymeAdehydrogenase deficiency
u Carnitine palmitoyltransferase deficiency
v Succinic semialdehyde dehydrogenase deficiency

17 Others
a Familial hemiplegic migraine
b Infantile onset spinocerebellar ataxia (SCA)
c Wrinkly skin syndrome
d Neurocutaneous melanomatosis
e Neuroserpin mutation
f Wolfram syndrome
g Autosomal recessive hyperekplexia
h Cockayne syndrome
i Cerebral autosomal dominant arteriopathy with sub-
cortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL)

j Robinow syndrome
k Malignant hyperpyrexia
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b. Гангліогліома, гангліоцітома, дисембріопластична ней-
роепітеліальна пухлина (ДНЕП)

c. Перівентрикулярна вузлова гетеротопія (ПВГ) та інші 
вузлові гетеротопії

d. Підкіркові гетеротопії 
e. Лізенцефалія
f. Сімейна та спорадична полімікрогерії
g. Сімейні та спорадичні шізенцефалії
h. Субтенторальні мальформації (дисплазія мозочка 

зубчаста, мамілярні дисплазії та ін.)
6. Черепно-мозкові травми (ЧМТ)

a. Закрита ЧМТ
b. Відкрита ЧМТ
c. Проникаюча ЧМТ

7. ЕС, пов’язаний з вживанням алкоголю
a. Інтоксикація
b. Відміна алкоголю
c. Пізня алкогольна енцефалопатія з епілептичними на-

падами
d. Енцефалопатія Верніке 

8. Інтоксикація
a. Медикаментозна
b. Нейротоксини
c. Важкі метали

9. Відміна або зниження плазмоконцентрації протиепілеп-
тичних препаратів

10. Мозкова гіпоксія або аноксія
11. Метаболічні порушення (електролітний дисбаланс, по-

рушення обміну глюкози, органна недостатність, аци-
доз, ниркова недостатність, печінкова енцефалопатія, 
радіаційна енцефалопатія та інші)

12. Аутоімунні розлади, що викликають епілептичний ста-
тус

a. Розсіяний склероз
b. Паранеопластичний енцефаліт
c. Енцефалопатія Хашимото
d. Анти-NMDA (N-метил-D-аспартат) рецептор–пов’я-

заний енцефаліт 
e. Енцефаліт, пов’язаний з вольтаж залежним антагоніз-

мом рецепторів калієвих каналів 
f. Енцефаліт, асоційований з антитілами до декарбокси-

лази антиглутаміновою кислоти.
g. Енцефаліт, пов’язаний з антагонізмом рецепторів аль-

фа-аміно-3-гідрокси-5-метилізоксазол-4-пропіонової 
кислоти

h. Серонегативний аутоімунний енцефаліт 
i. Енцефаліт Рассмусена
j. Церебральні прояви системного червоного вовчака
k. Синдром CREST (кальциноз, феномен Рейно, езофа-

гальна дисфункція, склеродактилія, телеангіектазії)
l. Хвороба Стілла з початком в дорослому віці
m. Синдром Гудпасчера
n. Тромботична тромбоцитопенічна пурпура (синдром 

Мощковича, пурпура Генох Шонлейна)
13. Мітохондріальні захворювання, що викликають епілеп-

тичний статус
a. Синдром Альперса

b. Мітохондріальна енцефалопатія, лактацидоз, та ін-
сульт-подібні епізоди (MELAS-синдром)

c. Синдром Лея
d. Міоклонічна енцефалопатія з розірваними червоними 

волокнами (MERRF)
e. NAPR-синдром (нейропатія, атаксія та пігментний ре-

тиніт)
14. Хромосомні аберації та генетичні аномалії

a. Кільцева 20 хромосома
b. Синдром Ангельмана
c. Синдром Вольфа-Хиршхорна
d. Синдром Мартина-Белла, аутизм, повёязаний з X-хро-

мосомою
e. Синдром затримки розумового розвитку, пов’язаний 

з Х-хромосомою
f. Кільцева 17 хромосома
g. Синдром Ретта
h. Синдром Дауна (трисомія 21 хромосоми)

15. Нейро-шкірні синдроми
a. Синдром Штурге-Вебера

16. Метаболічні розлади
a. Порфірія
b. Хвороба Менкеса
c. Хвороба Вільсона-Коновалова
d. Адренолейкодистрофія
e. Хвороба Александера
f. Дефіцит кобаламіну C/D
g. Дефіцит орнітину транскарбамілази
h. Гіперпролінемія
i. Хвороба кленового сиропу
j. Недостатність 3-метилкротоніл коензим А карбокси-

лази 
k. Лизиурічне непереносимість протеїну
l. Гідрокси-глютарна ацидурія
m. Метахроматична лейкодистрофія
n. Нейрональний цероидный липофусциноз (типи I, II, 

III, включаючи хворобу Куфса)
o. Хвороба Лафора
p. Хвороба Унферрихта-Лундборга
q. Сіалідоз (тип I і II)
r. Хвороба Гоше
s. Дефіцит бета-уреідопропіонази
t. Дефіцит 3-гідроксиацил коензим А дегідрогенази
u. Дефіцит карнітин пальмітоїлтрансферази 
v. Дефіцит бурштинової семіалдегід дегідрогенази

17. Інше
a. Сімейна геміплегічна мігрень
b. Спиноцеребелярная атаксія немовлят (SCA)
c. Синдром зморшкуватою шкіри
d. Нейрошкірний меланоматоз
e. Мутація нейросерпіну
f. Синдром Вольфраму
g. Аутосомно-рецесивна гиперекплексія
h. Синдром Кокайна
i. Церебральна аутосомно-домінантна артеріопатія з 

підкірковими інфарктами та лейкоенцефалопатією 
(CADASIL)
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l Juvenile Huntington’s disease (Westphal variant)

Appendix 2: List of Specific
Associations in Which SE Is an

Integral Part of the Syndrome,
the Entity, or Is a Symptom with
Strong Clinical Implications
(List Is Incomplete andWill Be

Elaborated)
Absence status in Ring chromosome 20 syndrome.
Angelman syndrome.
Absence status epilepsy.37

Appendix 3: Previous Definitions
and Classifications of Status

Epilepticus by ILAE-Affiliated
Groups

1 Classification of Seizures 1970 (endorsed by the ILAE
general assembly):
a Definition of SE: “ . . . a seizure persists for a suffi-

cient length of time or is repeated frequently enough to
produce a fixed and enduring epileptic condition
(“status” implies a fixed or enduring state).”

b Classification of SE: “Status may be divided into par-
tial (e.g., Jacksonian), or generalized (e.g., absence
status or tonic–clonic status), or unilateral (e.g., hemi-
clonic) types.”

2 Classification of Seizures Revised 1981 (endorsed by the
ILAE general assembly):
a Definition: “ . . . a seizure persists for a sufficient

length of time or is repeated frequently enough that
recovery between attacks does not occur.”

b Classification: “Status may be divided into partial
(e.g., Jacksonian), or generalized (e.g., absence status
or tonic–clonic status). When very localized motor
status occurs, it is referred to as epilepsia partialis
continua.”

3 Glossary of descriptive terms 2001:
a Definition of status epilepticus: “A seizure that shows

no clinical signs of arresting after a duration encom-
passing the great majority of seizures of that type in
most patients or recurrent seizures without interictal
resumption of baseline central nervous system func-
tion.”

4 Diagnostic scheme for people with epileptic seizures and
with epilepsy 2001:
a Classification: Continuous seizure types:
i Generalized status epilepticus

1 Generalized tonic–clonic status epilepticus
2 Clonic status epilepticus
3 Absence status epilepticus
4 Tonic status epilepticus
5 Myoclonic status epilepticus

ii Focal status epilepticus
1 Epilepsia partialis continua (EPC) of Kojevnikov
2 Aura continua
3 Limbic status epilepticus (psychomotor status)
4 Hemiconvulsive status epilepticus with hemiparesis

5 Definition of epileptic seizures and epilepsy 2005:
a Definition of seizure: “An epileptic seizure is a tran-

sient occurrence of signs and/or symptoms due to
abnormal excessive or synchronous neuronal activity
in the brain. The term transient is used as demarcated
in time, with a clear start and finish.”

b Definition of status epilepticus: Though there is no
formal definition in the Report, SE is defined as “a
special circumstance with prolonged or recurrent
seizures.”

6 Report of the ILAE Classification Core Group 2006:
a Definition: There is no formal definition of SE in the

2006 report, instead SE is described as “the failure of
natural homeostatic seizure-suppressing mechanisms
responsible for seizure termination . . . . Regardless of
the specific operationalized definition, however, the
mechanisms involved in initiation and spread of the
various types of status epilepticus are, in general, sim-
ilar to those of self limited ictal events, but additional
factors that need to be considered in determining cri-
teria for classification include:
• Different mechanisms that can prevent seizure ter-

mination, for example, mechanisms that prevent
active inhibition, desynchronization of hypersyn-
chronous discharges, and depolarization block.

• Progressive features that contribute to subsequent
functional and structural brain disturbances.

• Maturational factors”
b Classification: The proposal of the core group recog-

nizes nine types of SE
i Epilepsia partialis continua (EPC) of Kojevnikov
ii Supplementary motor area (SMA) status epilepticus
iii Aura continua
iv Dyscognitive focal (psychomotor, complex partial)

status epilepticus
v Tonic–clonic status epilepticus
vi Absence status epilepticus
vii Myoclonic status epilepticus
viii Tonic status epilepticus
ix Subtle status epilepticus
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j. Синдром Робінова 
k. Злоякісна гіперпірекція
l. Ювенільна хвороба Гентінгтона (варіант Вестфаля)

додаток 2: Перелік сПецифічних 
синдроМів При яких ес є інте-

гративною часткою цих синдро-
Мів, їх сутністю або сиМПтоМоМ 
зі значниМи клінічниМи наслід-

каМи (Перелік неПовний і буде 
дооПрацьовуватись) 

Статус абсансів при синдромі 20 кільцової хромосоми. 
Синдром Ангельмана.
Статус абсансна епілепсія27

додаток 3: ПоПередні визна-
чення та класифікації еПілеП-

тичного статусу, заПроПоновані 
груПаМи Міжнародної ПротиеПі-

леПтичної ліги:
1. Класифікація нападів 1970 (схвалена Генеральною 

Асамблеєю Міжнародної протиепілептичної Ліги):
a. Визначення епілептичного статусу: «…напад зберіга-

ється протягом достатнього періоду часу або повторю-
ється достатньо часто, щоб привести до фіксованого 
та тривалого епілептичного стану («статус» мається на 
увазі фіксований або тривалий стан). «

b. Класифікація епілептичного статусу: «статус може бути 
розділений на парціальний (наприклад, джексоновс-
кий) або генералізований (наприклад, статус абсансів 
або тоніко-клонічний статус) або однобічний (напри-
клад, геміклонічнийй) типи.»

2. Класифікація епілептичних нападів 1981 року перегляду 
(схвалена Генеральною Асамблеєю Міжнародної протие-
пілептичної Ліги):

a. a Визначення: «... напад зберігається протягом достатнього 
періоду часу або повторюється достатньо часто, щоб пов-
ного відновлення між нападами не відбувалося.»

b. b Класифікація: «статус може бути розділений на парці-
альний (наприклад, джексоновський) або генералізова-
ний (наприклад, статус абсансів або тоніко-клонічний 
статус). Коли виникає дуже локалізований моторний 
статус, це називається епілепсія Кожевнікова («epilepsia 
partialis continua»)

3. Глосарій термінів 2001 року:
a. Визначення епілептичного статусу: «Напад, який пока-

зує відсутність клінічних ознак припинення після закін-
чення часу, який притаманний переважній більшості 
нападів цього типу у більшості пацієнтів, або повторю-
ваних нападів без інтеріктального відновлення базової 
функції центральної нервової системи».

4. Схема діагностики епілептичних припадків і епілепсії, 
2001 р:

a. Класифікація: Безперервні типи припадків:
i. Генералізований епілептичний статус

1. Генералізований тоніко-клонічний епілептичний 
статус

2. Клонічний епілептичний статус
3. Епілептичного статусу абсансів
4. Тонічний епілептичний статус
5. Міоклоничний епілептичний статус

ii. Фокальний епілептичний статус
1. Епілепсія Кожевникова (epilepsia partialis continua)
2. Довготривала (затяжна) аура
3. Лімбічний епілептичний статус (психомоторний ста-

тус)
4. Геміконвульсівний епілептичний статус з геміпаре-

зом
5. Дефініція епілептичних нападів і епілепсії, 2005 рік:

a. Визначення нападу: Епілептичний напад – тимчасове 
виникнення клінічних проявів та/або симптомів внас-
лідок патологічної надмірної або синхронної нейро-
нальної діяльності мозку. Термін транзисторний вико-
ристовується як позначений в часі, з чітким початком і 
закінченням ».

b. Визначення епілептичного статусу. Хоча в Звіті немає 
формального визначення, Епілептичний статус визна-
чається як «особливий стан з тривалими або частими 
приступами».

6. Звіт основної групи Міжнародної протиепілептичної ліги, 
2006 рік:

a. Визначення: в звіті за 2006 рік немає офіційного визна-
чення епілептичний статус, натомість Епілептичний 
статус описується як «нездатність природних гомеоста-
тичних механізмів, відповідальних за припинення напа-
ду забезпечити його закінчення. Однак, незалежно від 
конкретного операційного визначення, механізми, які 
беруть участь в ініціюванні та поширенні різних типів 
епілептичного статусу, в цілому аналогічні механізмам 
самообмеження іктальних подій, але необхідно врахо-
вувати додаткові чинники при визначенні критерію для 
класифікації, до яких відносяться:
• Різні механізми, які можуть запобігти припинен-

ню нападу, наприклад, механізми, які запобігають 
активне гальмування, десинхронізацію гіперсин-
хронних розрядів і блокування деполяризації.

• Прогресуючі особливості, які сприяють подаль-
шим функціональним і структурних порушенням 
головного мозку.

• Вікові особливості розвитку».
b. Класифікація: основна група пропонує визнати дев’ять 

типів епілептичного статусу:
1. Епілепсія Кожевникова (epilepsia partialis continua)
2. Епілептичний статус додаткової моторної зони
3. Довготривала (затяжна) аура
4. Дискогнитивний парціальний (психомоторний, комп-

лексний парціальний) епілептичний статус
5. Тоніко-клонічний епілептичний статус
6. Епілептичний статус абсансів
7. Міоклоничний епілептичний статус
8. Тонічний епілептичний статус
9. Латентний епілептичний статус
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