
/  1  /

Рекомендації
МІЖНАРОДНОЇ 
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНОЇ ЛІГИ» 
(український переклад)
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ШАНОВНИЙ 
КОЛЕГО, 

Цей збірник містить вибрані документи Міжнародної 
Протиепілептичної Ліги ILAE мовою оригіналу та пере-
клад 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 концеп-
цій і схем класифікації, які допоможуть світовій спіль-
ноті епілепсії розробити спільну мову для ефективного 
спілкування щодо багатьох аспектів епілепсії. Також слід 
сподіватися, що чітка термінологія, заснована на наяв-
них даних, допоможе розробити методи, адаптовані до 
кожного стану.

Український переклад був зроблений українським 
підрозділом – УПЕЛ відповідно до нової процедури пе-
рекладу документів МПЕЛ, затверджених Керівним комі-
тетом. Подробиці нижче

Практичне клінічне визначення 
епілепсії
Переклад  —  Ганна ВОЙТЮК
Перевірка перек ладу — Тетяна 
ЛІТОВЧЕНКО
Незалежний експерт з перевірки — 
Роман БРОЗЬ

Робоча класифікація типів епіле-
птичних нападів МПЕЛ
Переклад — Бюро переводов «Про-
фпереклад» за підтримки Sanofi
Перевірка перекладу — Роман БРОЗЬ
Незалежний експерт з перевірки — 
Лідія МАР’ЄНКО за підтримки Sanofi

Керівництво з використання ро-
бочої класифікації типів нападів 
МПЕЛ 2017
Переклад — Бюро переводов «Про-
фпереклад» за підтримки Sanofi
Перевірка перек лад у — Лідія 
МАР’ЄНКО
Незалежний експерт з перевірки — 
Андрій ДУБЕНКО

Класифікація епілепсій МПЕЛ
Переклад — Бюро переводов «Про-
фпереклад» за підтримки Sanofi
Перевірка перекладу — Андрій ДУ-
БЕНКО
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 продовжи-
ти цю співпрацю, щоб надати україн-
ським фахівцям актуальні документи 
ILAE на рідній мові 

Також ці документи розміщенні на 
сайтах МПЕЛ та УПЕЛ за посилання-
ми нижче http://ulae.org.ua та
https://www.ilae.org/guidelines/
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РЕЗЮМЕ
Епілепсія була концептуально визначена в 2005 році як розлад головного мозку, 
що характеризується стійкою схильністю до виникнення епілептичних нападів 
(далі: нападів). З практичної точки зору це означає наявність двох неспровоко-
ваних нападів з проміжком часу > 24 год один від одного. Міжнародна Протие-
пілептична Ліга (ILAE) прийняла рекомендації Цільової Групи щодо зміни прак-
тичного визначення при ряді особливих обставин, які не відповідають критерію 
двох неспровокованих нападів. Цільова Група запропонувала, щоб епілепсія вва-
жалася хворобою головного мозку, яку визначатимуть за будь-якою із наступних 
умов: (1) принаймні два неспровоковані (або рефлекторні) напади, що розвива-
ються з проміжком > 24 години один від одного; 2) один неспровокований (або 
рефлекторний) напад та ризик його подальшого повторення, подібний до за-
гального ризику рецидиву (щонайменше 60%) після двох неспровокованих на-
падів, упродовж наступних 10 років; (3) діагностований синдром епілепсії. Дода-
но 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 протиепілептич-
ні препарати принаймі останні 5 років. «Розрішення» – не обов’язково ідентич-
не загальноприйнятому уявленню про «ремісію» або «вилікування». Для різних 
конкретних цілей можуть бути розроблені і використані різні практичні визна-
чення. Такий перегляд визначення епілепсії призводить цей термін у відповід-
ність із загальноприйнятим.

Ключові слова: епілепсія, напад, визначення, неспровокований, рецидив.
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Д-р Роберт С. Фішер,
в минулому президент Американського товариства епілепсії 
(AES), редактор журналу «Епілепсія» (Epilepsia) та сайта epilepsy.
com, очолив оперативну робочу групу з класифікації нападів

ВАЛЬПРОКОМ
хроно

Вальпроат натрію/вальпроєва кислота

Препарат першої лінії для 
терапії всіх форм епілепсії 1,2

Один з найдоступніших за ціною 
вальпроатів в Україні  4 

Приборкай енергію ХВИЛІ

ТОВ АСІНО УКРАЇНА | бульвар В. Гавела, 8 | Київ | 03124 | Україна
Компанія Acino Group, Швейцарія | www.acino.ua

Доведена ефективність при 
біполярному афективному 
розладі (маніакальний епізод) 3

Скорочена  інструкція для медичного застосування препарату ВАЛЬПРОКОМ 300 ХРОНО, 500 ХРОНО
Діюча речовина. Вальпроат натрію/вальпроєва кислота. Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії. 1 таблетка Вальпрокому 300 хроно містить вальпроату натрію 200 мг і вальпроєвої кислоти 87 мг (що відповідає 300 мг 
вальпроату натрію на 1 таблетку). 1 таблетка Вальпрокому 500 хроно містить вальпроату натрію 333 мг і вальпроєвої кислоти 145 мг (що відповідає 500 мг вальпроату натрію на 1 таблетку). Фармакотерапевтична група. Протиепілептичні засоби. Похідні жирних 
кислот. Фармакологічні властивості. Протисудомний препарат пролонгованої дії. Інгібує ГАМК-трансферазу, гальмує біотрансформацію ГАМК (інактивацію), стабілізує і підвищує її вміст у центральній нервовій системі. Стимулює центральні ГАМК-ергічні процеси (у т. 
ч. гальмівні стрес-лімітуючі), знижує збудливість та судомну готовність моторних зон головного мозку. Показання. Для дорослих та дітей: як монотерапія або в комбінації з іншими протиепілептичними препаратами: для лікування генералізованих епілептичних 
нападів (клонічних, тонічних, тоніко-клонічних нападів, абсансів, міоклонічних та атонічних нападів); синдрому Леннокса-Гасто; для лікування парціальних епілептичних нападів (парціальних нападів із вторинною генералізацією чи без). Лікування маніакального 
сидрому при біполярних розладах. Протипоказання. Підвищена чутливість до вальпроату, дивальпроату, вальпроміду або до будь-якого з компонентів лікарського засобу в�анамнезі, гострий гепатит, хронічний гепатит, випадки тяжкого гепатиту в індивідуальному 
або сімейному анамнезі пацієнта, особливо спричинені лікарськими препаратами, печінкова порфірія, комбінація з мефлохіном і препаратами звіробою (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»), діти з масою тіла менше 20 кг, 
діти віком до 6 років. Побічні реакції. Анемія, тромбоцитопенія, підвищення апетиту, збільшення маси тіла, гіпонатріємія, сплутаності свідомості, сонливість, головний біль, атаксія, ністагм, дрібноамплітудний постуральний тремор, парестезія, погіршення пам’яті, 
екстрапірамідні розлади, судоми, ізольовані ступорні стани, агресія, роздратованість, зниження слуху, втрата слуху, нудота, блювання, біль в�епіастрії, діарея, порушення функції печінки (транзиторне підвищення рівня печінкових трансаміназ і рівня білірубіну у 
сироватці крові), реакції гіперчутливості, випадання волосся, аменорея, порушення менструального циклу тощо. Категорія відпуску. За рецептом. Р. П. МОЗ України: №UA/2169/01/01, №UA/2169/01/02. Виробник: ТОВ «Фарма Старт», Україна, 03124, м. Київ, 
бульвар В. Гавела, 8. ТОВ «Фарма Старт» входить до групи компаній Асіно (Швейцарія). Повна інформація знаходиться в інструкціях для медичного застосування препаратів. Інформація для медичних і фармацевтичних працівників, для розміщення в спеціалізованих 
виданнях для медичних установ та лікарів, і для розповсюдження на�семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

1. Haddad P.M. et al. Drug Metab. Toxicol. 2009; 5(5): 539–551. 2. Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги при епілепсії, затверджений Наказом МОЗ України № 276 від 
17.04.2014. 3. Rosa A.R. et al. CNS Neuroscience & Therapeutics; 17 (2011): 167–177. 4. Тижневик «Аптека», http://www.apteka.ua.
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У 2005 році Цільова Група Міжнарод-
ної Протиепілептичної Ліги (ILAE) 
сформулювала концептуальні визна-
чення понять «епілептичний напад» та 
«епілепсія» (Таблиця 1) [1]. Концептуаль-
ні визначення можуть бути перетво-
рені для конкретних цілей в практич-
ні визначення.

Міжнародна Протиепілептична Ліга 
(ILAE) доручила Цільовій Групі сфор-
мулювати робоче визначення епілепсії 
для клінічної діагностики. Ця стаття 
підсумовує рекомендації цільової гру-
пи, включаючи додані до неї приміт-
ки та клінічні випадки, що пояснюють 
причини створення цих рекомендацій 
та різні точки зору спеціалістів. У грудні 
2013 р. виконавчий комітет ILAE прий-
няв ці рекомендації в якості офіційної 
позиції ILAE.

Навіщо змінювати визначення епілепсії? 
Це може призвести до плутанини се-
ред пацієнтів, яким може бути незро-
зуміло, чи є у них епілепсія чи немає. 
Епідеміологи та інші дослідники по-
винні вирішити, чи слід використову-
вати нове або старе визначення та як 
це може вплинути на результати оцін-
ки тенденцій та зіставлень. Можли-
во, доведеться змінити інструкції та 
положення. Вибудовуються позитив-
ні аспекти проти потенційно негатив-
них сторін до переоцінки визначення. 
Поточе визначення вимагає наявність 
двох неспровокованих нападів з ін-
тервалом не менше 24 години [2]. Де-

які епілептологи визнають та відчува-
ють необхідність урахування обставин 
з високим ризиком майбутніх нападів 
вже після першого неспровокованого 
нападу. Наприклад, Дельфійська до-
слідницька група в Іспанії [3] проголо-
сувала з високим консенсусом за не-
обхідність лікування в п›ятьох із семи 
гіпотетичних сценаріїв розвитку захво-
рювання вже після першого нападу. 
Рішення про лікування не обов›язко-
во прирівнюється до діагнозу епілепсії, 
але його можна сприйняти як маркер 
високої вірогідності розвитку стійкої 
схильності до подальших нападів. І на-
впаки, діагноз епілепсії не обов›язково 
вимагає лікування. Поточне визначен-
ня не дозволяє пацієнту «перерости» 
епілепсію, але багато людей похило-
го віку вже забули, що колись в дитин-
стві мали два напади. Визначення по-
винно відповідати уявленням лікарів 
і пацієнтів, враховувати інші індивіду-
альні міркування і аспекти, допомага-
ючи прийняти зважене рішення про 
лікування. 

ПРАКТИЧНЕ КЛІНІЧНЕ 
ВИЗНАЧЕННЯ ЕПІЛЕПСІЇ

Концептуально, епілепсія існує після 
принаймні одноготнеспровоковано-
го нападу, коли є високий ризик його 
повторення, хоча реальний ризик під-
лягає обговоренню. Після одного не-
спровокованого нападу ризик повтор-
ного становить 40-52% [4]. При двох 

R. S. FISHER ET AL. ПРАКТИЧНЕ КЛІНІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЕПІЛЕПСІЇ
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Таблиця 1. Концептуальне визначення нападу та епілепсії звіт ILAE за 2005 рік

Епілептичний напад — тимчасове виникнення клінічних проявів та/ або сим-
птомів внаслідок патологічної надмірної або синхронної нейрональної діяль-
ності мозку.
Епілепсія — це розлад головного мозку, що характеризується стійкою схильні-
стю до виникнення епілептичних нападів, а також нейробіологічними, когнітив-
ними, психологічними і соціальними наслідками цього стану. Визначення 
епілепсії вимагає виникнення принаймні одного епілептичного нападу

спровокованих нефебрильних напа-
дах шанс до 4 років мати ще один скла-
дає 73%, з 95% довірчим інтервалом (ДІ) 
59-87%, що далі представлено як віро-
гідність приблизно 60-90% [5].

Визначення епілепсії як «два неспро-
воковані напади» нам добре послужи-
ло, але в деяких клінічних обставинах 
цього недостатньо. Пацієнт може мати 
один неспровокований напад у відда-
лений період ураження мозку, напри-
клад, інсульту, інфекції центральної 
нервової системи (ЦНС) або травми. У 
пацієнта з такими мозковими уражен-
нями є ризик другого неспровоковано-
го нападу, який можна порівняти з ри-
зиком подальших нападів після двох 
неспровокованих нападів у інших хво-
рих [6]. Коли дві людини з історією при-
наймі одного неспровокованого напа-
ду мають однаково високий ризик для 
іншого, можна навести аргумент, що 
у обох епілепсія. В рамках поточного 
визначення, інший пацієнт може мати 
фотосенситивну епілепсію, але це не 
вважатиметься епілепсією, оскільки 
напади провокуються світлом. Інший 
пацієнт може бути вільний від нападів 
та без лікування впродовж 50 років, 
діагноз епілепсія в нього

все ще залишається за таким визна-
ченням. Для приведення практично-
го (робочого) клінічного визначення 
епілепсії у відповідність до уявлень 
фахівців, Цільова Група ILAE рекомен-
дує розширити визначення епілепсії, 
включивши в нього обставини, перелі-
чені в таблиці 2. Цільова Група також 
додала у визначення граничний тер-
мін.

Деякі елементи цього визначення ви-
магають уточнення.

Захворювання
Епілепсія традиційно визначається як 
розлад або група (сімейство) розладів, 
а не хвороба, щоб підкреслити, що 
вона складається з багатьох різних за-
хворювань і станів. Термін «розлад» оз-
начає функціональне порушення, яке 
не обов›язково є тривалим; у той час як 
термін «хвороба» може (але не завжди) 
передавати більш тривале порушення 
нормальної функції. Багато неоднорід-
них проблем зі здоров›ям, наприклад, 
рак або діабет, містять численні різнос-
прямовані розлади і все ще вважають-
ся хворобами. Термін «розлад» погано
розуміється громадськістю та мінімізує 
значимість епілепсії. Міжнародна Про-
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Таблиця 2. Операційне (практичне) клінічне визначення епілепсії

Епілепсія — це хвороба головного мозку, яка визначається будь-якою із на-
ступних умов:
1. Принаймі два неспровокованих (або рефлекторних) напади з інтервалом 

>24 години;
2. Один неспровокований (або рефлекторний) напад та ймовірність подаль-

ших нападів, подібна загальному ризику рецидиву (щонайменше 60%) піс-
ля 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.
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тиепілептична Ліга (ILAE) та Міжнарод-
не Бюро з Епілепсії (IBE) недавно по-
годилися, що епілепсію краще всього 
розглядати як захворювання.

Два неспровокованих напади
Епілепсія діагностується у пацієнта, 
який мав напад, і мозок якого з якоїсь 
причини демонструє патологічну і 
тривалу тенденцію до повторних на-
падів. Цю тенденцію можна уявити як 
патологічне зниження судомного по-
рогу, порівняно з особами без анало-
гічних порушень. Таблиця 2, пункт 1, 
являє собою поточне загальноприй-
няте визначення епілепсії як принай-
мі двох неспровокованих нападів, що 
виникають з інтервалом >24 годин. На-
пад, який спровокований тимчасовим 
фактором, що впливає на нормальний 
мозок і тимчасово знижує судомний 
поріг, не враховується при діагностиці 
епілепсії. Термін «спровокований на-
пад» можна розглядати як синонім «ре-
активного нападу» або «гострого сим-
птоматичного нападу» [7]. Етіологію не 
слід плутати з провокаційними факто-
рами, так як деякі етіологічні чинни-
ки призводять до стійкої схильності до 
нападів. Пухлина головного мозку, на-
приклад, може викликати у людини 
епілептичний напад, але не як тимча-
сове ураження.

Стан рецидивуючих рефлекторних на-
падів, наприклад, у відповідь на фото-
стимуляцію, являє собою спровоковані 
напади, які тим не менш визначаються 
як епілепсія. Незважаючи на те, що на-
пади є спровокованими, тенденція ба-
гаторазово реагувати на такі стимули 
нападами відповідає концептуально-
му визначенню епілепсії, оскільки реф-
лекторні епілепсії пов›язані зі стійкою 
аномальною схильністю до таких на-
падів [8].

Напад після струсу мозку, при лихо-
манці або в поєднанні з алкогольною 
абстиненцією, кожен з них буде при-
кладом спровокованого нападу, який 
не є епілепсією. Термін «неспровоко-
ваний» передбачає відсутність тим-
часового або зворотного фактору, що 
знижує поріг і викликає напад в цей 
момент часу. Однак «неспровокова-
ний» є неточним терміном, оскільки 
ми ніколи не можемо бути впевнені у
відсутності провокаційного фактору. 
І навпаки, виявлення провокуючого 
фактору не обов›язково суперечить 
наявності стійкої епілептогенної пато-
логії. У людини зі стійкою схильністю 
до нападів незначна погранична про-
вокація може спричинити напад, тоді 
як у осіб без такої схильності нападу 
не буде. Цільова Група визнає неточ-
ність межі визначень «спровокований» 
і «неспровокований» напад, але пере-
носить обговорення цього питання на 
майбутнє.

Високий ризик рецидиву
Таблиця 2, пункт 2 визначає інший кри-
терій діагностики епілепсії. Його мета 
полягає в тому, щоб охопити обста-
вини, завдяки яким деякі практикую-
чі лікарі [9] та фахівці епілептологи [3] 
лікують пацієнтів як при епілепсії, після
одного неспровокованого нападу че-
рез дуже високий ризик рецидиву. Такі 
приклади можуть включати пацієнтів з
одним нападом, що виникає принай-
мні через місяць після інсульту [6], ди-
тину з одним нападом, що пов’язаний із
структурною патологією, або віддале-
ний симптоматичний напад при наяв-
ності епілептиформних змін на елек-
троенцефалограмі (ЕЕГ) [10]. Іншим 
прикладом є пацієнт, у якого діагноз 
специфічного синдрому епілепсії, 
пов’язаний зі стійким порушенням су-
домного порогу, може бути поставле-
ний після виникнення єдиного нападу. 
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Перший напад може представляти со-
бою епілептичний статус, але це саме 
по собі не означає епілепсію [11, 12]. Ри-
зик рецидиву в більшості випадків не-
відомий. Проте, якщо лікар звертає 
увагу на те, що у хворого з одним напа-
дом наявне ураження, яке спричинило 
стійку схильність до неспровокованих
нападів з ризиком, порівняним з осо-
бами, у яких було два неспровокованих 
напади (загальний критерій епілепсії), 
то діагноз «епілепсія» обґрунтований. 
Вибір певного порогового показника 
ризику не може бути надто точним, але 
для загального порівняння цей ризик 
становить близько 60-90% після двох 
неспровокованих нападів [1]. Порого-
вий рівень 60% належним чином пе-
ревищує 50% рівень ризику рецидиву, 
який виявляється через 5 років після 
єдиного нападу за даними багатоцен-
трового дослідження проведеного у 
Великобританії, в популяції пацієнтів 
з ранньою епілепсією і поодинокими 
нападами (MESS) [13]. 

Важливо відзначити, що єдиний напад 
та наявність (структурного) уражен-
ня або єдиний напад та епілептифор-
мна ЕЕГ у формі спайків автоматично 
не задовольняють критеріям для цьо-
го робочого визначення епілепсії, тому 
що дані можуть змінюватися в залеж-
ності від різних досліджень та конкрет-
них клінічних обставин. У досліджен-
ні Dutch Epilepsy Study [10] приймали 
участь діти з епілептиформними зміна-
ми ЕЕГ після першого нападу, де 2-річ-
ний ризик рецидиву складав 71%, але 
в дослідженнях Шіннара та співавт. 
(Shinnar et al.) [12], діти з першим ідіо-
патичним нападом та патологічною ЕЕГ
мали ризик рецидиву 56% упродовж 
наступних 3х років. Жодна формула не 
може бути застосована для розрахунку 
додаткового ризику, оскільки відсутні 
дані про те, як поєднуються такі ризи-

ки; такі випадки повинні вирішувати-
ся на індивідуальній основі. Ризик ре-
цидиву – це така функція часу, що чим 
більше часу минуло після останнього 
нападу, тим нижче ризик [14].

Переглянуте визначення не зобов’я-
зує лікаря вказувати ризик рецидиву в 
кожному конкретному випадку. За від-
сутності чіткої інформації про ризик 
рецидиву, або навіть наявності такої ін-
формації, діагноз епілепсії апріорі вста-
новлюється тільки після другого не-
спровокованого нападу. З іншого боку, 
якщо доступна інформація вказує на 
те, що ризик другого нападу переви-
щує ризик характерний для епілепсії 
(близько 60%), можна вважати обґрун-
тованим наявність епілепсії після пер-
шого нападу. 

Епілептичний синдром
Мало сенсу сказати, що у когось є 
епілептичний синдром, але не епілепсія 
[15]. Якщо існують докази наявності 
синдрому епілепсії, то можна вважа-
ти наявність епілепсії, навіть якщо 
ризик наступних нападів є низьким.
Це стосується доброякісної епілепсії 
з центрально-скроневими спайками 
(BECTS). У виняткових випадках наявні 
епілептичні синдроми, коли очевид-
ні напади із зміною поведінки можуть 
не відбуватися взагалі, таке може бути 
у випадку постійних спайків та хвиль 
під час сну при синдромі Ландау-Клеф-
нера [16].

Наслідки для лікування
Діагностика епілепсії після одного не-
спровокованого нападу при високо-
му ризику рецидиву може привести 
або не привести до прийняття рішення 
про початок лікування. Запропонова-
не практичне визначення може забез-
печити підтримку лікаря, який бажає 
лікувати пацієнта з високим ризиком 
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рецидиву після одного неспровокова-
ного нападу. Однак рішення про ліку-
вання відрізняється від діагнозу і по-
винно бути індивідуальним залежно 
від бажань пацієнта, індивідуального 
співвідношення ризику і користі, і на-
явних варіантів терапії. Лікар повинен 
зважити можливість уникнути друго-
го нападу з супутніми ризиками проти 
ризику побічних ефектів, пов›язаних 
з препаратами, і матеріальних витрат 
для пацієнтів.

Таким чином, діагноз епілепсії і рішен-
ня про лікування – це два пов›язаних, 
але різних питання. Багато епілепто-
логів призначають лікування на деякий 
час після гострого симптоматичного 
нападу (наприклад при герпетичному 
енцефаліті), без діагнозу епілепсії вна-
слідку. На відміну від цього, пацієнти 
з легкими нападами, чи з нападами з 
дуже тривалими проміжками часу або 
ті, що відмовляються від лікування, мо-
жуть не лікуватись, навіть якщо діагноз 
епілепсії не викликає сумнівів.

Неспровоковані напади, розділені 
у часі
Проміжок часу між двома неспрово-
кованими нападами, які кваліфікують-
ся як епілепсія, також неоднозначний. 
Кластерні напади впродовж 24 годин 
мають приблизно такий же ризик по-
дальших нападів, як і одинокий напад 
[17]. Цільова Група зберегла існуючу 
думку про те, що декілька неспрово-
кованих нападів упродовж 24 годин, 
прирівнюються до єдиного нападу при 
прогнозуванні ризику рецидиву.

Деякі поважні автори вважають, що на-
віть після 5 років відсутності нападів 
наявна епілепсія є в стадії ремісії [17]. 
Однак визначення епілепсії не вста-
новлює зовнішньої часової межі для 
виникнення другого неспровокова-

ного нападу, щоб відзначити початок 
епілепсії. Тому епілепсія може вважа-
тися присутньою, якщо один неспро-
вокований напад відбувся у віці 1 року, 
а потім у віці 80 років, цей стан іноді на-
зивають «олігоепілепсією» [18]. Цільо-
ва Група визнає, що за таких обставин 
причини нападів, що відбуваються у ці 
два моменти часу, можуть бути різни-
ми, і якщо це так, то діагноз епілепсія 
не правомірний [11]. В той же час, Ці-
льова Група не узгодила конкретний 
інтервал часу між нападами, який «ски-
дав би годинник» для підрахунку події 
в якості другого нападу. Обґрунтуван-
ням для встановлення такого інтерва-
лу можуть послужити майбутні дослід-
ження.

Розрішення епілепсії
Чи епілепсія, що діагностована одно-
го разу, завжди присутня? Традиційне 
визначення не допускає її зникнення. 
Чи має людина, у якої немає нападів і 
вона не приймає ліки впродовж деся-
тиліть, коли діагноз був поставлений в 
дитинстві, як і раніше, вважатися хво-
рою на епілепсію? Аналогічним чином, 
чи вважаються пацієнти з епілепсією 
мезіальної скроневої частки, у яких не 
було нападів упродовж 10 років після 
резекції гіпокампального склерозу, все
ще пацієнтами з епілепсією? Відсут-
ність нападів упродовж тривалих 
проміжків часу може бути результатом 
однієї з декількох різних основних об-
ставин та лікувань. Аномальна тенден-
ція до неспровокованих нападів може 
залишатися, а напади успішно контро-
люватися терапією. Діти можуть «пере-
рости» свою епілепсію, як у випадках 
з BECTS. Деякі люди, можливо, мали 
радикальне лікування, таке як опера-
ція на головному мозку, що зробило їх 
вільними від нападів.

Цільова Група шукала визначення, 
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яке б дозволило відмовитись від діагно-
зу епілепсія і зняти тягар епілепсії в 
ряді випадків. Медична література ви-
користовує термін «ремісія», що перед-
бачає припинення захворювання, але 
цей термін не є добре зрозумілим для 
громадськості, і ремісія не свідчить про 
відсутність хвороби. «Вилікування» пе-
редбачає ризик майбутніх нападів, не 
більший, ніж в здоровій популяції, але 
у хворих, що мали в анамнезі епілепсію 
такий низький ризик ніколи не дося-
гається. Тому Цільова Група прийняла 
термін «розрішення». Коли епілепсія 
розрішена, це означає, що у людини 
більше немає епілепсії, хоча це не га-
рантує, що вона не повернеться.

Які часові інтервали і обставини по-
винні характеризувати розрішену 
епілепсію? Ризик рецидиву залежить 
від типу епілепсії, віку, синдрому, етіо-
логії, лікування і багатьох інших фак-
торів. Відомо, що при ювенільній міо-
клонічній епілепсії існує підвищений 
ризик виникнення нападів упродовж 
декількох багатьох десятиліть [19], од-
нак ремісії все ж таки досягаються. 
Структурні ураження головного моз-
ку, такі як вади розвитку кори головно-
го мозку [20], можуть підвищити ризик 
нападів і в довгостроковій перспективі. 
Напади можуть повторюватися в різні
інтервали після ремісії після видален-
ня епілептогенного ураження, напри-
клад, кавернозної мальформації [21]. 
Дослідження 347 дітей [22], які досягли 
принаймні 5-річної «повної ремісії» та 
впродовж 5 років не приймали ніяких
протиепілептичних препаратів, вия-
вили пізні рецидиви нападів у 6% ви-
падків. Один напад відбувся аж через 
8 років після попереднього. Дані про 
осіб, які залишаються вільними від на-
падів після 10-річної повної ремісії, не
були представлені, проте ймовір-
но кількість рецидивів у них скла-

дає <6%. Після оперативного лікуван-
ня епілепсії скроневої частки [23], у 
54,2% пацієнтів рецидиви відбувають-
ся впродовж 6 місяців, в той час як че-
рез 4 роки після операції рецидиву-
ють 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.

Ризик рецидиву після неспровокова-
них нападів зменшується з часом, хоча 
цей ризик ніколи не досягне рівня для
здорових осіб без нападів в анамнезі. 
Більшість рецидивів ранні. Після одно-
го неспровокованого нападу від 80% 
[14, 17] до 90% [25] хворих переносять 
другий напад упродовж 2 років. В од-
ному дослідженні після другого не-
спровокованого нападу наступні на-
пади виникли впродовж 4 років, але ні
один з них не з’явився впродовж на-
ступних 3 років, що свідчить про низь-
кий, але не нульовий ризик пізніх 
рецидивів [5]. За даними досліджен-
ня 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 міся-
ців. Відсутні вірогідні дані про ризик 
рецидиву після того, як хворі були поз-
бавлені нападів та припинили прийом 
ліків на тривалий період часу. Відда-
лені рецидиви після 5 років розвива-
ються рідко [26]. Ризик рецидиву через 
10 років після відміни протиепілептич-
них препаратів, ймовірно дуже низь-
кий [27].

К лініцис там доведеться індиві-
дуалізувати визначення того, чи є 
епілепсія розрішеною. Цільова Гру-
па в якості критеріїв для розрішення 
епілепсії визначила досягнення пев-
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ного віку для пацієнтів з вікозалеж-
ним епілептичним синдромом, або 
відсутність епілептичних нападів упро-
довж 10 років, з яких в останні 5 років 
без медикаментів. Визначення обста-
вин, в яких остаточно виліковується 
епілепсія, виходить за рамки цього до-
кументу.

Недосконала інформація
З точки зору клініциста, нове практич-
не визначення, що пов›язує епілепсію 
із заздалегідь визначеною ймовірні-
стю рецидиву нападу, призводить до 
більшої ясності та клінічної значимості 
діагностичного процесу. Проте, опти-
мальне застосування цього визначен-
ня часто вимагає спеціальних діагно-
стичних та інтерпретаційних навичок, 
зокрема, при оцінці ризику рециди-
ву або при діагностиці синдромів, які 
можуть бути недоступні у всіх устано-
вах, особливо на рівні первинної ме-
дико-санітарної допомоги. Ще важ-
ливішою є неминуча невизначеність 
у багатьох ситуаціях про потенційну 
епілептогенність патологічних змін, ви-
явлених при магнітно-резонансній то-
мографії (МРТ). Наприклад, одна або 
декілька кист головного мозку у люди-
ни з нейроцистицеркозом можуть бути 
випадковими знахідками, які не мають 
епілептогенної акти ності у конкрет-
ної людини [28]. Ризик не прирівнюєть-
ся до причинно-наслідкового зв›яз-
ку. У разі сумнівів, практикуючі лікарі 
повинні розглянути питання про на-
правлення пацієнта в спеціалізований 
центр з досвідом діагностики епілепсії.
При відсутності нападу, задокументо-
ваного відеозаписом ЕЕГ і типових для 
осіб повторних неспровокованих на-
падів, будуть виникати ситуації, коли 
діагноз епілепсії залишиться невизна-
ченим. Один з підходів в таких випад-
ках полягає у визначенні стану, що на-
зивається «імовірна (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]. Ці-
льова Група ILAE визнала тонку, але 
важливу відмінність між тим, щоб 
сказати пацієнту, що «у вас, ймовір-
но, епілепсія» проти «ви, напевно, 
страждаєте на епілепсію». Якщо від-
сутня повна інформація, твердження, 
що просто висловлює невизначеність, 
видається більш зваженим. Тому Ці-
льова Група не визначила «можливу 
епілепсію» як особливу форму, але за-
лишила цю можливість відкритою для 
майбутнього.

НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ
ПРАКТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ

Визначення мають наслідки. З точ-
ки зору пацієнта, епілепсія пов›яза-
на зі стигматизацією та психологіч-
ними, соціальними, когнітивними та 
економічними наслідками, що потріб-
но враховувати при концептуальному 
визначенні епілепсії [1]. Нове практич-
не визначення може покращити стан 
проблеми, спонукаючи лікарів-фахів-
ців до більш уважного вивчення ри-
зику рецидивів після одного неспро-
вокованого нападу та допомогти 
клініцистам прийняти рішення при 
ініціюванні лікування після першо-
го неспровокованого нападу. Рішен-
ня повинно бути індивідуалізованим, 
оскільки діагноз епілепсії не обов›яз-
ково вимагає призначення протие-
пілептичного препарату, а з іншого 
боку лікування може бути виправда-
ним у деяких пацієнтів, для яких оста-
точний діагноз епілепсії не був вста-
новлений. Практичне визначення, що 
дозволяє проводити ранню діагн сти-
ку, буде особливо корисне для запобі-
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гання невиправданих ризиків фізичних 
травм і соціальних проблем, що вини-
кають в результаті повторюваних на-
падів у пацієнтів з високим ризиком 
рецидиву. Переглянуте визначення та-
кож надає розширену можливість для 
втручань, що змінюють перебіг захво-
рювання, запобігають прогресуванню 
епілепсії та виявленню супутніх захво-
рювань.

Як перегляд визначення епілепсії 
вплине на показники поширеності 
епілепсії передбачити неможливо. 
Майбутні епідеміологічні досліджен-
ня можуть використовувати старе 
визначення епілепсії для забезпечен-
ня узгодженості даних. При викори-
станні переглянутого визначення, де-
які пацієнти, які раніше вважалися 
хворими на епілепсію, більше не бу-
дуть мати діагноз епілепсії у відповід-
ності до положення про розрішення 
епілепсії. В той же час, до групи хво-
рих на епілепсію можуть бути додані 
інші особи, що відповідають критеріям 
«один напад з високим ризиком реци-
диву».

Визначення епілепсії вплине на діагно-
стику та лікування як у багатих так і в 
бідних країнах. Цільова Група надала 
визначення епілепсії таким чином, що 
його можна застосувати в цілому як з 
використанням дорогих технологій або 
без них, які, можливо, не є універсаль-
ними.

Вперше встановлений правильний 
діагноз епілепсії може мати як негатив-
ні, так і позитивні наслідки. Наприклад, 
економічні наслідки можуть включа-
ти відшкодування національною служ-
бою охорони здоров›я витрат на ліки, 
які в іншому разі довелося б оплачува-
ти хворому самотужки. З іншого боку, 
багато людей з епілепсією відчувають 

труднощі в отриманні страхування 
життя і здоров’я. Деякі з них не можуть 
придбати приватний будинок без полі-
су страхування життя, необхідного при
купівлі будинку. Стигма може глибо-
ко вплинути на тих людей, які раніше 
не вважалися хворими на епілепсію, 
з серйозними та не завжди правомір-
ними наслідками, такими як втрата до-
ступу до освіти або заборони шлюбу. 
Впровадження поняття «розрішення» 
епілепсії дозволить зняти стигматиза-
цію з осіб, що вже не будуть вважатися 
хворими. Позитивні економічні та ме-
дичні наслідки з’являться, коли більш 
точний діагноз призведе до відповід-
ного профілактичного лікування ще до 
виникнення другого нападу.

Люди з рефлекторними епілепсіями 
раніше не мали діагнозу епілепсія і 
були позбавлені ряду можливостей і 
пільг з-за вимоги, щоб напади були не-
спровокованими. Включення рефлек-
торних епілептичних синдромів у прак-
тичне клінічне визначення епілепсії в 
стало основою для віднесення цих па-
цієнтів в групу хворих на епілепсію.

Переглянуте практичне визначення, 
наведене в цій статті, призначене для 
клінічної діагностики і може не підхо-
дити для деяких наукових досліджень. 
Залежно від конкретних цілей будуть 
використовуватися різні робочі визна-
чення, і у відповідних випадках можна 
буде проводити співставлення з вико-
ристанням традиційного визначення 
епілепсії «два неспровокованих напа-
ди». Автори дослідження повинні чітко 
визначити, яке з визначень буде вико-
ристовуватися в будь-якому дослід-
женні або публікації.

Переглянуте визначення має також 
ряд юридичних наслідків та наслідків в 
економіці охорони здоров›я. Правила, 

R. S. FISHER ET AL. ПРАКТИЧНЕ КЛІНІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЕПІЛЕПСІЇ

Epilepsia, 55(4):475–482, 2014 
doi: 10.1111/epi.12550



/  1 4  / /  15  /

що впливають на індивідуальну жит-
тєдіяльність, такі як обмеження водін-
ня, більшою мірою відносяться до ча-
стоти нападів або ризику рецидиву 
нападів, ніж до діагностики епілепсії, 
але це не завжди так. У деяких країнах 
діагноз епілепсії як такої обмежує тер-
мін 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 залеж-
но від частоти нападів. На страхове по-
криття і соціальні виплати також може 
впливати наявність діагнозу епілепсія. 
Ступінь впливу переглянутого визна-
чення на кількість зареєстрованих осіб 
з епілепсією має економічне значення 
як для конкретного пацієнта, так і для
суспільства. Однак, витрати для су-
спільства не обов›язково стануть ви-
щими, особливо якщо новий робочий
діагноз систематизує нинішній підхід 
епілептологів і призведе до поліпшен-
ня лікування пацієнтів з різною ймовір-
ністю розвитку нападів в майбутньому.

ВИСНОВКИ

Епілепсія раніше була визначена як 
принаймні два неспровокованих на-
пади з інтервалом більше 24 годин. 
Переглянуте практичне визначення 
означає, що епілепсія також може вва-
жатися наявною після одного неспро-
вокованого нападу в осіб, які мають 
інші фактори, що призводять до стійко-
го зниження судомного порогу і, отже,
високого ризику рецидиву. Такий ри-
зик повинен бути еквівалентним ри-
зику рецидиву третього нападу у па-
цієнтів із двома неспровокованими 
нападами, і становити не менше 60%. 
Такий рівень ризику виникає у віддале-
ному періоді структурних уражень, та-
ких як інсульт, інфекція ЦНС, певні види 
черепно-мозкової травми, специфіч-

ні епілептичні синдроми або в деяких 
випадках за наявності інших факторів 
ризику. Хворими на епілепсію також 
вважаються особи з рецидивуючими 
рефлекторними нападами, наприклад,
фоточутливими нападами. Це визна-
чення епілепсії призводить до від-
повідності із прийнятою більшістю 
епілептологів термінологією. Епілепсія 
не обов›язково триває все життя і вва-
жається розрішеною, якщо людина 
не мала нападів упродовж останніх 10 
років, принаймні, останні 5 років без
протиепілептичних препаратів, або 
після досягнення певного віку при 
синдромах залежної від віку епілепсії. 
Нове визначення є більш складним, 
ніж старе. Дослідження, що дають до-
кладні знання про ризик рециди-
ву нападу, нечисленні, тому більшість 
діагнозів епілепсії як і раніше будуть 
проводитися шляхом документування 
двох неспровокованих нападів. По мірі 
накопичення більшої кількості знань 
про ризики рецидиву для конкрет-
них етіологій, застосування визначен-
ня епілепсії стане більш точним і ко-
рисним.

ПРИКЛАДИ ВИПАДКІВ

1. Два напади. 25-річна жінка має два 
неспровоковані напади з інтерва-
лом в 1 рік. Коментар: у цієї людини 
є епілепсія, відповідно до старих і 
нових визначень.

2. Інсульт та напад. 65-річний чо-
ловік 6 тижнів тому переніс інсульт 
в ділянці лівої середньої мозкової 
артерії та зараз спостерігається 
неспровокований напад. Комен-
тар: при наявності нападу після 
перенесеного інсульту (або інфек-
ції мозку, черепно-мозкової трав-
ми) літературні дані [6] передба-
чають високий (>70%) ризик іншого 
неспровокованого нападу. Отже, 
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згідно з новим (але не старим) 
визначенням ця людина матиме 
епілепсію.

3. Фосенситивні напади. 6-річний 
хлопчик мав два напади за 3 дні, 
під час гри у відеоігри, що включа-
ли спалахи. Інших нападів не було. 
ЕЕГ показує аномальну фотопарак-
сизмальну реакцію. Коментар: Цей 
хлопець має епілепсію згідно з но-
вим визначенням (але не старим), 
навіть якщо напади провокуються 
тільки світлом, оскільки існує не-
нормально стійка схильність до на-
падів у відповідь на світлові спа-
лахи.

4. Доброякісна епілепсія з центро-
темпоральними спайками (BECTS). 
22-річний чоловік мав напади із 
посіпуванням обличчя, при за-
синанні у віці 9, 10 і 14 років; з тих 
пір він не має жодного нападу. На 
ЕЕГ, зробленому у віці 9 років, за-
реєстровані спайки у централь-
но-скроневих відділах. Прий-
ом ліків було припинено у віці 16 
років. Коментар: Для цього моло-
дого чоловіка епілепсія розріше-
на, оскільки в нього був залежний 
від віку синдром, він старше від-
повідного вікового діапазону. Ста-
ре визначення не передбачає «ро-
зрішення епілепсії».

5. Єдиний напад та дисплазія. 40-річ-
ний чоловік мав фокальний напад, 
який характеризувався посіпу-
ванням лівої руки з подальшим 
прогресуванням у тоніко-клоніч-
ний напад. Це був єдиний напад. 
Магнітно-резонансна томографія 
(МРТ) показує кіркову дисплазію 
у правій лобовій частці, а ЕЕГ по-
казує лобно-скроневі інтерікталь-
ні спайки з правої сторони. Комен-
тар: Хоча багато клініцистів цілком 
обґрунтовано лікували б цю лю-
дину протиепілептичними пре-

паратами, ризик рецидиву напа-
ду не визначений і, отже, діагноз 
епілепсія не може бути встанов-
лений за будь-яким із визначень. 
Можливо майбутні епідеміологіч-
ні дослідження зможуть проясни-
ти цю ситуацію.

6. Два напади з довготривалим ін-
тервалом. 85-річний чоловік 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 препарати від 
8 до 10 років, потім прийом пре-
паратів був припинений. У по-
дальшому нападів не було. Комен-
тар: Згідно з новим визначенням, 
епілепсія розрішилася, оскільки в 
нього не було нападів упродовж 
>10 років і він не приймав ліки по-
над 5 останніх років. Це не гарантія 
відсутності нападів в майбутньо-
му, але він має право вважатись 
особою, яка в даний час не має 
епілепсії.

7. Епілептичні напади з тривалим ін-
тервалом. 70-річна жінка мала не-
спровоковані напади у віці 15 і 70 
років. ЕЕГ, МРТ без патології, сімей-
на історія по епілепсії не обтяжена. 
Коментар: у відповідності до ста-
рого і нового визначення епілепсії 
встановлюється діагноз епілепсія. 
Незважаючи на діагноз, більшість 
лікарів не будуть призначати ліку-
вання в цьому випадку через низь-
ку частоту нападів. Якщо вдасться 
встановити, що ці напади викли-
кані різними причинами, діагноз 
епілепсія може не встановлюва-
тися.

8. Сумнівна інформація. 20-ти річ-
ний чоловік упродовж 6 місяців 
мав три епізоди розладів у вигляді 
раптового страху, порушення мов-
лення і потреби кудись іти. Пацієнт 
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не відмічає втрати пам’яті під час 
цих епізодів. Він не мав більше нія-
ких симптомів. Чоловік не має нія-
ких факторів ризику епілепсії та 
попередніх нападів. Рутинна ЕЕГ і 
МРТ нормальні. Коментар: Встано-
вити діагноз епілепсія у цього чо-
ловіка неправомірно ні за старим, 
ні за новим визначенням. Треба 
диференціювати ці епізоди з фо-
кальними нападами, але визна-
чення епілепсії передбачають 
наявність хоча-б одного епілептич-
ного нападу, а не стану, що імітує 
напад. Майбутні обговорення ма-
ють визначити рамки «можливої і 
ймовірної епілепсії».
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Нотатки
I. Визначення рівня ризику рецидиву 
для кількісної оцінки концепції «стійкої 
схильності» було складним для Цільо-
вої Групи. Всі погодилися, що у людини 
з двома неспровокованими нападами 
є епілепсія. Ризик третього нападу у та-
кого індивідуума становить близько 3 
з 4, а 95% довірчий інтервал становить 
ризик близько 60-90%. Таким чином, 
Цільова Група погодилася, що люди-
ну, яка має подібний ризик після одно-
го неспровокованого нападу, слід вва-
жати також хворою на епілепсію. Число
>60% має на меті приблизну рекомен-
дацію, а не різке обмеження.

II. Деякі пропонували встановити тер-
мін, упродовж якого повинні відбувати-
ся два спонтанні напади для діагности-
ки епілепсії. За відсутності консенсусу 
та доказів, на яких базувалося б обме-
ження певним часом, поява другого 
нападу впродовж життя залишилась як
критерій діагнозу.

III. Мотивація цього аспекту визна-
чення була двоякою. По-перше, бага-
то клініцистів, пацієнтів та сім’ї вважа-
ють епілепсію у минулому, коли напади 
більше не відбуваються, і не застосо-
вуються протиепілептичні препарати. 
По-друге, Цільова Група прагнула усу-
нути тривалу стигматизацію, пов’яза-
ну з діагнозом епілепсії на все життя. 
Інші терміни, що розглядаються, вклю-

чали ремісію, термінову ремісію, повну
ремісію, неактивну епілепсію, епілепсія 
відсутня, епілепсії немає, епілепсії 
більше не існує, і вилікування. Біль-
шість цих термінів не свідчать про те, 
що епілепсія вже зникла. Вилікуван-
ня передбачає повний успіх будь-яко-
го лікування або зміни що відбувають-
ся з плином часу, так що ризик нападів 
стає таким же як і в загальній популяції.

IV. Докази, що дозволяють запропо-
нувати конкретну необхідну кількість 
років без нападів, є обмеженими, а іс-
нуючі ризики показують безперерв-
не зниження з плином часу, відмінне 
від природної точки закінчення захво-
рювання. Деякі дослідники стверджу-
ють, що достатній період відсутності 
нападів упродовж 5 років, але до 5% з 
цих хворих щорічно можуть мати на-
пад після 5-річного безнападового 
періоду. Відсутність нападів упродовж 
останніх 10 років і (з них) припинен-
ня прийому ліків впродовж останніх 
5 років є предиктором відсутності на-
падів в майбутньому у великому від-
сотку випадків.

V. Незважаючи на наявність доказів 
низького показника рецидиву після 5 
років відсутності нападів, у момент на-
писання статті не було жодних доказів 
щодо частоти рецидивів після того, як 
хворі були позбавлені нападів упро-
довж 10 років, і, отже, терміни були об-
рані довшими, ніж 5 років, для якого 
можливість рецидиву буде вважатись 
дуже низькою.

VI. Питання чи потрібно визначи-
ти стан, що називається «ймовірна 
епілепсія», «можлива епілепсія», або 
обидва ці стани, викликали найбіль-
шу кількість дебатів у дискусіях, і вреш-
ті-решт, це питання було врегульова-
но перевагою, а не повною згодою. 
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«Ймовірна епілепсія» розглядалася за 
двох різних обставин: перша ситуація, 
в якій відбувся один напад, і ризики 
були високими, але не дуже високи-
ми, для розвитку 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 діагнозу 
«ймовірної епілепсії» за другої обста-
вини може шкідливо скоротити обсяг 
необхідної діагностики для уточнен-
ня діагнозу. Цільова Група дійсно вва-
жає за доцільне визначити «ймовірну 
епілепсію», але вважає, що в майбут-
ньому 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 отрима-
но 315 коментарів, деякі дуже об’ємні. 
Більшість відгуків були позитивними, 
але були також деякі дуже продумані 
та мали протилежну точку зору. Було 
визнано нерозумним покладати тя-
гар відповідальності визначення ри-
зику подальших нападів на лікуючо-
го лікаря. Автори погодилися з цією 
критикою. Багато коментаторів були 
«за» і багато «проти» того, щоб назива-
ти епілепсію хворобою, а не розладом. 
Це рішення було прийнято відповід-
ними виконавчими комітетами IBE та 
ІLАЕ на користь терміну «хвороба». Ви-
раз «більше не присутня» не був прий-
нятий тими, хто відповів на зауважен-
ня, і він був змінений на «розрішена». 
В багатьох коментарях висловлювало-
ся побажання, щоб епілепсія вважа-
лася «розрішеною» через 5 років від-
сутності нападів або припинення ПЕП. 
Але, Цільова Група вважала за необхід-
не, щоб ризик (відновлення нападів) 

був достатньо низьким для скасування 
діагнозу епілепсії, для досягнення цьо-
го потрібний більш жорсткий часовий 
інтервал, тому ми зупинилися на від-
сутності нападів упродовж 10 років та 
припинення прийому препаратів тер-
міном від 5 років. В кількох коментарях 
респонденти хотіли усунути слизьку 
концепцію спровокованих і неспро-
вокованих нападів. Така зміна була б 
вельми істотною, змінивши наше уяв-
лення про гострі симптоматичні напа-
ди, які в даний час складають 40% від 
усіх нападів. Ми залишили цю дискусію 
для іншого місця. В цілому, автори вва-
жали, що «мудрість натовпу» зміцнила і 
прояснила аргументи і, що більш важ-
ливо, наблизила визначення до того, як 
працюють клініцисти та що вони дума-
ють про епілепсію.

VIII. Ці приклади були представлені 
24 червня 2013 року на президентсь-
кому симпозіумі Конгресу ILAE, в яко-
му взяли участь понад 1000 епілепто-
логів. Голосування аудиторії з питання 
про наявність епілепсії у цих випадках 
дуже сильно корелює з термінами пе-
реглянутого визначення. Хоча це і не є 
науково обґрунтованим дослідженням,
відповіді показали, що епілептологи 
думають про епілепсію у відповідності 
з переглянутим визначенням. 
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АНОТАЦІЯ
Міжнародна протиепілептична Ліга (МПЕЛ) представляє переглянуту робочу кла-
сифікацію типів епілептичних нападів. Метою такого перегляду було визнати, що 
деякі типи нападів можуть мати вогнищевий або генералізований початок, зро-
бити можливою класифікацію, коли початок є невідомим, включити деякі відсут-
ні типи нападів, а також впровадити більш зрозумілі терміни. Оскільки інформа-
ції поки що недостатньо, щоб сформувати науково обґрунтовану класифікацію, 
класифікація 2017 р. є робочою (практичною) і побудована на основі класифіка-
ції 1981 р., розширеної в 2010 р. Були внесені наступні зміни: (1) термін «парціаль-
ний» стає терміном «вогнищевий»; (2) ступінь збереження свідомості використо-
вується в якості класифікатора вогнищевих нападів; (3) терміни «дискогнітивні», 
«прості парціальні», «комплексні парціальні», «психічні» та «з вторинною гене-
ралізацією» вилучено; (4) до нових типів вогнищевих нападів відносяться авто-
матизми, зупинка поведінки, гіперкінетичні, автономні, когнітивні та емоційні; (5) 
атонічні, клонічні, епілептичні спазми, міоклонічні та тонічні напади можуть мати
вогнищевий або генералізований початок; (6) термін «від вогнищевих до білате-
ральних тоніко-клонічних» замінює термін «напад з вторинною генералізацією»; 
(7) нові типи генералізованих нападів: абсанс з міоклонією повік, міоклонічний 
абсанс, міоклоно-атонічний, міоклоно-тоніко-клонічний; та (8) напади з невідо-
мим початком можуть мати особливості, які дозволяють їх класифікувати. Нова 
класифікація не є фундаментальною зміною, але забезпечує велику гнучкість і 
прозорість в позначенні типів нападів.

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

СТАТТЯ, ЩО ВІДОБРАЖАЄ ПОЗИЦІЮ МПЕЛ

Робоча класифікація типів епілептичних нападів 
Міжнародної протиепілептичної Ліги: доповідь 
комісії з класифікації і термінології МПЕЛ
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com, очолив оперативну робочу групу з класифікації нападів

Міжнародна протиепілептична Ліга 
(МПЕЛ) за допомогою комісії з кла-
сифікації та термінології розробила 
робочу класифікацію типів нападів та 
епілепсії. Після запропонованої реор-
ганізації в 2010 р.1,2 були обговорені по-
яснення та отримана думка спільноти. 
Однією з областей, що вимагала по-
дальшого роз’яснення, була організа-
ція типів нападів. Робоча комісія
з класифікації типів нападів б ула ство-
рена в 2015 році для підготовки реко-
мендацій щодо класифікації типів на-
падів, які підсумовані в цій доповіді. У 
супровідному документі надано реко-
мендації з використання класифікації.

Перші описи типів епілептичних на-
падів були створені ще за часів Гіппо-
крата. Гасто (Gastaut)3,4 запропонував 
сучасну класифікацію в 1964 році. Роз-
глядалися різні підходи до класифіка-
ції нападів. Прояви деяких нападів за-
лежать від віку та зралості мозоку.

КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ

• МПЕЛ склала переглянуту кла-
сифікацію типів нападів; кла-
сифікація є робочою та не 
базується на фундаментальних ме-
ханізмах.

• Причини перегляду включають 
чіткість номенклатури, можливість 
класифікувати деякі типи нападів 
як вогнищеві або генералізовані 
та класифікацію, коли початок не-
відомий.

• Напади поділяються на вогнищеві, 
генералізовані, напади з невідо-
мим початком, з підкатегоріями: 
моторні, немоторні, зі збережен-
ням або порушенням свідомості у 
випадку вогнищевих нападів. 

Попередні класифікації були засновані 
на анатомії та включали напади скро-
невої, лобної, тім’яної, потиличної долі, 
діенцефальні або стовбурові напади. 
Сучасні дослідження змінили наше 
уявлення про патофізіологічні ме-
ханізми, що беруть участь у розвитку 
нападів, і показали, що епілепсія може 
бути системною хворобою, а не тільки 
симптомом місцевих аномалій або ура-
женнь мозку.5 З точки зору мережі на-
пади можуть виникати в неокортексі, 
таламокортикальній, лімбічній і стовбу-
ровій мережах. Хоча наше розуміння 
мереж епілепсії швидко розвиваєть-
ся, інформації поки що не достатньо, 
щоб взяти її за основу класифікації на-
падів. У 1981 році комісія МПЕЛ на чолі 
з Дрейфусом (Dreifuss) і Пенрі (Penry)7

розглянула сотні відео-електроенце-
фалограм (Відео-ЕЕГ) нападів, щоб ро-
зробити рекомендації, які розділили 
напади на напади з фокальним та ге-
нералізованим початком, прості та 
складні парціальні, а також різні окремі 
типи генералізованих нападів. Цю кла-
сифікацію продовжують широко вико-
ристовувати і сьогодні зі змінами в тер-
мінології і класифікації епілептичних 
нападів і епілепсії, внесених МПЕЛ,2,8-14 
та із запропонованими змінами та кри-
тичними зауваженнями інших фахів-
ців.15-24 Ми вирішили не розробляти 
класифікацію, засновану виключно на 
поведінці, що спостерігається, навпа-
ки, наша класифікація 2017 р наближе-
на до клінічної практики, що дозволяє 
використовувати додаткові дані для 
класифікації типів нападів.

Метою доповідей 2001р.12 і 2006р.13 був 
перегляд класифікації для визначення 
етіології, необхідної терапії і прогнозу 
унікальних станів, щоб в разі немож-
ливості встановити синдромальний 
діагноз можна було призначати тера-
пію та робити прогноз, ґрунтуючись 
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на типі нападів. Така класифікація до-
зволила б згрупувати досить чисті ко-
горти пацієнтів для виявлення етіоло-
гії, в тому числі генетичних факторів, 
дослідження фундаментальних ме-
ханізмів, залучених мереж і проведен-
ня клінічних досліджень. Робоча гру-
па з класифікації нападів МПЕЛ (далі 
— робоча група) вирішила використо-
вувати фразу «робоча класифікація», 
тому що зараз неможливо повністю 
заснувати класифікацію на наукових 
знаннях про епілепсію. За відсутності 
повної наукової класифікації робоча 
група вирішила використовувати базо-
ву організацію, розпочату в 1981 р., зго-
дом змінену,1,2 в якості відправної точ-
ки для перегляду робочої класифікації.

МЕТОДИ

Що таке епілептичний напад?
Напад — це «тимчасова поява ознак 
та/або симптомів через аномальну 
надмірну або синхронну активність 
нейронів головного мозку».25 Перше 
завдання клініциста — визначити, чи 
має стан ознаки епілептичного напа-
ду, чи він є одним з багатьох станів, 
що маскуються під напад.26 Наступ-
ним кроком є класифікація за типом 
нападів.

За практичним визначенням робо-
чої групи тип нападів є корисним гру-
пуванням характеристик нападу для 
спілкування при наданні медичної до-
помоги, навчанні та проведенні дослід-
жень. Коли називають тип нападу, це 
має викликати в пам’яті конкретний 
стан, іноді і з підкатегоріями та варіа-
ціями. Вибір повинні робити зацікав-
лені сторони, щоб виділити групи ха-
рактеристик нападів, які є корисними 
для конкретних цілей. Такими зацікав-
леними сторонами є пацієнт, його сім’я, 
медичні працівники, дослідники, епі-

деміологи, працівники закладів медич-
ної освіти, вчені, що проводять клінічні 
дослідження, страхові компанії, ре-
гулюючі органи, правозахисні групи і 
медичні журналісти. Робочі (практич-
ні) групи можуть залежати від конкрет-
них інтересів. Фармаколог, наприклад, 
може вибрати групування нападів 
за ефективністю препаратів. Дослід-
ник, що проводить клінічне дослід-
ження, може розглянути питання про 
розподіл 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 хірур-
гічного лікування. Лікар у відділенні ін-
тенсивної терапії, який працює з пере-
важно несвідомими пацієнтами, може 
згрупувати напади за картиною ЕЕГ.27 
Основна мета цієї класифікації поля-
гає в створенні основи для комуніка-
ції при клінічному використанні. Типи 
нападів відповідають клінічній прак-
тиці при лікуванні людей; в той час як 
судомні напади у інших видів тварин в 
експериментальних і природних умо-
вах не можуть бути відображені в за-
пропонованій класифікації. Однією з 
цілей було зробити класифікацію зро-
зумілою для пацієнтів і їх сімей та при-
датною для широкого застосовування 
для будь-якого віку, включаючи ново-
народжених. Комісія з класифікації і 
термінології МПЕЛ визнає, що напади у 
новонародженого можуть мати мотор-
ні прояви або мати мало чи зовсім не 
мати поведінкових проявів. Окрема ро-
боча група з неонатології працює над 
розробкою класифікації неонатальних 
нападів. Класифікація нападів 2017 р. 
не є класифікацією за картиною ЕЕГ 
або субклінічних станів. Робоча група 
з класифікації нападів керувалася по-
радою Альберта Ейнштейна «зробити 
речі настільки простим, наскільки це 
можливо, але не простіше». 
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Поштовх до змін
Адаптація до зміни термінології може 
бути складною, і для впровадження 
нових термінів потрібне обґрунтуван-
ня змін. Класифікація типів нападів 
важлива з кількох причин. По-перше, 
класифікація стає у всьому світі скоро-
ченою формою спілкування між ліка-
рями, які лікують людей, що стражда-
ють на епілепсію.

По-друге, класифікація дозволяє гру-
пувати пацієнтів для лікування. Деякі 
регулюючі органи схвалили препарати 
або пристрої, призначені для конкрет-
них типів нападів. Нова класифікація 
повинна коректно відображати існую-
чі показання до використання препа-
ратів або пристроїв. По-третє, групу-
вання типів нападів може допомогти 
при визначенні конкретних синдромів 
або етіології, наприклад, знайти зв’язок 
між епілепсією з геластичними напа-
дами та гамартомою гіпоталамуса або 
між епілептичними спазмами та тубе-
розним склерозом. По-четверте, кла-
сифікація дозволяє дослідникам краще 
зосередити свої дослідження на ме-
ханізмах різних типів нападів. По-п’я-
те, класифікація допомагає пацієнтам 
описати свої напади. Мотиви для пе-
регляду класифікації епілептичних на-
падів 1981 р. перераховані нижче.

1. Деякі типи нападів, наприклад, 
тонічні судоми або епілептичні 
спазми, можуть мати вогнищевий 
або генералізований початок.

2. Відсутність знань про початок ро-
бить напади некласифікованими 
за системою 1981 р., тому їх склад-
но обговорювати.

3. У ретроспективних описах нападів 
часто не вказується рівень свідо-
мості та наявність порушень свідо-
мості, хоча це основна характери-
стика багатьох нападів та складне 

поняття.
4. Деякі терміни, які існують в да-

ний момент, не прийняті спільно-
тою або незрозумілі, наприклад, 
«психічні», «часткові/парціальні», 
«прості парціальні», «комплексні 
парціальні» та «дискогнітивні».

5. Деякі важливі типи нападів не 
включені.

РЕЗУЛЬТАТИ

Класифікація типів епілептичних на-
падів
На рис. 1 представлена базова, а на 
рис. 2 представлена розширена кла-
сифікація нападів 2017 р. Це одна і та 
сама класифікація, але в базовій версії 
не показані підкатегорії. Використан-
ня однієї чи іншої версії залежить від 
необхідного ступеня деталізації. Мож-
на додати характеристику окремих на-
падів за ступенем збереження свідо-
мості при вогнищевих нападах.

Структура класифікації
Класифікація побудована за стовпчи-
ками, але не є ієрархічною (це озна-
чає, що рівні можна пропускати), тому 
стрілок навмисно немає. Класифіка-
ція нападів починається з визначення 
того, чи є початок вогнищевим або ге-
нералізованим. Про початок може не 
бути інформації, і в цьому випадку на-
пади мають невідомий початок. Слова 
«вогнищеві» та «генералізовані» на по-
чатку назви нападу відносяться до во-
гнищевого або генералізованого по-
чатку.

Для вогнищевих нападів можна дода-
ти інформацію про ступінь збережен-
ня усвідомлення. Збереження усвідом-
лення. є тільки однією з потенційно 
важливих характеристик нападів, але 
це досить важливий показник для 
практичного визначення, тому вико-

R. S. FISHER ET AL. РОБОЧА КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ НАПАДІВ



/  2 6  / / 27 /

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

ристовується як класифікатор нападів.
Збереження усвідомлення.означає, що 
пацієнт усвідомлює себе та навколиш-
нє середовище під час нападу, навіть 
якщо не рухається. Термін «вогнищеві 
напади зі збереженням усвідомлення. 
(чи «зі збереженим усвідомленням?» 
(з додатковими класифікаторами або 
без них) відповідає минулому терміну 
«прості парціальні напади». Термін «во-
гнищеві напади з порушеним усвідом-
ленням» (з додатковими класифікато-
рами або без них) відповідає минулому 
терміну «складні парціальні напади». 
Порушення усвідомлення в будь-який 
момент фокального нападу робить їх 
вогнищевими нападами з порушенням
усвідомлення. Крім того, вогнищеві на-
пади розділені на такі підгрупи: з мо-
торними та немоторними ознаками на 
початку. Якщо на початку нападу є мо-
торні та немоторні ознаки то, як пра-
вило, моторні ознаки домінують, якщо 
тільки немоторні (наприклад, сенсор-
ні) симптоми та ознаки не є основними.

Вогнищеві напади зі збереженням 
або порушенням усвідомлення мож-
на додатково охарактеризувати, вка-
завши один з симптомів групи мотор-
них або немоторних ознак на початку 
нападу, що відображає перший сим-
птом або першу ознаку нападу, напри-
клад, вогнищеві напади з порушенням 
усвідомлення з автоматизмами. Напа-
ди потрібно класифікувати за перши-
ми проявами моторного або немотор-
ного початку, за винятком вогнищевої 
зупинки поведінки, для якої припинен-
ня діяльності є домінантним впродовж 
нападу, а будь-яке значиме порушен-
ня усвідомлення під час нападу робить 
напади вогнищевими з порушенням 
усвідомлення. Класифікація за почат-
ком має анатомічну основу, в той час 
як класифікація за рівнем збереження 
усвідомлення має поведінкову основу, 
виправдану практичною важливістю 
порушення усвідомлення.

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

Класифікація типів епілептичних нападів МПЕЛ 2017р. — базова версія1
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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’язко-
вим. Збережене усвідомлення означає, 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 перетво-
рює їх на вогнищеві напади з порушенням усвідомлення. Вогнищеві напади з порушенням або збережен-
ням усвідомлення можна додатково охарактеризувати з використанням одного з симптомів моторним або 
немоторним початком, що відповідає першим проявам нападу. Напади потрібно класифікувати за пер-
шим проявом, за винятком припинення діяльності, якщо припинення діяльності є основним під час на-
паду. Крім того, при назві вогнищевих нападів можна опустити згадку про усвідомлення, коли даних про 
усвідомлення немає або її не можна вказ ти, класифікувати напади безпосередньо за ознакою моторно-
го або немоторного початку. При атонічних нападах та епілептичних спазмах, як правило, ступінь пору-
шення 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 
відчуттів. Емоційні напади супроводжуються занепокоєнням, страхом, радістю, іншими емоціями або зов-
нішнім виглядом афекту без суб’єктивних емоцій. Абсанс є атиповим через повільний початок або припи-
нення, або істотні зміни тонусу з появою нетипових, уповільнених, генералізованих піків і хвиль на ЕЕГ. На-
пади можна віднести до некласифікованих за відсутності або недостатності інформації або неможливості 
віднести їх до інших категорій. 1 Визначення, інші типи нападів і дескриптори перераховані в супровідній 
статті та в глосарії термінів. 2 Ступінь збереження усвідомлення не вказано. 3 Через неправильну інформа-
цію або неможливість віднести до інших категорій. «Епілепсія» © МПЕЛ
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ні та можуть використовуватися спіль-
но. Коротке припинення діяльності на
початку нападу часто непомітне, тому 
воно не використовується в якості кла-
сифікатора, якщо не є домінуючою оз-
накою під час нападу. Перший (ана-
томічний) класифікатор не обов’язково 
є найважливішою поведінковою озна-
кою нападу. Наприклад, напади мо-
жуть початися зі страху та перейти в 
енергійну вогнищеву клонічну актив-
ність, що призведе до падіння. Ці на-
пади все одно будуть вогнищевими 
емоційними нападами (з порушенням 
усвідомлення або без нього), але кори-
сно додати опис у вільній формі.

При назві вогнищевих нападів мож-
на опустити згадку про усвідомлення, 
якщо відомостей про ступінь збере-
ження усвідомлення немає, або інфор-
мація неповна, і класифікувати напади 
безпосередньо за моторним або не-
моторним початком. Терміни «мотор-
ний початок» і  «немоторний початок» 
можна опустити, коли наступний тер-
мін є назвою конкретного типу нападу.
Класифікацію окремих нападів можна 
припинити на будь-якому рівні: напа-
ди з «вогнищевим початком» або «гене-
ралізованим початком» без інших уточ-
нень або «вогнищеві сенсорні напади», 
«вогнищеві моторні напади», «вогни-
щеві тонічні напади» або «вогнищеві 
напади з автоматизмами» і так далі. Ре-
комендується використовувати додат-
кові класифікатори, і їх використання
залежить від досвіду і цілей спеціаліста, 
що класифікує напади. Терміни «вог-
нищевий початок» та «генералізова-
ний початок» призначені для цілей 
групування. Ми не робимо висновку, 
що кожен тип нападів існує в обох гру-
пах; включаючи абсанси в категорії на-
падів з генералізованим початком, що 
не свідчить про наявність також «вог-
нищевих абсансів».

Коли не ясно, який симптом є основ-
ним, напади можна класифікувати на 
рівень вище того, в якому фахівець 
сумнівається, додавши додаткові дес-
криптори приступної симптоматики, 
що мають відношення до конкретно-
го нападу.

Будь-які ознаки або симптоми нападів, 
запропоновані дескриптори, як зазна-
чено в супровідному документі, або 
описи у вільній формі є необов’язко-
вими і не змінюють тип нападів.

Тип нападу «від вогнищевих до біла-
теральних тоніко-клонічних» є особ-
ливим типом нападів, що відповідає 
терміну 1981р. «парціальний напад 
з вторинною генералізацією». Тер-
мін «від фокальних до білатеральних 
тоніко-клонічних» відображає карти-
ну поширення нападу, а не окремий 
напад, але така картина є настільки 
частою та важливою, що була дода-
на окрема категорія. Термін «до біла-
теральних», а не «з вторинною гене-
ралізацією» використано для того щоб 
відрізняти напади з вогнищевим по-
чатком від нападів з генералізованим 
початком. Термін «білатеральний» ви-
користовується для позначення моде-
лей розповсюдження, а «генералізо-
ваний» — для нападів, в формуванні 
яких від початку беруть участь мережі 
з обох боків.

Епілептична активність поширюється 
по мережам мозку, що іноді призво-
дить до труднощів при визначенні того,
чи є стан одним нападом або кілько-
ма нападами, що починаються з різ-
них мереж («мультифокальні»). Один 
монофокальний напад може мати ба-
гато клінічних проявів при поширенні. 
Клініцисту необхідно визначити (шля-
хом спостереження за безперервним 
розвитком або стереотипією від напа-
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ду до нападу) за станом, щоб визначи-
ти, чи це один напад чи ряд різних на-
падів. Якщо один вогнищевий напад 
має ряд ознак і симптомів, то такий н 
пад називається за першим проявом 
або симптомом, що є звичайною клініч-
ною практикою виявлення місця або 
мережі початку нападу. Наприклад, 
якщо напади починаються з раптової 
нездатності зрозуміти мову з подаль-
шим розвитком порушенням усвідом-
лення та клонічними посмик ваннями 
лівої руки, то напади буде класифікова-
но «вогнищеві когнітивні напади з по-
рушенням усвідомлення (з моторним 
початком)» (прогресуючі до клоніч-
них посмикувань лівої руки). Терміни 
в дужках є необов’язковими. Головний 
тип нападів в цьому випадку визна-
чається як когнітивні з немоторним по-
чатком і порушенням усвідомлення в 
будь-який період нападу.

Генералізовані напади поділяються 
на моторні та немоторні (абсанс). По-
дальший підрозділ аналогічний кла-
сифікації 1981  р. з додаванням міо-
клоно-атонічних нападів характерних 
для епілепсії, міоклоно-атонічних 
нападів (синдром Дузе28), міокло-
но-тоніко-клонічних нападів, харак-
терних для ювенільної міоклонічної 
епілепсії29, міоклонічного абсансу,30 та 
абсансу з міоклонією повік характер-
ного для синдрому Дживонса.31 Гене-
ралізовані прояви нападів можуть бути 
асиметричними, що ускладнює дифе-
ренціацію з вогнищевими нападами. 
Слово «абсанс» має звичний зміст, але 
«відсутній погляд» не є синонімом аб-
санса, оскільки припинення діяльності 
відбувається також і при інших типах 
нападів.

Класифікація 2017 р. дозволяє дода-
ти обмежену кількість характеристик 
до нападів з невідомим початком, щоб 

краще охарактеризувати напад. Напа-
ди з невідомим початком можна назва-
ти одним словом «некласифіковані» 
або додати додаткові характеристи-
ки, наприклад, моторні, немоторні, 
тоніко-клонічні, епілептичні спазми та 
припинення діяльності. Напади з не-
відомим початком пізніше можливо 
класифікувати як напади з вогнище-
вим або генералізованим початком, 
але пов’язана поведінка (наприклад, 
тоніко-клонічні судоми) буде вказана, 
як і раніше. У зв’язку з цим термін «з не-
відомим початком» просто заповнює 
місце та не є характеристикою напа-
ду, а вказує на відсутність інформації.

Причини прийняття рішень
Термінологія для типів нападів має 
бути корисною для повідомлення ос-
новних характеристик нападів та бути
одним з головних компонентів більш 
широкої класифікації епілепсії, яка ро-
зробляється за окремою робочою гру-
пою МПЕЛ. Основна структура кла-
сифікації нападів, використовуваної з 
1981 року, була збережена.

Вогнищеві або часткові чи пар-
ціальні
У 1981 р. комісія відмовилася назива-
ти «вогнищевими» напади, які можуть 
залучити всю півкулю, тому перевагу 
було надано терміну «парціальні». Тер-
мінологія 1981  р. була в певному сен-
сі передбаченням сучасного уявлен-
ня про мережі, але термін «парціальні» 
створює враження, що йдеться про ча-
стину нападу, а не місце чи анатоміч-
ну систему. Термін «вогнищеві» є більш 
зрозумілим з точки зору місця розта-
шування початку нападів.

Вогнищеві або генералізовані
В 2010  р.1 МПЕЛ визначила термін «во-
гнищеві» як «ті, що відбуваються в ме-
жах мереж однієї півкулі. Вони можуть 
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бути дискретно локалізовані або мати 
більш широке поширення. Вогнищеві 
напади можуть виникати в підкірко-
вих структурах. Напади, генералізо-
вані від початку нападу, були визначені 
як «такі, що починаються з певної точ-
ки всередині та швидко поширюють-
ся, з залученням мереж з обох боків». 
При класифікації нападів як напади з 
генералізованим початком не можна 
виключити можливість їх вогнищево-
го початку через обмеженість наших 
клінічних методів, але це скоріше пи-
тання правильного діагнозу, ніж кла-
сифікації. Крім того, вогнищеві напади 
можуть швидко розповсюджуватися 
на мережі з обох боків, в той час як кла-
сифікація заснована на початку з од-
ного боку. Для деяких типів нападів, 
наприклад, епілептичних спазмів, ди-
ференціація між вогнищевим та гене-
ралізованим початком може потре-
бувати ретельного вивчення запису 
відео-ЕЕГ або тип початку може бути 
невідомим. Диференціація вогнищево-
го та генералізованого початку є прак-
тичною задачею та може змінитися з 
розвитком знань про характеристику 
нападів.

Про вогнищеву природу нападів мож-
на судити за картиною, що відповідає 
картині нападу з відомим вогнищевим
початком, навіть тоді, коли вогнище-
ва природа не точно ясна для дано-
го випадку. Напади є вогнищевими, 
наприклад, коли вони починають-
ся з «дежавю», а потім розвивається 
втрата усвідомлення і здатності реа-
гувати, чмокання губами та тертя рук 
впродовж хвилини. В цьому описі не-
має точної вказівки на «вогнищевість», 
але на відео-ЕЕГ багатьох подібних на-
падів було виявлено вогнищевий по-
чаток. Якщо тип епілепсії відомий, при-
роду початку можна припустити, навіть 
якщо початок не спостерігали; напри-

клад, абсанс у людини з ювенільною 
епілепсією з абсансами.

Клініцистам вже давно відомо, що 
так звані генералізовані напади, на-
приклад, абсанс з генералізовани-
ми гострими хвилями на ЕЕГ, не про-
являються однаково у всіх відділах 
головного мозку. Робоча група під-
креслила концепцію білатерального, а 
не генералізованого залучення при де-
яких нападах, тому що напади можуть 
бути білатеральними, але не залучати 
всі мережі мозку. Білатеральні проя-
ви не обов’язково повинні бути симе-
тричними. Термін «від вогнищевих до 
білатеральних тоніко-клонічних» замі-
нив термін «з вторинною генераліза-
цією». Термін «генералізовані» збері-
гається для нападів з генералізованим 
початком.

Напади з невідомим початком
Клініцисти часто чують про тоніко-клоніч-
ні напади, початок яких невідомий. 
Можливо, пацієнт спить, знаходить-
ся на самоті або спостерігачі занадто 
відволіклись при проявах початку на-
паду, щоб помітити наявність вогнище-
вих ознак. Повинна бути можливість 
тимчасово класифікувати цей напад, 
навіть при відсутності інформації про 
його початок. Тому робоча група дозво-
лила здійснювати подальший опис на-
падів з невідомим початком, коли спо-
стерігаються основні характеристики, 
такі як тоніко-клонічна судомна актив-
ність або припинення діяльності під 
час нападу. Робоча група рекомендує 
класифікувати напади як вогнищеві 
або генералізовані тільки тоді, коли іс-
нує висока ступінь впевненості (напри-
клад, ≥80%, довільно обране значення, 
яке відповідає звичайній величині при-
пустимості помилки другого порядку) 
в точності визначення; в іншому випад-
ку напади будуть залишатися некла-
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сифікованими, поки не з’явиться біль-
ше інформації.

Може бути неможливо класифікува-
ти напад взагалі через недостатність 
інформації або незвичний характер 
нападу; в цьому випадку напад нази-
вається некласифікованим нападом. 
Класифікувати напади як некласифіко-
вані слід тільки в виняткових випадках, 
коли лікар впевнений, що цей стан є 
нападом, але не може далі класифіку-
вати його.

Свідомість і усвідомлення
У класифікації 1981 р. та її перегляді 
2010 р.1,10,32 запропонована фунда-
ментальна відмінність між нападами з
втратою або порушенням свідомості та 
нападами без порушення свідомості. 
Класифікація на основі свідомості (або
однієї з її суміжних функцій) відобра-
жає практичний підхід до того, що при 
нападах з порушенням свідомості по-
трібен інший підхід, ніж при нападах 
зі збереженням свідомості, напри-
клад, при вирішенні питання про мож-
ливість керувати транспортом у дорос-
лих або проблемах з навчанням. МПЕЛ 
вирішила зберегти порушення свідо-
мості як основну концепцію при гру-
пуванні вогнищевих нападів. Проте 
свідомість являє собою складне яви-
ще, що складається з суб’єктивних та 
об’єктивних компонентів.33 При на-
падах були описані кілька різних сту-
пенів порушення свідомості.34 До су-
рогатних маркерів35-37 свідомості, як 
правило, відносяться ступінь усвідом-
лення, здатність реагувати, пам’ять і 
здатність відрізнити себе від інших. У 
класифікації 1981 р. конкретно згаду-
ються усвідомлення та здатність реагу-
вати, але не вказана пам’ять про події.

Ретроспективне визначення стану сві-
домості може бути ускладнене. Недо-

свідчений класифікатор можна припу-
стити, що людина має лежати на землі, 
не рухатися, не усвідомлювати оточу-
юче та не відповідати на запитання 
(наприклад, «зомліла») при нападах, 
щоб говорити про порушення свідо-
мості. Робоча група вирішила вважа-
ти ступінь усвідомлення відносно про-
стим сурогатним маркером свідомості.
«Збережене усвідомлення» є короткою 
назвою для «нападів без порушення 
свідомості під час нападу». Ми вико-
ристовуємо робоче визначення усві-
домлення як знання про себе та навко-
лишнє середовище. У цьому значення 
усвідомлення відноситься до сприй-
няття або знань про події, що відбува-
ються під час нападу, а не до знання 
про те, чи був напад. У деяких мовах 
«відсутність усвідомлення» перекла-
дається як «відсутність свідомості», в 
цьому випадку зміна назви нападів 
з «комплексні парціальні» на «з по-
рушенням усвідомлення» буде під-
креслювати важливість свідомості, 
вказуючи її сурогат безпосередньо в 
назві нападу. В англійській мові термін
«вогнищевий усвідомлений напад» 
є коротшим, ніж «вогнищевий напад 
без порушення свідомості» і, можли-
во, 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 мож-
на припустити наявність порушення 
усвідомлення. При окремих нападах, 
що проявляються з ізольованою тим-
часовою епілептичною амнезією при 
збереженні усвідомлення,38 потрібен 
докладний опис уважного спостеріга-
ча, щоб класифікувати амнестичний 
напад як вогнищевий напад зі збере-
женням усвідомлення. Якщо не мож-
на встановити рівень збереження усві-
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домлення, про це можна не вказувати.

Здатність реагувати може бути пору-
шеною або не порушеною при вогни-
щевих нападах.39 Здатність реагувати 
не є синонімом свідомості або усві-
домлення, тому що деякі люди не мо-
жуть рухатися і, отже, відповідати на 
запитання під час нападу, але все ще 
в змозі усвідомлювати та згадати ото-
чуюче. Крім того, здатність реагувати 
часто не перевіряють під час нападів. 
Тому здатність реагувати не була об-
рана в якості основної ознаки для кла-
сифікації нападів, хоча вона може бути 
корисною при класифікації нападу, 
якщо здатність реагувати перевірили, 
а ступінь збереженості здатності реа-
гувати може характеризувати тип на-
паду. Термін «дискогнітивні» не збері-
гається в новій класифікації як синонім 
для «комплексних парціальних на-
падів» через відсутність ясності та не-
гативну оцінку спільноти та фахівців.

Ступінь збереження усвідомлення не 
є класифікатором для нападів з гене-
ралізованим початком, тому що при 
більшості нападів з генералізованим 
початком є порушення усвідомлення 
або повна втрата свідомості. Проте, 
слід визнати, що усвідомлення і здат-
ність реагувати можуть, щонайменше, 
частково зберігатися при деяких гене-
ралізований нападах, наприклад, при 
коротких абсансах,40 в тому числі при
абсансах з міоклоніями повік або міо-
клонічними нападами.

Етіологія
Класифікація типів епілептичних на-
падів підходить для нападів різної 
етіології. Посттравматичні напади або 
рефлекторні напади можуть бути во-
гнищевими з порушенням усвідом-
лення або без нього. Знання етіоло-
гії, наприклад, наявність вогнищевої 

кіркової дисплазії, може допомогти 
при класифікації типу нападу. Будь-я-
кі напади можуть бути тривалими, що 
призводить до розвитку епілептично-
го статусу цього типу нападів.

Додаткова інформація
Під час діагностики клініцист зазви-
чай широко використовує додаткову 
інформацію для класифікації нападів, 
незважаючи на те, що вона не відобра-
жена в цій класифікації. Це може бути 
відео, що принесли родичі, результати 
ЕЕГ, пошкодження, інформація вияв-
лена при нейровізуалізації, результа-
ти лабораторних досліджень, таких як 
виявлення антинейрональних антитіл, 
генні мутації або діагноз епілептично-
го синдрому, пов’язаного з вогнище-
вими або генералізованими нападами,
наприклад синдром Драве. Напади 
зазвичай можна класифікувати на під-
ставі симптомів і поведінки, за умо-
ви наявності хороших суб’єктивних і 
об’єктивних описів. Рекомендовано ви-
користовувати всю наявну допоміжну 
інформацію для класифікації нападів. 
В регіонах світу, де обмежені медич-
ні ресурси може бракувати допоміж-
ної інформації, що може привести до 
менш докладної, але все ще правиль-
ної класифікації.

МКХ-9, МКХ-10, МКХ-11 і МКХ-12
Міжнародна класифікація хворіб (МКХ) 
Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я використовується для стаціонар-
ної та амбулаторної діагностики, скла-
дання рахунків, досліджень та інших 
цілей.41,42 Відповідність між епілептич-
ними діагнозами МКХ і типами нападів 
МПЕЛ потрібна для ясності і послідов-
ності. Знайти відповідні терміни в іс-
нуючій МКХ можливо тільки в деяких 
випадках, тому що МКХ-9, МКХ-10 та 
МКХ-11 вже складені. Пропозиції МПЕЛ 
завжди будуть відповідати стандартам 
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МКХ. В МКХ-9 і МКХ-10 використовуєть-
ся стара термінологія для позначен-
ня нападів, в тому числі такі терміни, 
як «великі» та «малі» епілептичні напа-
ди. В МКХ-11 типи нападів зовсім не вка-
зані, але основна увага приділяється 
етіології і синдромам епілепсії, як і в 
класифікації МПЕЛ.1 Тому немає про-
тиріччя між запропонованою нами 
класифікацією типів нападів і МКХ-11. 
Потрібно намагатися включити нові 
класифікації типів нападів та син-
дромів до проекту МКХ-12.

ОБГОВОРЕННЯ

Вилучені терміни
Прості/комплексні/ часткові/пар-
ціальні
Через близько 35 років використання 
деяким клініцистам може бракувати 
термінів «прості парціальні напади» та 
«комплексні парціальні напади». Є кіль-
ка причин для зміни. По-перше, рані-
ше було прийнято рішення1 про повну 
заміну терміну «парціальні» на «вогни-
щеві». По-друге, термін «комплексні 
парціальні» не має власного значення 
для спільноти. Фраза «вогнищеві напа-
ди з порушенням усвідомлення» може 
пояснити значення людині, яка не знає 
класифікацію нападів. По-третє, сло-
ва «комплексні» та «прості» можуть 
ввести в оману в деяких контекстах. 
При використанні терміну «комплекс-
ні» може здатися, що мається на увазі, 
що цей тип нападів є більш складним 
і його важче зрозуміти, ніж інші типи 
нападів. Коли напади називають «про-
стими», то це може образити пацієнта, 
який не вважає прояви і наслідки на-
падів простими.

Конвульсія
Термін «конвульсія» чи «судома» є дуже 
популярним, неоднозначним і неофі-
ційним та використовується для позна-

чення суттєвої рухової активності під 
час нападу. Така активність може бути 
тонічною, клонічною, міоклонічною 
або тоніко-клонічною. У деяких мовах 
терміни «конвульсії (судоми)» і «напа-
ди» вважаються синонімами, а мотор-
ний компонент не зазначається. Сло-
во «конвульсії» чи судоми не входить 
до класифікації нападів 2017 р, але, без-
сумнівно, буде зберігатися в повсяк-
денному використанні.

Нові терміни
Зі збереженням / з порушенням 
усвідомлення
Як вже говорилося вище, ці терміни 
позначають знання про себе та навко-
лишнє середовище під час нападів.

Гіперкінетичні
Гіперкінетичні напади були додані до 
категорії вогнищевих нападів. Гіпер-
кінетична активність включає різкі 
посмикування або рухи ногами, що на-
гадують крутіння педалей. Раніше ви-
користовували термін «гіпермоторні», 
введений в рамках іншої запропоно-
ваної класифікації Людерсом (Lüders) 
і колегами в 1993  р.43 Термін «гіпер-
моторні», який містить грецькі та рим-
ські корені, було видалено з Глосарію 
МПЕЛ 2001  р.44 та в доповіді 2006 р.2
та замінено на «гіперкінетичні». Через 
етимологічну та історичну правиль-
ність термін «гіперкінетичні» був об-
раний для класифікації 2017 року.

Когнітивні
Цей термін замінює термін «психіч-
ний» і позначає конкретні когнітивні 
порушення під час нападів, наприклад, 
афазію, апраксію або неуважність. Сло-
во «порушення» не використовується, 
тому що напади ніколи не покращува-
ли когнітивні функції. При когнітивних 
нападах можуть також спостерігати-
ся продуктивні когнітивні явища, такі
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як «дежавю», «жамевю», ілюзії чи галю-
цинації.

Емоційні
Вогнищеві немоторні напади можуть 
мати емоційні прояви, такі як страх або 
радість. Термін також позначає афек-
тивні прояви з появою емоцій без 
суб’єктивної емоційності, наприклад, 
при нападах сміху або плачу. 

Нові типи вогнищевих нападів
Деякі типи нападів, які були описані 
раніше як тільки генералізовані напа-
ди, тепер з’являються в категорії на-
падів з вогнищевим, генералізованим 
або невідомим початком. До них від-
носяться епілептичні спазми, тоніч-
ні, клонічні, атонічні та міоклонічні 
напади. До переліку моторних видів 
поведінки, що супроводжують напади, 
входять найбільш поширені вогнищеві 
моторні напади, але можуть зустріча-
тися також інші менш поширені типи, 
наприклад, вогнищеві тоніко-клоніч-
ні напади. Вогнищеві автоматизми, ав-
тономні напади, зупинка поведінки, 
когнітивні, емоційні та гіперкінетичні 
напади є новими типами нападів. На-
пади від вогнищевих до білатераль-
них тоніко-клонічних є новим типом 
нападів, які раніше називалися напада-
ми з вторинною генералізацією.

Нові типи генералізованих нападів
В порівнянні з класифікацією 1981 р. 
до нових типів генералізованих на-
падів належать абсанс з міоклонією 
повік , міок лоніко-атонічні і міо-
клоніко-тоніко-клонічні напади (хоча 
клонічний початок тоніко-клонічних 
нападів було відзначено в публіка-
ції 1981 р.). Напади з міоклонією повік 
логічно можна було б віднести до ка-
тегорії моторних нападів, але через 
те, що міоклонія найбільш важлива в 
якості ознаки абсансу, напади з міо-

клонією повік були віднесені до кате-
горії немоторних/абсансів. Напади з 
міоклонією повік нечасто мають вог-
нищеві ознаки.45 Аналогічним чином, 
міоклонічні абсанси потенційно мо-
жуть мати ознаки абсансу та мотор-
них нападів, і могли б бути розміщені в 
будь-якій з груп. Епілептичні спазми — 
це напади, віднесені до категорій вог-
нищевих, генералізованих та нападів 
з невідомим початком, і для точно-
го визначення може знадобитися ре-
зультат відео-ЕЕГ. Термін «епілептич-
ні» мається на увазі для кожного типу 
нападів, але окремо вказується для 
епілептичних спазмів через двознач-
ність окремого слова «спазми» в не-
врології.

Чим ця класифікація відрізняється 
від класифікації 1981 р.?
У таблиці 1 представлені зміни в кла-
сифікації типів нападів МПЕЛ 2017  р. 
в порівнянні з класифікацією 1981 р. 
Зверніть увагу, що деякі з цих змін вже 
були включені в перегляд термінології 
і зміни 2010 р.1,32

У порівнянні з класифікацією 1981  р. 
деякі типи нападів тепер віднесені до 
кількох категорій. Епілептичні спазми 
можуть бути вогнищевими, генералі-
зованими або мати невідомий початок. 
Одночасно до вогнищевих та генералі-
зованих типів нападів можуть відно-
ситися атонічні, клонічні, міоклонічні 
та тонічні напади, хоча патофізіологія 
цих типів нападів може відрізнятися 
при вогнищевому та генералізовано-
му початку.

У супровідній статті містяться реко-
мендації з використання класифіка-
ції 2017  р. Використання класифікації 
2017  р. протягом наступних років може 
призвести до внесення незначних змін 
і уточнень.
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2. Деякі типи нападів можуть бути вогнищевими, генералізованими або мати 

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

класифікувати.
4. Ступінь збереження усвідомлення використовується як класифікатор во-

гнищевих нападів.
5. Терміни «дискогнітивні», «прості парціальні», «комплексні парціальні», 

«психічні» та «з вторинною генералізацією» більше не використовуються.
6. До нових вогнищевих типів нападів відносяться автоматизми, автономні 

напади, зупинка поведінки, когнітивні, емоційні, гіперкінетичні, сенсор-
ні напади та напади від вогнищевих до білатеральних тоніко-клонічних. 
Атонічні, клонічні напади, епілептичні спазми, міоклонічні та тонічні напа-
ди можуть бути вогнищевими або генералізованими.

7. До нових генералізованих типів судом відносяться абсанс з міоклонією 
повік, міоклонічний абсанс, міоклоніко-тоніко-клонічні, міоклно-атонічні 
та епілептичні спазми.
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АНОТАЦІЯ
Ця супровідна стаття до введення класифікації типів нападів Міжнародної Протие-
пілептичної Ліги (МПЕЛ/ILAE) 2017 р. є посібником з використання класифікації. Для 
пояснення класифікації наводяться таблиці, глосарій важливих понять, зіставлен-
ня старих термінів з новими, запропоновані скорочення і приклади. Існує основ-
ний і розширений варіант класифікації, залежно від бажаного ступеня деталізації. 
Ключові ознаки і симптоми 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 додат-
ково охарактеризувати залежно від збереження або порушення усвідомлення. По-
рушення усвідомлення під час будь-якого етапу нападів перетворює ці напади на 
вогнищеві напади з порушенням усвідомлення Вогнищеві напади додатково мо-
жуть бути охарактеризовані в залежності від моторних ознак і симптомів початку 
нападу: атонічні, автоматизми, клонічні, епілептичні спазми або гіперкінетичні, міо-
клонічні або тонічні прояви. Напади з немоторним початком можуть проявляти-
ся у вигляді автоматизмів, припинення діяльності, когнітивної, емоційної або сен-
сорної дисфункції. Перший прояв визначає тип нападу, який потім може змінитися 
іншими ознаками і симптомами. Вогнищеві напади можуть стати двосторонніми 
тоніко-клонічними. У розвитку генералізованих нападів беруть участь мережі з 
обох боків. Для генералізованих моторних нападів характерні атонічні, клоніч-
ні, епілептичні спазми, міоклонічні, міоклоно-атонічні, міоклоно-тоніко-клонічні, 
тонічні або тоніко-клонічні судоми. Немоторні (абсанс) напади можуть бути типо-
вими або атиповими, або нападами з вираженою міоклонічною активністю або міо-
клонією повік. Напади з невідомим початком можуть мати ознаки, які можуть бути 
класифіковані як моторні, немоторні, тоніко-клонічні, епілептичні спазми або при-
пинення діяльності. Це «керівництво користувача» класифікації МПЕЛ нападів 2017 
р допоможе адаптуватися до нової системи.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: класифікація, напади, вогнищеві, генералізовані, епілепсія (так-
сономія).
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Д-р Роберт С. Фішер,
в минулому президент Американського товариства епілепсії 
(AES), редактор журналу «Епілепсія» (Epilepsia) та сайта epilepsy.
com, очолив оперативну робочу групу з класифікації нападів

ЗВІТ КОМІСІЇ МПЕЛ

КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ

• МПЕЛ надала переглянуті базову 
та розширену класифікацію типів 
нападів з початковим розподілом 
на напади з вогнищевим або ге-
нералізованим початком або з не-
відомим початком.

• Вогнищеві напади можна розді-
лити на вогнищеві напади зі збе-
реженням усвідомлення та во-
гнищеві напади з порушенням 
усвідомлення. Можна додати 
окремі моторні та немоторні кла-
сифікатори.

• Напади з генералізованим по-
чатком можуть бути моторними: 
тоніко-клонічними, клонічними, 
тонічними, міоклонічними, міо-
клоно-тоніко-клонічними, міо-
клоно-тонічними, атонічними та 
епілептичними спазмами.

• Генералізовані напади можуть та-
кож бути немоторними (абсанс): 
типовий абсанс, атиповий абсанс, 
міоклонічний абсанс або абсанс з 
міоклонією повік.

• Рекомендовано використовува-
ти загальні класифікатори та опи-
си в довільній формі, щоб охарак-
теризувати напади. Зіставлення 
старих і нових термінів може по-
легшити прийняття нової термі-
нології.

Міжнародна протиепілептична Ліга 
(МЛБЕ) опублікувала класифікацію 
типів нападів у 2017 році. Перегляд 
класифікації, яка використовувалася 
в зміненому вигляді з 1981 р.1 зумовле-
ний кількома факторами. Деякі типи 
нападів, наприклад, тонічні судоми 
або епілептичні спазми, можуть мати 
або вогнищевий, або генералізова-
ний початок. За відсутності інформації 
про початок неможливо класифікува-

ти напади. Деякі терміни, що вико-
ристовувалися для класифікації, не 
визнані спільнотою або незрозумілі, в 
тому числі терміни «дискогнітивний», 
«психічний», «парціальний», «простий 
парціальний» і «комплексний парціаль-
ний». Неспеціалістам може бути склад-
но визначити, чи є в людини порушен-
ня усвідомлення під час нападів. Деякі 
важливі типи нападів не були включені 
до класифікації 1981 р. Нова класифіка-
ція вирішує ці важливі проблеми. На-
ступний матеріал пояснює, як засто-
совувати класифікацію типів нападів 
2017 р.

МЕТОДИ

Класифікація нападів починається з от-
римання анамнезу або спостереження 
за певними симптомами та ознаками
(які іноді називають семіологією на-
падів), які, як відомо, пов’язані зі зви-
чайними нападами. Основні симптоми 
і ознаки не можливо точно зіставити 
з типами нападів, тому що деякі сим-
птоми з’являються при більш ніж одно-
му типі нападів. Зупинка поведінки, на-
приклад, трапляється при вогнищевих 
нападах з порушенням усвідомлення 
та при абсансі. Тоніко-клонічна актив-
ність може спостерігатися від почат-
ку при генералізованих нападах або 
виникати при нападах з локальним 
початком. З іншого боку, тип нападів  
часто пов’язаний з декількома симпто-
мами. Якщо назвати тип нападів «авто-
матизмами», то неможливо розрізнити
між вогнищевими нападами з пору-
шенням усвідомлення і абсансом. 
Оскільки лікування та прогноз цих 
двох типів нападів різні, використо-
вуються схеми лікування двох різних 
видів нападів, хоча може знадобити-
ся деяка інтерпретація за межами пря-
мого спостереження для класифікації 
нападів. Розрізнити типи нападів, як 
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правило, можна шляхом визначення 
характерної послідовності симптомів 
та інших клінічних спостережень. При 
типових абсансах, наприклад, функ-
ції відновлюються швидше, ніж при 
вогнищевих нападах з порушенням 
усвідомлення. У деяких випадках для 
правильної класифікації типу нападів 
необхідна додаткова інформація: елек-
троенцефалографія (ЕЕГ), візуалізація 
або лабораторні дослідження. У цих 
випадках класифікація типів нападів 
починає непомітно поєднуватися з 
діагностикою симптомів епілепсії.2,3 Че-
рез відсутність фундаментального ро-
зуміння патофізіології різних проявів 
нападу об’єднання симптомів і ознак у 
типи нападів відображає робоче мірку-
вання щодо того, які групи досить по-
казові та часті, щоб отримати окрему 
назву.4 Ця класифікація створена для 
практичного клінічного застосування, 
але вона також може використовува-
тися дослідниками та іншими групами 
з конкретними цілями.

РЕЗУЛЬТАТИ

Класифікація типів нападів МПЕЛ 
2017р. має базову та розширену версії, 
залежно від необхідного ступеня де-
талізації. Базова версія, на відміну від 
розширеної, не має опису підкатегорій.

Базова класифікація
На рис. 1 показана базова класифіка-
ція. Напади спочатку класифікуються 
за типом виникнення. Напади з вог-
нищевим початком визначаються як 
такі, «що розвиваються в мережах од-
нієї півкулі. Вони можуть бути розта-
шовані окремо або мати більш широке 
поширення. Вогнищеві напади можуть 
виникати в підкіркових структурах». 
Напади з генералізованим початком 
визначаються як такі, що «починаються 
в певній точці всередині та швидко по-
ширюються на мережі обох півкуль».5 У 
випадку нападів з невідомим початком 
можуть бути ознаки певного моторно-
го початку (наприклад, тоніко-клоніч-
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Рис 1. 
Базова версія робочої класифікації типів нападів МПЕЛ 2017
1. Визначення, інші типи нападів і дескриптори перераховані в супровідній статті та в глосарії термінів. 
2. Через неправильну інформацію або неможливість віднести до інших категорій. «Епілепсія» © МПЕЛ 
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ного) або немоторного початку на-
приклад, припинення діяльності). За 
допомогою майбутньої інформації та 
при спостереженні за новими напада-
ми можна класифікувати напади з не-
відомим початком як вогнищні або ге-
нералізовані. Таким чином, «невідомий
початок» не є характеристикою напа-
ду, але це позначення зручно викори-
стовувати при відсутності інформації. 
Коли тип нападу починається зі слів 
«вогнищевий», «генералізований» або 
«абсанс», то слово «початок» можна 
опустити. Подальша класифікація не 
є обов’язковою. Наступний рівень кла-
сифікації вогнищевих нападів є кла-
сифікацією за рівнем збереження усві-
домлення. На практиці усвідомлення 
визначають як розуміння своєї особи-
стості та навколишнього середовища. 
Визначення ступеню усвідомлення є
сурогатним маркером, що використо-
вується для визначення ступеню по-
рушенням свідомості. Під час фокаль-
них нападів зі збереженням свідомості 
усвідомлення не порушується. Усві-
домлення відноситься конкретно до 
усвідомлення під час нападу, а не усві-
домлення того, чи відбувалися напади.

Якщо усвідомлення нападів пору-
шується в будь-який період нападу, то 
напади вважаються вогнищевими на-
падами з порушенням усвідомлення. 
З практичної точки зору при
вогнищевих нападах зі збережен-
ням усвідомлення після нападу мож-
на пересвідчитися, що усвідомлення 
зберігалася. В окремих випадках на-
пади можуть викликати короткочасну 
епілептичну амнезію6 зі збереженням 
усвідомлення, але для класифікації та-
ких нападів потрібен дуже докладний 
опис спостерігачів. Деякі можуть вико-
ристовувати скорочення «вогнищеві з 
порушенням усвідо лення». При цьому 
важливо відзначити, що усвідомлення 

може бути порушене, але не повністю 
відсутнє. Порядок слів не має значен-
ня, так що «вогнищеві напади зі збе-
реженням усвідомлення» означає те ж
саме, що і «вогнищеві напади без пору-
шення усвідомлення».

Контактність є окремою клінічною оз-
накою, що може бути збереженою або 
порушеною при нападах з порушен-
ням або без порушення усвідомлення. 
Хоча контактність є важливим описо-
вим аспектом нападів, він не викори-
стовується в класифікації МПЕЛ 2017 р. 
для позначення конкретних типів на-
падів. Базова класифікація додатково 
дозволяє класифікувати за початком 
на моторні або немоторні (наприклад, 
сенсорні) симптоми. Для подальшої 
деталізації необхідна розширена кла-
сифікація, описана нижче.

Тип нападів «від вогнищевих до білате-
ральних тоніко-клонічних» становить 
особливу категорію через його частоту 
та важливість, хоча й позначає вид по-
ширення епілептичної активності, а не 
окремий тип нападів. Фраза «від вогни-
щевих до білатеральних тоніко-клоніч-
них» замінює старий термін «з вторин-
ною генералізацією тоніко-клонічний». 
У новій класифікації термін «двосто-
ронній» використовується для позна-
чення виду поширення іктальної ак-
тивності, а «генералізований» для 
позначення генералізованого початку.

Генералізовані напади поділяються на 
моторні та немоторні (абсанс). Рівень 
збереження усвідомлення не вико-
ристовується в якості класифікатора 
для генералізованих нападів, тому що 
більшість (хоча і не всі) генералізова-
них нападів пов’язані з порушенням 
усвідомлення. За визначенням части-
ни класифікації, що описує генералі-
зовані напади, рухова активність по-
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винна бути двосторонньою з самого 
початку, але в базовій класифікації тип
рухової активності не потрібно вказу-
вати. У випадках, коли двосторонній 
початок рухової активності є асиме-
тричним, на практиці може бути важ-
но визначити, чи мають напади вогни-
щевий або генералізований початок.

Абсанси (префікс «генералізований 
початок» можна опустити) починають-
ся раптовим припиненням діяльності 
і порушенням свідомості. Абсанси, як 
правило, спостерігаються в молодших 
вікових групах, мають більш рапто-
вий початок і закінчення та зазвичай 
проявляються менш складними ав-
томатизмами, ніж вогнищеві напади 
з порушенням усвідомлення, але від-
мінності не є абсолютними. Для точ-
ної класифікації 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 некла-
сифіковані. Термін «некласифік вані» 
включає як напади з симптомами, які 
не вписуються до інших категорій, так 
і напади, інформації про які недостат-
ньо для віднесення до певної категорії.

Розширена класифікація
В розширеній класифікації (рис. 2) на-
дано ще один рівень назв нападів, 
побудований на базовій класифіка-
ції. Вертикальна організація кате-
горії нападів з вогнищевим початком 
не є ієрархічною, тому що позначен-
ня ступеню збереження усвідомлен-
ня не є обов’язковим. Вогнищеві напа-
ди можна класифікувати як вогнищеві 
зі збереженням усвідомлення (що від-
повідає терміну «прості вогнищеві на-

пади» 1981  р.) або як вогнищеві напа-
ди з порушенням усвідомлення (що 
відповідає терміну «складні парціаль-
ні напади» 1981 р.). Вогнищеві напади 
зі збереженням або порушенням усві-
домлення також можна класифікувати 
за допомогою додавання нижче мотор-
ної або немоторної характеристики по-
чатку, що відображає найбільш ранню 
виражену ознаку, крім усвідомлення. 
Також в назві вогнищевих нападів мож-
на опустити згадку про усвідомлення, 
якщо вона невідома або не може бути 
вказана, і класифікувати вогнищеві на-
пади безпосередньо за ранньою мо-
торною або немоторною ознакою.

При нападах з вогнищевим почат-
ком клініцист повинен проаналізува-
ти рівень збереження усвідомлення, 
як описано для базової класифікації. 
Запитайте пацієнта, чи зберігалося 
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 згадує людина про 
це пізніше? Опитування свідків може 
уточнити характер поведінки під час 
нападів. Важливо спробувати відріз-
нити іктальний та постіктальний стан, 
тому що усвідомлення повертається 
під час останнього. Якщо ступінь збе-
реження усвідомлення визначити не-
можливо, як, наприклад, це зазви-
чай буває при атонічних нападах або 
епілептичних спазмах, напади кла-
сифікуються як вогнищеві, але ступінь 
збереження усвідомлення не вказуєть-
ся. Опис ступеню збереженості усві-
домлення не є обов’язковим і додаєть-
ся тільки при наявності інформації. 
«Вогнищеві напади зі збереженням 
усвідомлення» з подальшим уточнен-
ням або без нього раніше називалися 
«простими парціальними нападами» та 
«вогнищевими нападами без порушен-
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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’язко-
вим. Збережене усвідомлення означає, 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 перетво-
рює їх на вогнищеві напади з порушенням усвідомлення. Вогнищеві напади з порушенням або збережен-
ням усвідомлення можна додатково охарактеризувати з використанням одного з симптомів моторним або 
немоторним початком, що відповідає першим проявам нападу. Напади потрібно класифікувати за пер-
шим проявом, за винятком припинення діяльності, якщо припинення діяльності є основним під час на-
паду. Крім того, при назві вогнищевих нападів можна опустити згадку про усвідомлення, коли даних про 
усвідомлення немає або її не можна вказ ти, класифікувати напади безпосередньо за ознакою моторно-
го або немоторного початку. При атонічних нападах та епілептичних спазмах, як правило, ступінь пору-
шення 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 
відчуттів. Емоційні напади супроводжуються занепокоєнням, страхом, радістю, іншими емоціями або зов-
нішнім виглядом афекту без суб’єктивних емоцій. Абсанс є атиповим через повільний початок або припи-
нення, або істотні зміни тонусу з появою нетипових, уповільнених, генералізованих піків і хвиль на ЕЕГ. На-
пади можна віднести до некласифікованих за відсутності або недостатності інформації або неможливості 
віднести їх до інших категорій. 1 Визначення, інші типи нападів і дескриптори перераховані в супровідній 
статті та в глосарії термінів. 2 Ступінь збереження усвідомлення не вказано. 3 Через неправильну інформа-
цію або неможливість віднести до інших категорій. «Епілепсія» © МПЕЛ

Керівництво з використання робочої класифікації типів судом МЛБЕ 2017 
р. — розширена версія1
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ня усвідомлення». Наступні терміни в 
стовпчику вогнищевих нападів розши-
реної класифікації використовуються, 
щоб додатково вказати тип вогнище-
вих нападів з порушенням або збере-
женням усвідомлення. Також ступінь 
збереження усвідомлення можна не 
вказувати та класифікувати напади як 
вогнищеві з однією з характеристик 
моторного або немоторного початку, 
що наведені на рис. 2. 

До поведінки з вогнищевим мотор-
ним початком відносять такі види ак-
тивності: атонічні (вогнищева втрата 
тонусу), тонічні (тривале вогнищеве 
напруження), клонічні (вогнищеві рит-
мічні посмикування), міоклонічні (не-
регулярні, короткі вогнищеві посми-
кування) або епілептичні спазми 
(вогнищеві згинання або розгинання 
рук та згинання тулуба). Різниця між 
клонічними та міоклонічними судома-
ми часто є умовною, але при клоніч-
них судомах відмічаються стійкі регу-
лярні стереотипні посмикування, а при 
міоклонусі вони є менш регулярними 
і виникають більш короткими серіями. 
До інших менш очевидних видів вог-
нищевої моторної поведінки відносять 
гіперкінетичну (педалювання, посми-
кування) активність і автоматизми.

Автоматизм є більш-менш скоор-
динованою безцільною повторюва-
ною руховою активністю. У свідків 
потрібно запитати, чи робив хворий 
повторювані безцільні рухи, які можуть 
спостерігатися в нормі в інших обста-
винах. Деякі автоматизми перекри-
вають інші види моторної поведінки, 
педалювання або гіперкінетичну ак-
тивність, тим самим ускладнюючи кла-
сифікацію. У класифікації МПЕЛ 2017 р.
педалювання може поєднуватися в 
одну групу з гіперкінетичними напада-
ми, а не з автоматизмами. Автоматизми

можуть спостерігатися при вогнище-
вих нападах і абсансах.

Вогнищеві моторні напади з припи-
ненням діяльності супроводжують-
ся припиненням руху та зависанням. 
Коротке припинення діяльності часто 
спостерігається на початку багатьох 
нападів, і його важко визначити, тому 
при вогнищевому припиненні діяль-
ності має залишатися домінуючою оз-
накою впродовж всього нападу. Вогни-
щеві вегетативні напади проявляються 
відчуттями в області шлунку, відчут-
тям тепла або холоду, почервонінням, 
пілоерекцією (мурашки по шкірі), сер-
цебиттям, сексуальним збудженням, 
зміною дихання або іншими вегетатив-
ними проявами. Вогнищеві когнітив-
ні напади можна розпізнати, коли па-
цієнт демонструє або скаржиться на 
порушення мовлення, мислення або 
порушення вищих кіркових функцій під
час нападів, коли ці симптоми доміну-
ють під час нападу. Дежа-вю (Deja vu), 
жаме-вю (jamais vu), галюцинації, ілюзії
та нав’язливі думки є прикладами ін-
дукованих аномальних когнітивних 
явищ. Більш правильним, хоча й менш 
милозвучним, був би термін «вогни-
щеві напади з порушенням когнітив-
них функцій», але можна припусти-
ти наявність когнітивних порушень, 
тому що напади ніколи не покращу-
ють когнітивні функції. Вогнищеві емо-
ційні напади проявляються в вигляді 
емоційних змін, в тому числі виник-
нення страху, занепокоєння, збуджен-
ня, гніву, параної, задоволення, радо-
сті, 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’єктивний компонент, 
а афективні симптоми можуть супро-
воджуватися чи не супроводжуватися 
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суб’єктивною емоційністю. Порушення 
свідомості під час нападів не дозволяє
класифікувати напади як фокальні 
когнітивні напади, тому що порушен-
ня свідомості може спостерігатися при 
будьяких вогнищевих нападах. При во-
гнищевих сенсорних нападах можуть 
з’являтися соматосенсорні, нюхові, зо-
рові, слухові, смакові, температурні або 
вестибулярні відчуття.

Лікар повинен вирішити, чи є парок-
сизм одним нападом з розвитком 
клінічної картини при поширенні на-
паду чи двома окремими нападами. 
Іноді може бути важко це встановити. 
Повільна поступова зміна ознак, сим-
птомів і патернів ЕЕГ (при наявності) 
свідчить про окремі напади. Повторен-
ня стереотипної послідовності ознак, 
симптомів і патернів ЕЕГ в різний час 
свідчить, що пароксизм є одним на-
падом. Унітарні вогнищеві напади от-
римали свою назву через початкові 
прояви та наявність або відсутність 
порушення свідомості в будь-який мо-
мент нападу. На відміну від цього, пе-
реривчаті або нестереотипні симпто-
ми свідчать про наявність кількох типів 
нападів. Розглянемо напад, що почи-
нається з дежа-вю, повторюваного без-
цільного чмокання губами, порушення 
усвідомлення, вимушеного поворо-
ту вправо і напруження правої руки. 
В даному випадку поступовий розви-
ток вказує на унітарний напад, який 
можна класифікувати як вогнищевий 
когнітивний напад з порушенням усві-
домлення. Було б корисно додати (в 
якості додаткового опису, а не типу на-
паду) інформацію про прогресування 
автоматизмів і тонічних ознак. В іншо-
му випадку клініцист може зіткнутися з 
нападом, що супроводжується страхом 
і втратою усвідомлення. Пацієнту стає 
краще, а через 30 хвилин відчуває ло-
скотання в правій руці зі збереженням

усвідомлення. Така послідовність 
вказує на два окремих напади, перший 
з яких є вогнищевим емоційними на-
падом з порушенням усвідомлення, а 
другий — вогнищевим сенсорним на-
падом без порушення усвідомлення.

Іноді зустрічаються інші види вогни-
щевих нападів, наприклад, вогнищеві 
тоніко-клонічні напади, але вони є до-
сить рідкими, тому не відносяться до 
окремого типу нападів. Замість того, 
щоб включити термін «інші» до кожної 
категорії, було прийнято рішення по-
вернутися до неспецифічного вико-
ристання більшої категорії, наприклад 
моторного початку або немоторного 
початку, коли наступний рівень деталі-
зації залишається неясним або напа-
ди не відносяться до конкретного типу.

Класифікація нападів з генералізова-
ним початком аналогічна класифіка-
ції 1981 р. з додаванням кількох нових 
типів. При нападах з генералізованим 
початком усвідомлення, як правило, 
порушується, в якості класифікатора 
для цих нападів не використовується 
ступінь порушення усвідомлення. Ос-
новним підрозділом є моторний або 
немоторний (абсанс) тип. Терміни «мо-
торний» і «немоторний (абсанс)» по-
трібні для характеристики моторних 
або немоторних нападів з генералізо-
ваним початком, про які більше нічого 
не можна сказати, але характеристи-
ки «моторні» та «немоторні (абсанс)» 
можна опустити, якщо назва нападу 
однозначна, наприклад, «генералізо-
вані тонічні напади». Слово «генералі-
зовані» можна опустити для таких су-
дом, як абсанс, які можуть мати тільки 
генералізований початок.

Термін «тоніко-клонічний» замінює 
термін «великий епілептичний на-
пад» (grand mal), хоча популярне ви-
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користання старої французької фрази, 
безсумнівно, буде зберігатися. Через 
наявність нового типу нападів, що ха-
рактеризується міоклонічними руха-
ми, що передують тонічним (закля-
клість) і клонічним (тривалі ритмічні 
посмикування) рухам важливо сказати, 
що перші рухи при тоніко-клонічних 
нападах є тонічними. Клонічна фаза 
тоніко-клонічних нападів, як правило, 
проходить у вигляді ритмічних ривків зі
зменшенням частоти впродовж на-
паду. Під час тоніко-клонічних на-
падів усвідомлення порушується до 
початку посмикувань і заклякання 
або одночасно з їх початком. Деякі 
тоніко-клонічні напади можуть супро-
воджуватись неспецифічним відчуттям 
ривків, що насуваються, або з корот-
ким періодом повороту голови або кін-
цівки, що не впливає на визнання по-
чатку генералізованим, хоча біологічні 
процеси не мають ідеальної синхрон-
ності. Клініцист повинен вирішити, чи 
дійсно початок вогнищевий.

Генералізовані клонічні напади почи-
наються, розвиваються та закінчуються 
стійкими ритмічними посмикуваннями
кінцівок з обох боків і часто голови, 
шиї, обличчя та тулуба. Генералізовані 
клонічні напади зустрічаються наба-
гато рідше, ніж тоніко-клонічні напа-
ди, як правило, у дітей раннього віку, і 
їх потрібно відрізняти від нервування 
або тремтіння.

Генералізовані тонічні напади прояв-
ляються у вигляді двостороннього на-
пруження або підняття кінцівок, часто
з напруженням шиї. Класифікація при-
пускає, що тонічна активність не су-
проводжується 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-а-
гоністів та антагоністів, що призводить 
до атетоїдних або скручуючих рухів, що 
при тривалому існуванні може призве-
сти до неприродних поз.

Генералізовані міоклонічні напади мо-
жуть виникати ізольовано або в поєд-
нанні з тонічною чи атонічною актив-
ністю. Міоклонус відрізняється від 
м’язових скорочень більш короткими 
та нерегулярними повторами. Міокло-
нус, як симптом, може мати епілептич-
ну та неепілептичну етіологію.

Генералізовані міоклоно-тоніко-клоніч-
ні напади починаються з декількох міо-
клонічних посмикувань з подальшою 
тоніко-клонічною активністю. Ці на-
пади зазвичай спостерігаються у па-
цієнтів з ювенільною міоклонічною
епілепсією8, і рідко при інших видах ге-
нералізованої епілепсії. Немає однієї 
думки щодо того, чи початкові посми-
кування є міоклонічними або клоніч-
ними, але вони рідко достатньо стійкі, 
щоб вважатися клонічними.

Міоклоно-атонічні напади починають-
ся з короткого посмикування кінцівок 
або тулуба, що переходить в розсла-
блення кінцівок. Ці напади, які раніше 
називали міоклоно-астатичними напа-
дами, частіше за все спостерігаються 
при синдромі Дузе9, але також можуть 
бути при синдромі Леннокса-Гасто та 
інших синдромах.

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

Епілептичні спазми раніше називали-
ся інфантильними спазмами, і термін 
«інфантильні спазми» залишається для
епілептичних нападів, що виникають 
у дитячому віці. Епілептичний спазм 
проявляється як раптове згинання, 
розгинання, або одночасне згинан-
ня-розгинання переважно прокси-
мальних м’язів і м’язів тулуба. Вони 
зазвичай зустрічаються кластерами і 
найчастіше в дитячому віці.

До генералізованих немоторних на-
падів відносяться кілька різновидів 
абсансів. Робоча група зберегла від-
мінність між типовим і атиповим аб-
сансами, тому що при цих двох типах 
нападів, як правило, різні результа-
ти ЕЕГ, синдроми епілепсії, терапія та 
прогнози. Відповідно до класифіка-
ції 1981 р, яка засновувалася на аналізі 
численних записів відео-ЕЕГ,1 абсан-
си вважаються атиповими, якщо вони 
супроводжуються більш вираженими 
змінами тонусу, ніж при типовому аб-
сансі, або коли початок або припинен-
ня не є різкими. Може знадобитися ЕЕГ, 
щоб розрізнити типовий і атиповий аб-
санси.

Міоклонічні абсанси10 — це абсан-
си з ритмічними міоклонічними ру-
хами (3 рухи/с), в результаті верхні 
кінцівки ривками відводяться від ту-
луба, що призводять до поступово-
го підняття рук і супроводжуються на 
ЕЕГ генералізованими комплексами 
спайк-хвиля з періодичністю 3 за се-
кунду. Тривалість, як правило, 10-60  
сек. Порушення усвідомлення може 
бути неочевидним. Міоклонічні абсан-
си зустрічаються при різних генетич-
них захворюваннях, а також без діагно-
стованих супутніх захворювань.

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 відповід-
ного абсансу, що утруднює класифіка-
цію. У класифікації 2017 р. вона відне-
сена до групи немоторних (абсанси) 
нападів, що може здатися нелогічним, 
але в цьому випадку міоклонію поєд-
нують з абсансами, а не з немоторни-
ми нападами. Абсанси з міоклонією 
повік, нападами або ЕЕГ-пароксизма-
ми, викликані закриванням очей або 
фоточутливістю, становлять тріаду син-
дрому Дживонса.11

Напади з невідомим початком можуть 
бути моторними або немоторними. 
Найбільш важливою ця класифікація є
для тоніко-клонічних нападів з невідо-
мим початком. Додаткова інформація 
може дозволити повторно класифіку-
вати ці напади як напади з генералі-
зованим або вогнищевим початком. 
Напади з невідомим початком також 
можуть бути епілептичними спазма-
ми або припиненням діяльності. При 
епілептичних спазмах може знадоби-
тися детальний відео-ЕЕГ моніторинг 
для уточнення характеру початку, це 
також важливо, тому що вогнищеві 
напади можуть спостерігатися при 
виліковній вогнищевій патології. При-
пинення діяльності з невідомим по-
чатком може бути вогнищевим при-
пиненням діяльності з порушенням 
усвідомлення або абсансом. Буває, що 
напади неможливо класифікувати че-
рез недостатність інформації або не-
можливість віднести їх до конкретної 
категорії. Якщо стан не є точно напа-
дом, не можна називати його некла-
сифікованим нападом; скоріше, ця кла-
сифікація призначена для незвичайних 
станів, які можуть бути нападами, але 
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не мають іншої характеристики.

Кожна класифікація нападів перед-
бачає певний рівень невизначеності. 
Робоча група прийняла загальні ре-
комендації з рівнем вірогідності 80 %, 
що початок був вогнищевим або гене-
ралізованим; в іншому випадку потріб-
но віднести напади до некласифікова-
них. Рівень 80 % був обраний довільно 
відповідно до помилково-негативно-
го зрізу статистичного аналізу 80 %, що 
широко застосовується.

Основні дескриптори
Вогнищеві напади проявляються низ-
кою потенційних відчуттів і видів по-
ведінки, які занадто різноманітні для 
включення до класифікації. Щоб по-
легшити загальну термінологію при 
нападах, робоча група визначила де-
які загальні дескриптори поведінки 
при вогнищевих нападах (табл. 1), але 
вони не входять до класифікацій. Ін-
шими словами, основні дескрипто-
ри можна додати до класифікації на-
падів для уточнення проявів окремих 
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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 реагуван-

ня
• 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

Сенсорні
• Вестибулярний
• Зоровий
• Нюховий
• Слуховий
• Смаковий
• Соматосенсорний
• Відчуття холоду-жа-

ру

Латералізація
• Ліворуч
• Праворуч
• Двобічно

Моторні
• Джексонівський
• Дизартрія
• Дискоординація
• Дистонічний
• Параліч
• Парез
• Поворот
• Поза фехтувальни-

ка (фігура 4)
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видів, але вони не позначають окремі 
типи нападів у цій класифікації. Тому 
дескриптори знаходяться на «нижчо-
му рівні», ніж ознаки, такі як «тонічні», 
що визначають тип нападів. Латералі-
зація є особливим типом дескриптора,
але важлива в клінічній практиці.

Робоча група визнала важливість до-
даткового до цієї класифікації доклад-
ного опису нападів у вільній формі.

Глосарій
У таблиці 2 представлений глосарій 
термінів, які використовуються в цій 
та супровідній статтях. Визначення не 
є універсальними, але зосереджені на 
аспектах мови, пов’язаних з напада-
ми. 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 ви-
користання, але в цьому глосарії деякі
терміни оновлені. Можна послатися на 
більш ранню літературу для визначен-
ня старих термінів. Терміни, викори-
стання яких більше не рекомендуєть-
ся, опущені.

Зіставлення старих та нових термінів
У таблиці 3 наведено зіставлення ста-
рих офіційних і популярних термінів 
з термінами класифікації нападів 2017 
року.

Скорочення
У таблиці 4 наведено скорочені назви 
основних типів нападів.

Основні відомості про правила кла-
сифікації нападів
1. Початок: вирішити, чи є напад вог-

нищевим чи генералізованим, ви-
користовуючи рівень вірогідності 
80 %. В іншому випадку початок 

невідомий.
2. Усвідомлення: для вогнищевих на-

падів вирішити, чи потрібна кла-
сифікація за ступенем збереження 
усвідомлення чи її можна опусти-
ти. Термін «вогнищеві напади зі 
збереженням усвідомлення» від-
повідає старому терміну «прості 
парціальні напади», а термін «во-
гнищеві напади з порушенням 
усвідомлення» відповідає старо-
му терміну «комплексні парціаль-
ні напади».

3. Порушення усвідомлення в 
будь-який момент: вогнищеві на-
пади є «вогнищевими нападами з 
порушенням

4. усвідомлення», якщо усвідомлен-
ня порушується в будь-який мо-
мент нападу.

5. Основний початок: класифікувати 
вогнищеві напади за першим ос-
новним проявом або симптомом. 
Не враховувати тимчасове припи-
нення (зупинка? діяльності.

6. Припинення діяльності: при вог-
нищевому припиненні діяльності 
основним симптомом нападу є 
припинення діяльності.

7. Моторні/немоторні: вогнищеві на-
пади з порушенням або збережен-
ням усвідомлення можливо додат-
ково поділити за моторними або 
немоторними ознаками. Також во-
гнищеві напади можна охаракте-
ризувати за ознакою «моторність/
немоторність», не вказуючи рівень 
збереження усвідомлення. Напри-
клад, вогнищеві тонічні напади.

8. Додаткові терміни: такі терміни, як 
«моторні» або «немоторні» можна 
опустити, якщо тип нападу є чітко 
визначеним.

9. Додаткові дескриптори: після кла-
сифікації нападів за типом на ос-
нові початкових проявів реко-
мендується додати опис інших 
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Таблиця 2. Глосарій термінів

Слово Визначення Джерело

Типовий 
абсанс

Раптовий початок, переривання поточної діяль-
ності, відсутній погляд, можливе короткочасне 
відхилення очей вгору. Зазвичай пацієнт НЕ від-
повідає, коли до нього звертаються. Тривалість від 
кількох секунд до півхвилини з дуже швидкою нор-
малізацією стану. Хоча результат ЕЕГ не завжди до-
ступний, на ньому можна побачити генералізовані 
епілептиформні розряди під час нападу. Абсанс за 
визначенням є нападом з генералізованим почат-
ком. Це слово не є синонімом відсутнього погляду, 
який також може спостерігатися при нападах з во-
гнищевим початком

Адапто-
вано з
пос. 12

Атиповий 
абсанс

Абсанс із більш вираженими змінами тонусу, ніж 
типовий абсанс, або абсанс не раптовим початком/
припиненням, часто супроводжується повільни-
ми, нерегулярними, генералізованими спайк-хви-
лями на ЕЕГ

Адапто-
вано з
пос. 11

Припинення Див. припинення діяльності Новий

Атонічні Раптова втрата або зниження м’язового тонусу без 
попередніх міоклонічних або тонічних проявів, заз-
вичай триває близько 1-2 с, залучаються м’язи голо-
ви, тулуба, щелепи або кінцівок

12

Автоматизм Більш-менш скоординована моторна активність, 
що зазвичай спостерігається при порушенні 
когнітивних функцій, після нападу хворий зазвичай 
(але не завжди) не пам’ятає про події. Часто нагадує
довільні рухи та може представляти невідповід-
не 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 термо-
регуляційних функцій

Адапто-
вано з
пос. 12

Аура Суб’єктивна ознака нападу, яку пацієнт може спо-
стерігати перед явними нападами (часто вживаєть-
ся)

12
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Продовження таблиці 2

Слово Визначення Джерело

Усвідом-
лення

Усвідомлення себе та навколишнього Новий

Білатеральні Залучення лівої та правої сторони, хоча прояви 
білатеральних нападів можуть бути симетрични-
ми або асиметричними

Новий

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

Адапто-
вано з
пос. 12

Когнітивні Пов’язані з мисленням та вищими корковими функ-
ціями, такими як мовлення, просторове сприйнят-
тя, пам’ять і праксис. Раніше для таких нападів ви-
користовували термін «психічні»

Новий

Свідомість Стан розуму як з суб’єктивними, так і з об’єктивни-
ми аспектами, що поєднує відчуття себе як унікаль-
ного об’єкта, усвідомлення, реагування та пам’ять

Новий

Дакри-
стичний

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 скру-
чування, через які можуть формуватися аномаль-
ні пози

Адапто-
вано з
пос. 12

Емоцій-
ні напади

Напади, що проявляються у вигляді емоцій або схо-
жих на емоції проявів, наприклад, страх, несподіва-
на радість або ейфорія, сміх (желастичні) або плач 
(дакристичні)

Новий

Епілептичні
спазми

Раптове згинання, розгинання або згинання-роз-
гинання переважно проксимальних м’язів та м’язів
тулуба, зазвичай більш тривалі, ніж міоклонічні 
рухи, але не такі тривалі, як тонічні судоми. Іноді 
зустрічаються 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

Адапто-
вано з
пос. 12
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Слово Визначення Джерело

Епілепсія Хвороба головного мозку, що супроводжується 
одним з наступних станів: (1) принаймні, два не-
спровокованих (або) рефлекторних напади, що ви-
никають з інтервалом > 24 год; (2) один неспрово-
кований (або рефлекторний) напад та ймовірність 
подальших нападів, аналогічна загальному ризи-
ку рецидиву (щонайменше 60 %) як після двох не-
спровокованих нападів впродовж наступних 10 
років; (3) діагноз синдрому епілепсії. Вважається, 
що епілепсія розрішена в осіб, які мали вікозалеж-
ний синдром епілепсії і тепер досягли доросло-
го віку, або в осіб, які не мали нападів упродовж 
останніх 10 років з яких не приймали протие-
пілептичні 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 ко-
роткочасною втратою усвідомлення

Новий

Напад з 
позою
фехту-
вальника

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 по-
зою 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 
широке поширення. Вогнищеві напади можуть ви-
никати в підкіркових структурах

5

Білатераль-
ні тоніко-
клонічні 
напади з во-
гнищевим
початком

Тип нападів з вогнищевим початком зі збережен-
ням або порушенням усвідомлення, моторні або 
немоторні, що прогресують до білатеральних 
тоніко-клонічних. Раніше використовувався тер-
мін «парціальний початок з вторинною генералі-
зацією»

Новий

Геластичні Сміх або хихикання, зазвичай без відповідного емо-
ційного фону

12
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Продовження таблиці 2

Слово Визначення Джерело

Генералі-
зовані

Виникають в деякій точці всередині мережі, швид-
ко розповсюджуються, залучаються мережі обох
півкуль

5

Генералізо-
вані тоніко-
клонічні

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

Адапто-
вано з
пос. 5, 12

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

12

Припинення
діяльност

Зупинка (пауза) діяльності, заморожування, ім-
мобілізація, як при зупинці поведінки

Новий

Нерухомість Див. припинення діяльності Новий

Порушення
усвідом-
лення

Див. усвідомлення. Порушення або втрата усвідом-
лення є особливістю вогнищевих нападів з пору-
шенням усвідомлення, які раніше мали назву «ком-
плексні парціальні напади»

Новий

Порушення
свідомості

Див. порушення усвідомлення Новий

Джек-
сонівський
напад

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

12

Моторні Залучається мускулатура в будь-якій формі. Мотор-
ні напади можуть супроводжуватися збільшенням 
(позитивні) або зменшенням (негативні) скорочен-
ня м’язів для здійснення руху

12

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

Адапто-
вано з
пос. 12
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Слово Визначення Джерело

Міо-
клоніко-а-
тонічні

Генералізовані напади з міоклонічними посмикування-
ми, що призводять до появи атонічного моторного компо-
ненту. 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 
епілептич-
ний

Короткочасна поява ознак і/або симптомів, внаслі-
док аномальної надмірної або синхронної актив-
ності нейронів головного мозку

4

Сенсор-
ні напади

Сенсорні відчуття, що не викликані відповідними 
стимулами в зовнішньому світі

12

Спазм Див. епілептичний спазм 12

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

12

Тоніко-клонічні Послідовність з тонічної та клонічної фаз 12

Неусві-
домлені

Термін неусвідомлений може використовуватися як 
скорочення для позначення порушення усвідомлення

Новий

Некла-
сифіковані

Відноситься до типу нападів, які не можна описати 
за допомогою класифікації МПЕЛ 2017 р. через не-
достатність інформації або незвичні клінічні проя-
ви. Якщо напади не можна класифікувати через не-
відомий 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
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ознак і симптомів, за допомогою 
дескрипторів або у вільній фор-
мі. Вони не змінюють тип нападів. 
Приклад: вогнищеві емоційні на-
пади з тонічною активністю правої 
руки та гіпервентиляцією.

10. Білатеральні або генералізовані: 
використовуйте термін «білате-
ральні» для тоніко-клонічних на-
падів, що поширюються на обидві 
півкулі, та «генералізовані» для на-
падів, які, вочевидь, починаються 
одночасно в обох півкулях.

11. Атиповий абсанс: абсанс є атипо-
вим, якщо він має повільний по-
чаток або закінчення, супровод-
жується помітними змінами в 
тонусі або спайк-хвилями на ЕЕГ 
частотою менше 3 за сек.

12. Клонічні або міоклонічні: термін 
«клонічні» відноситься до стійких 
ритмічних посмикувань, термін 
«міоклонічні» означає неритмічні 
посмикування.

13. Міоклонія повік: при абсансі з міо-
клонією повік спостерігається ви-
мушене посмикування повік вгору 
під час абсансу.

Приклади
1. Тоніко-клонічні. Жінка прокидаєть-

ся і бачить, що у її чоловіка судо-
ми в ліжку. Початок вона не бачи-
ла, але вона описує білатеральне 
заклякання з подальшими біла-
теральними посмикуваннями. 
Результати ЕЕГ і магнітно-резо-
нансної томографії (МРТ) є нор-
мальними. Ці напади класифіку-
ються як тоніко-клонічні напади 
з невідомим початком. Немає до-
даткової інформації, щоб визначи-
ти, чи був напад вогнищевим або 
генералізованим. У старій кла-
сифікації цей напад був би некла-
сифікованим без подальших уточ-
нень.

2. Білатеральні тоніко-клонічні напа-
ди з вогнищевим початком. В аль-
тернативному сценарії випадку 1 
на ЕЕГ чітке вогнище з повільними 
хвилями в правій тім’яній ділянці. 
На МРТ кіркова дисплазія правої 
тім’яної ділянки. В такому випад-
ку напад можна класифікувати як 
тоніко-клонічний напаи від фо-
кального до білатерального з во-
гнищевим початком, незважаючи 
на те, що початок не спостеріга-
ли, тому що вогнищева етіологія 
була встановлена та існує дуже 
висока вірогідність того, що напад 
мав вогнищевий початок. У старій 
класифікації цей напад був би кла-
сифікований як напад з парціаль-
ним початком та вторинною гене-
ралізацією.

3. Абсанс: дитина з діагнозом син-
дрому Леннокса-Гасто невідомої 
етіології. На ЕЕГ комплекси повіль-
них спайкхвиль. Наявні типи на-
падів: абсанс, тонічні та вогнищеві 
моторні напади. Абсанс триває 
довго, має поступовий / нечіт-
кий початок та закінчення, іноді 
призводить до падіння. В дано-
му випадку абсанс класифікуєть-
ся як атиповий абсанс у зв’язку з 
його характеристиками, картиною 
ЕЕГ та супутнім синдромом. За ста-
рою класифікацією абсанси мали б 
таку ж назву.

4. Тонічні: дитина має короткі напа-
ди з напруженням правої руки та 
ноги, впродовж яких реакція та 
усвідомлення зберігаються. Ці на-
пади є вогнищевими тонічними 
нападами зі збереженням усвідом-
лення (слова «моторний початок» 
можна опустити). За старою кла-
сифікацією ці напади називалися 
тонічними з, можливо, неправиль-
ним припущенням про генералізо-
ваний початок.
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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-клоніч-
ний, тонічний, клонічний], від вогнищевого до білатераль-
ного тоніко-клонічного

Дакристичний
(плач)

Вогнищевий [з порушенням або збереженням усвідомлен-
ня] емоційний(плаксивість)

Діалептичний Вогнищевий з порушенням усвідомлення

Дроп-атака [Вогнищевий/генералізований] атонічні, [Вогнищевий/
генералізований] тонічні

Поза фехтуваль-
ника (асиметрич-
ний тонічний)

Вогнищевий [з порушенням або збереженням усвідомлен-
ня ]  Моторний тонічний

Поза фор-
ма цифри 4

Вогнищевий [з порушенням або збереженням усвідомлен-
ня] Моторний тонічний

Застигання Вогнищевий [з порушенням або збереженням усвідомлен-
ня] припинення діяльності

Напад лобної
часткиaа

Вогнищевий

Геластиний (сміх) Вогнищевий [з порушенням або збереженням усвідомлен-
ня ] емоційний (веселість)

Великий 
епілептич-
ний напад

Генералізований тоніко-клонічний, від вогнищевого 
до білатерального тоніко-клонічного, тоніко-клоніч-
ний з невідомим початком
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Таблиця 3. Продовження

Старий термін Новий термін [варіант] (не обов’язковий)

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 
тоніко-клонічний з вогнищевим початком

Малий моторний Фокальний моторний, генералізований міоклонічний

Міоклонічний [Вогнищевий/ генералізований] міоклонічний

Нейрокорти-
кальнийа

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-клоніч-
ний з вторинною 
генералізацією

Від вогнищевого до білатерального тоніко-клонічного

Простий 
парціальний

Вогнищевий зі збереженням усвідомлення

Напад додаткової
моторної зони

Вогнищевий моторнийі тонічний

Сильвієвий напад Вогнищевий моторний
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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 тонікоклонічного 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

Старий термін Новий термін [варіант] (не обов’язковий)

Напад скроневої
часткиa

Вогнищевий з порушенням / збереженням усві-
домлення

Тонічний [Вогнищевий/ генералізований] тонічні

Тоніко-клонічний [Генералізований / з невідомим початком] 
тоніко-клонічний, від вогнищевого до білатераль-
ного тоніко-клонічного

Інсулярний Вогнищевий [з порушенням або збереженням усвідом-
лення] сенсорний (нюховий)

Зверніть увагу, що відповідність неточна, тому що відбулося не тільки перейме-
нування, 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.
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5. Вогнищеві з порушенням усві-
домлення: 25-річна жінка опи-
сує напади, що починаються з 30 
с інтенсивного відчуття, що «грає 
музика». Вона може чути, як гово-
рять інші люди, але потім розуміє, 
що вона не могла зрозуміти, про 
що вони говорили. Після епізоду 
вона злегка збентежена та змуше-
на «переорієнтувати себе». Напад 
можна класифікувати як вогни-
щевий напад з порушенням усві-
домлення. Навіть якщо пацієнтка 
здатна взаємодіяти з навколиш-
нім, вона не може інтерпретувати 
те, що її оточує, і злегка збентеже-
на. За попередньою класифікацією 
це комплексні парціальні напади.

6. Автономні: у 22-річного чоловіка 
напади, під час яких усвідомлен-
ня повністю збережене, є відчуття 
почервоніння та відчуття, що «во-
лосся на руках стає дибки». Ці на-
пади класифікуються як вогнищеві 
немоторні вегетативні напади зі 
збереженням усвідомлення або, 
більш стисло, вогнищеві вегета-
тивні напади зі збереженням усві-
домлення. За старою класифіка-
цією вони називалися простими 
парціальними вегетативними на-
падами.

7. Вогнищевий клонічний: У 1-місяч-
ного хлопчика спостерігаються 
ритмічні посмикування лівої руки, 
що не проходять при зміні поло-
ження руки. Під час нападу на 
ЕЕГ реєструється лобний ікталь-
ний ритм. Це клонічний напад 
з вогнищевим моторним почат-
ком або, більш коротко, вогнище-
вий клонічний напад. Оскільки 
рівень збереження усвідомлен-
ня не можна визначити, то ця ха-
рактеристика не вказується в кла-
сифікації даного нападу. За старою 
класифікацією для цих нападів не 

було назви.
8. Послідовність проявів нападу: на-

пад у 75-річного чоловіка почи-
нається з поколювання в правій 
руці. Пацієнт говорить, що паре-
стезії потім перетворюються на 
рит мічні посмикування правої 
руки, що тривають близько 30 с. 
усвідомлення під час нападу та 
спогади про нього зберігаються. 
Це вогнищевий (з немоторним по-
чатком) сенсорний напад. Кори-
сно додати додатковий опис, на-
приклад, вогнищевий сенсорний 
напад з соматосенсорними про-
явами, що переходять в клонічні 
судоми правої руки. Якщо б сен-
сорна та моторна активність була 
переривчастою або клініцист мав 
підставу вважати, що це два окре-
мих напади (біфокальні або муль-
тифокальні), то кожен компонент 
потрібно було б класифікувати як 
окремий напад. За старою кла-
сифікацією цей стан називався 
простий парціальний сенсомо-
торний нападам. Перевагою кла-
сифікації 2017 р. є вказівка на сен-
сорний початок, що може мати 
клінічне значення.

9. Міоклоно-атонічний: у 4-річного 
хлопчика з синдромом Дузе на-
пад з декількома посмикування-
ми рук, а потім швидке падіння з 
втратою тонусу. Тепер цей стан 
класифікується як міоклоніко-а-
тонічний напад. Раніше неофіцій-
ною назвою був міоклоніко-аста-
тичний напад.

10. Міок лоніко-тоніко-к лоні ний 
напад: у 13 -річного пацієн-
та з ювенільною міоклонічною 
епілепсією напади починаються з 
декількох посмикувань, з подаль-
шим закляканням всіх кінцівок, 
після чого починаються ритміч-
ні посмикування всіх кінцівок. Ці 
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напади класифікуються як міо-
клоніко-тоніко-клонічні напади. У 
старій класифікації не було окре-
мого відповідного типу нападів, 
але їх могли називати міоклоніч-
ними або клонічними нападами з 
переходом у тоніко-клонічні.

11. Вогнищеві епілептичні спазми: у 
14-місячної дівчинки відбувається 
раптове розгинання обох рук і зги-
нання тулуба впродовж приблиз-
но 2  сек. Ці напади повторюють-
ся кластерами. На ЕЕГ гіпсаритмія 
з двосторонніми спайками, най-
більш вираженими в лівій тім’яній 
долі. На МРТ дисплазія лівої тім’я-
ної долі. Резекція дисплазії при-
пинила напади. Враховуючи до-
поміжну інформацію, можна 
класифікувати ці напади як вог-
нищеві епілептичні спазми (тер-
мін «моторний поч ток» можна опу-
стити). У попередній класифікації 
вони називалися інфантильними 
спазмами, а інформація про вог-
нищевий початок не вказувала-
ся. Термін «інфантильний» все ще 
може використовуватися, коли на-
пади відбуваються в дитячому віці.

12. Некласифікований: 75-річний чо-
ловік у якого, як відомо, є епілепсія, 
повідомляє про внутрішнє відчут-
тя тремтіння тіла і почуття збен-
теженості. Іншої інформації немає. 
Результати ЕЕГ і МРТ нормальні. Це 
стан, який є некласифікованим.

ОБГОВОРЕННЯ

Цей супровідний матеріал до стат-
ті про обґрунтування і структуру кла-
сифікації нападів МПЕЛ 2017 року 
є інструкцією з використання кла-
сифікації. Ніякі пояснення, однак, не 
можуть усунути властиві класифіка-
ції неоднозначності при використан-
ні в клінічній практиці. Так, наприклад, 

тоніко-клонічні напади з генералізова-
ним початком можуть бути злегка аси-
метричні з поворотом голови на по-
чатку. Наскільки вогнищевою має бути 
асиметрія, щоб говорити про вогнище-
вий початок? Відповідь полягає в ін-
дивідуальному судженні для кожно-
го нападу. Наскільки невпевненим має 
бути клініцист про природу виникнен-
ня нападу, щоб класифікувати парок-
сизм як напад з невідомим початком? 
Робоча група встановила поріг «80%» 
впевненості, коли можна назвати поча-
ток нападу вогнищевим або генералі-
зованим, але ця чітка лінія, безсумнів-
но, може мати розмитість на практиці.

Неоднозначність виникає, коли напад 
на початку має численні прояви та 
симптоми, наприклад, тонічне закля-
кання руки та автоматизми. Класифіка-
тор повинен вибрати найбільш ранній 
симптом, але різні спостерігачі можуть
давати різні назви нападам залеж-
но від інтерпретації повідомленої ін-
формації або побачених симптомів 
і проявів. Ці неточності можна част-
ково зменшити, знаючи типові мо-
делі звичайних нападів. Припинен-
ня діяльності з наступним кліпанням 
очей та хитанням головою впродовж 5 
с, а потім різкою нормалізацією стану, 
ймовірно, є типовим абсансом, незва-
жаючи на те, що кожен окремий сим-
птом може виникнути при декількох ін-
ших типах нападів. Додаючи додаткові
дескриптори після типу нападу, можна 
точніше описати характер нападу, на-
приклад, додавши «зі сміхом» до «во-
гнищевого емоційного нападу з пору-
шенням усвідомлення».

Деякі моторні ознаки з’являються при 
нападах як з вогнищевим, так і з гене-
ралізованим початком, але не можна
вважати, що патофізіологія однакова 
для обох категорій. Вогнищеві тонічні 
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напади можуть мати інший механізм, 
ніж генералізовані тонічні напади, і ко-
жен тип нападів може свідчити про 
різні прогнози, відповіді на лікування, 
демографію та зв’язок з епілептични-
ми синдромами. Навіть в межах кате-
горії вогнищевих нападів вогнищева 
тонічна активність як частина вогнище-
вих нападів з порушенням свідомості 
(згадайте про загальну частоту виник-
нення рухів скручування під час ком-
плексних парціальних нападів) може 
відрізнятися від вогнищевих тонічних 
нападів у дитини з синдромом Леннок-
са-Гасто. Визначення цих нових типів 
нападів повинно сприяти розширенню 
відомостей про них і синдроми, з яки-
ми вони пов’язані.

Крива оволодіння та впроваджен-
ня буде рухатися вгору для фахівців, 
які використовуватимуть класифіка-
цію 2017 року. З часом буде досягну-
то консенсус щодо того, які типи на-
падів є найбільш репрезентативними 
для різних важливих груп симптомів і 
проявів. Минулий досвід дозволяє про-
гнозувати поступове прийняття нової 
класифікації з перехідним періодом 
використанням термінів з кількох по-
передніх поколінь класифікацій. Ре-
альне використання класифікації 2017 
року, швидше за все, стане поштовхом 
для змін. Бажаний результат впровад-
ження класифікації МПЕЛ 2017 року — 
полегшення спілкування лікарів, не-
медичної спільноти і дослідників типів 
нападів. Майбутні емпіричні класифіка-
ції будуть розроблятися, поки ми не 
отримаємо достатньо знань, щоб по-
будувати класифікацію на основі фун-
даментальних причин існування різних 
типів нападів.
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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 розро-
блена 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 спец-
ифічного 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 розвитку» 
та «епілептична енцефалопатія». Термін «доброякісна» замінено термінами «само-
обмежена» і «фармакочутлива», які можуть застосовуватись у відповідних випад-
ках. Автори висловлюють сподівання, що ці нововведення сприятимуть прове-
денню досліджень епілепсії та дозволять поліпшити надання медичної допомоги
хворим у ХХІ столітті.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:  класифікація, епілептичні синдроми, термінологія, етіологія.

СТАТТЯ, ЩО ВІДОБРАЖАЄ ПОЗИЦІЮ МПЕЛ

Класифікація епілепсій МПЕЛ: позиція комісії 
МПЕЛ щодо класифікації та термінології
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Д-р Інгрід Е. Шеффер,
Голова оперативної робочої групи з класифікації епілепсії 
МПЕЛ

КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ

• МПЕЛ представляє оновлену 
структуру класифікації епілепсій, 
яка має використовуватися разом 
з класифікацією типів нападів

• Рівні діагностики: тип нападів, 
тип епілепсії (фокальна, генералі-
зована, комбінована генералізо-
вана та фокальна, неуточнена) та 
епілептичний синдром.

• Етіологія повинна розглядатися з 
моменту першого огляду пацієнта 
й надалі на кожному етапі діагно-
стики. Епілепсія у одного пацієнта 
може бути класифікована у більш 
ніж одну етіологічну категорію.

• Термін «доброякісна» замінено 
термінами «самообмежена» і «фар-
макочутлива», які можуть застосо-
вуватись у відповідних випадках.

• Терміни «енцефалопатія розвитку» 
та «епілептична енцефалопатія» 
можуть використовуватись повні-
стю або частково за необхідності.

Постійна робота з метою уточнен-
ня класифікації епілепсії проводить-
ся Міжнародною протиепілептичною 
лігою (МПЕЛ) практично з моменту 
її створення в 1909 р. Особливо важ-
ливий крок було зроблено на почат-
ку 1960-х рр., коли Генрі Гасто (Henri 
Gastaut) запропонував новий підхід 
до класифікації.1-3 Активне громадсь-
ке обговорення та отримання нових 
знань про захворювання протягом на-
ступних двох десятиліть сприяли по-
яві знакового документу «Класифікація 
епілепсій та епілептичних синдромів» 
(МПЕЛ, 1985 р.)4, який було переглянуто 
в 1989 р. та затверджено на Генераль-
ній Асамблеї МПЕЛ.5 Класифікація 1989 
р. мала суттєвий вплив на надання ме-
дичної допомоги хворим та проведен-
ня досліджень епілепсії у всьому світі. 

Створення представленого документу 
стало можливим завдяки зусиллям ба-
гатьох людей протягом тривалого часу 
(більше століття), і ми висловлюємо по-
дяку за їх внесок у розвиток класифіка-
ції епілепсії.

Незважаючи на те, що значна кількість 
концепцій, викладених у класифікації 
МПЕЛ 1989 р., залишається прийнят-
ною й зараз, оновлення цього доку-
менту є необхідним з огляду на наукові 
відкриття, які за останні кілька деся-
тиліть принципово змінили наше ро-
зуміння епілепсії, а також підхід до 
діагностики та лікування пацієнтів.

Класифікація епілепсій є ключовим 
клінічним інструментом оцінки стану 
особи, у якої виникають напади, вона 
впливає на кожну клінічну консуль-
тацію, а також на проведення клініч-
них та фундаментальних досліджень 
епілепсії та розробку нових методів 
лікування.  Класифікація служить ба-
гатьом цілям: пропонує підхід до ро-
зуміння типу нападів у пацієнта, інших 
типів нападів, які можуть виникнути у 
нього, потенційних тригерів, і часто – 
прогнозу перебігу захворювання. Кла-
сифікація також дає інформацію щодо 
ризиків розвитку коморбідних станів, 
включаючи труднощі в навчанні, розу-
мову відсталість, психічні особливості 
(наприклад, розлади аутичного спек-
тру) і ризик смерті (наприклад, рапто-
вої неочікуваної смерті при епілепсії 
(sudden unexpected death in epilepsy – 
SUDEP)). Слід зазначити, що класифіка-
ція в багатьох випадках може давати 
основу для вибору антиепілептично-
го лікування.

Класифікація епілепсій зазнала істот-
них змін з моменту створення в 1960-
х рр.6-9 Етапи її розвитку відображають 
поглиблення розуміння фенотипічних 
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ознак та механізмів розвитку захво-
рювання, чому у свою чергу сприяли 
успіхи у сфері клінічних та фундамен-
тальних досліджень у всьому світі. 
Ці досягнення використовуються в 
клінічній практиці та сприяють ро-
звитку нових підходів до лікування, 
включаючи методи фармакологічної, 
хірургічної корекції, дієтотерапії та ви-
користання медичних пристроїв. Кла-
сифікація завжди повинна залишатися 
динамічною, відображати нові наукові 
дані та поглиблення розуміння цієї ге-
терогенної групи захворювань. Про-
довження такого розвитку забезпе-
чуватиме подальше удосконалення 
методів лікування пацієнтів.

Класифікація викликає активні дис-
кусії. З одного боку, це пояснюєть-
ся складністю клінічних підходів 
до діагностики, які стали головним 
підґрунтям побудови концепції, з іншо-
го боку – свідчить про її визначальну
важливість для щоденної практики. 
Класифікація заснована на експерт-
них висновках епілептологів та фахів-
ців суміжних спеціальностей з усьо-
го світу. Хоча немає жодних сумнівів у 
тому, що бажаним результатом є науко-
во обґрунтована класифікація, сучас-
ний рівень розуміння захворювання 
ще не є достатнім, щоб використову-
вати з цією метою лише повністю дока-
зані наукові дані.9 Тому представлений 
підхід базується на комбінації найнові-
ших наукових досягнень та експертних 
висновків, а також включає результа-
ти компромісного діалогу з фахівця-
ми в медичній галузі та інших фахівців 
з усього світу.

Процес діагностики при оцінці стану 
пацієнта з нападами включає кілька 
критично важливих кроків. Перш ніж 
класифікувати напад, лікар повинен 
визначити, чи дійсно пароксизмаль-

на подія є епілептичним нападом та 
врахувати безліч можливостей ди-
ференційної діагностики, включаю-
чи конвульсивні синкопи, парасомнії, 
рухові розлади та інші неепілептичні 
стани (https://www. epilepsydiagnosis.
org/epilepsy-imitators.html). Цей діагно-
стичний етап має бути пройденим на 
момент початку класифікації епілепсії 
у пацієнта.

Класифікація епілепсії починається з 
класифікації нападу. Класифікація на-
падів розглядається у відповідному до-
кументі.10 На наступному етапі визнача-
ють тип епілепсії, а у багатьох випадках 
може бути діагностовано специфічний 
тип епілептичного синдрому. Не менш 
важливо на кожному етапі діагностики 
докласти всіх зусиль
для встановлення етіології епілепсії 
у пацієнта. При класифікації типу на-
падів та типу епілепсії слід враховува-
ти
результати електроенцефалографіч-
них (ЕЕГ), нейровізуалізаційних та ін-
ших досліджень, які можуть вказувати
на етіологію епілепсії. В цьому доку-
менті представлено першу всеохоплю-
ючу класифікацію епілепсії з моменту
останньої прийнятої класифікації 
МПЕЛ 1989 р.

МЕТОДИ

Раніше визначні матеріали МПЕЛ з 
фундаментальних питань (терміноло-
гія, визначення, класифікація нападів
та епілепсій) затверджувалися загаль-
ними зборами при голосуванні пред-
ставників підрозділів МПЕЛ з усього 
світу.5 Цей підхід більше не є оптималь-
ним, оскільки він не забезпечує залу-
чення широкої світової спільноти екс-
пертів та не дозволяє використовувати 
усі можливості сучасних засобів ко-
мунікації.
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Відповідно, у 2013  р. Ліга затверди-
ла новий порядок складання та за-
твердження 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 перед-
бачає підготовку документа групою 
експертів, відібраних Лігою, публікацію
документа на веб-сайті МПЕЛ, збір ко-
ментарів і зауважень всіх зацікавле-
них сторін та призначення окремої 
групи експертів для розгляду та вклю-
чення опублікованих коментарів. Цей 
процес відбувається паралельно з ре-
цензуванням в редакції журналу, до 
якого подано статтю для публікації 
(http://www.ilae.org/Visitors/Documents/
Guideline-PublPolicy-2013Aug.pdf).

У випадку оновленої класифікації пер-
ша пропозиція, яка передувала імпле-
ментації описаної процедури, була пу-
блікація Комісії МПЕЛ з класифікації 
і термінології у 2010  р.9 Акцент було 
зроблено на використанні зрозумілої 
термінології, у якій слова описують 
поняття однозначно. Пропозиція, опу-
блікована у 2010  р., викликала жваве 
обговорення, була отримана значна 
кількість коментарів.12-29 Голова МПЕЛ 
призначив нову Комісію з класифіка-
ції та термінології, завданням якої було 
створення оновленої класифікації від-
повідно до порядку складання визнач-
них документів МПЕЛ. Комісія предста-
вила першу версію документу в 2013 р., 
він був опублікований онлайн та від-
критий для обговорення (Supporting 
Information for Scheffer et al.30).

Публікація викликала активні дискусії, 
всього було отримано 128  коментарів з 
43  країн. Отримана реакція громадсь-
кості та поява протилежних точок зору 
з приводу важливих понять свідчила 

про необхідність подальшого обгово-
рення з метою максимально можли-
вого погодження усіх питань. Рішення 
про це було прийнято комісією, від-
повідальною за розгляд коментарів, 
після чого було розроблено дорожню 
карту, згідно з якою відбувалося по-
дальше 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 комен-
тарі та точки зору потім обговорюва-
лися та розглядалися при оформлен-
ні фінальної версії представленого 
визначного документа, який визначає 
Класифікацію Епілепсій (2017 р.)

КЛАСИФІКАЦІЯ ЕПІЛЕПСІЙ

Нова багаторівнева класифікація 
епілепсій призначена для викори-
стання в різних клінічних умовах (рис. 
1). Це є відображенням відмінностей в 
доступності медичних ресурсів у різ-
них регіонах планети та відповідно до-
зволить використання різних рівнів 
класифікації під час встановлення 
діагнозу. Якщо можливо, слід прово-
дити діагностику та визначати етіоло-
гію епілепсії на усіх трьох рівнях кла-
сифікації.

Тип нападів
Відправною точкою при класифіка-
ції епілепсії є встановлення типу на-
падів. На цьому етапі вважається, що 
клініцист вже провів диференційну 
діагностику епілептичного нападу, і 
не розглядається алгоритм визначен-
ня епілептичних та неепілептичних 
пароксизмальних подій. Класифікація 
типу нападів проводиться відповідно 
до нової класифікації, що наведена у 
відповідному документі.10 Напади кла-
сифікуються як напади з фокальним 
початком, генералізованим початком 
та невідомим початком.
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В деяких ситуаціях за відсутності до-
ступу до ЕЕГ, відео та візуалізаційних 
досліджень класифікація за типом на-
падів може бути максимально мож-
ливим рівнем діагностики. В інших 
випадках для уточнення діагнозу на 
більш високому рівні може бути недо-
статньо даних, наприклад, якщо у па-
цієнта був лише один напад.

Форма епілепсії
На другому рівні встановлюється фор-
ма епілепсії і вважається, що пацієнт 
має діагноз «епілепсія» відповідно до 
визначення 2014 р.31 Цей рівень вклю-
чає нову категорію «комбінована гене-
ралізована та фокальна епілепсія» на 
додаток до добре відомих форм - «ге-
нералізована епілепсія» і «фокальні 
епілепсії», а також категорію «неуточ-
нена епілепсія». Багато епілепсій вклю-
чають в себе декілька типів нападів.

При встановленні діагнозу генералізо-
ваної епілепсії у пацієнта, як правило, 
виявляють генералізовану спайк-хви-
льову активність на ЕЕГ. Особи з ге-
нералізованими епілепсіями можуть 
мати різні типи нападів, у тому числі 
абсанси, міоклонічні, атонічні, тоніч-
ні та тоніко-клонічні напади. Діагноз 
генералізованої епілепсії встановлю-
ють на основі клінічних даних та під-
тверджують привиявленні типових 
міжнападових розрядів на ЕЕГ. Та-
кий діагноз з обережністю встанов-
люють для пацієнтів з генералізова-
ними тоніко-клонічними судомами та 
нормальною ЕЕГ. У цьому випадку по-
трібна додаткова інформація для під-
твердження генералізованої епілепсії, 
наприклад, дані щодо наявності міо-
клонічних судом або відповідного 
сімейного анамнезу.
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Рис 1. 
Схема класифікації епілепсії * – момент виникнення нападів
Epilepsia © МПЕЛ

Фокальні епілепсії включають уніфо-
кальні та мультифокальні розлади, а та-
кож напади, які обмежуються однією 
півкулею. Діапазон типів нападів вклю-
чає фокальні напади без порушення 
усвідомлення, фокальні напади з по-
рушенням усвідомлення, фокальні мо-
торні напади, фокальні немоторні на-
пади, та фокальні напади з переходом 
у двобічний тоніко-клонічний напад. 
На інтеріктальній ЕЕГ, як правило, ви-
являються фокальні епілептиформні 
розряди, проте діагноз встановлюєть-
ся на основі клінічних даних та під-
тверджується даними ЕЕГ.

Нову групу комбінованих генералі-
зованих та фокальних епілепсій було 
введено, оскільки у деяких пацієнтів 
спостерігаються і генералізовані, і фо-
кальні напади. Діагноз встановлю-
ють на основі клінічних даних та під-
тверджують даними ЕЕГ. Наявність 
запису під час нападу є корисною для 
діагностики, проте не є необхідною. На 
міжнападовій ЕЕГ можуть бути вияв-
лені і генералізовані спайк-хвилі, і фо-
кальні епілептиформні розряди, але 
діагноз може бути встановлено й за 
відсутності епілептиформної актив-
ності. Найбільш поширеними випад-
ками, коли наявні обидва типи нападів, 
є синдром Драве та синдром Ленок-
са-Гасто.

Визначення форми епілепсії може бути 
фінальним рівнем діагностики, якщо 
діагностика епілептичного синдро-
му є неможливою. Як приклади мож-
на навести наступні випадки: типова 
ситуація у пацієнта дитячого або до-
рослого віку зі скроневою епілепсією 
без пошкодження головного мозку, 
для якого встановлено діагноз фо-
кальну епілепсію невідомої етіології; 
5-річна дитина з генералізованими 
тоніко-клонічними нападами та гене-

ралізованою спайк-хвильовою актив-
ністю на ЕЕГ, для якої не може бути 
визначено тип епілептичного синдро-
му, проте встановлено чіткий діагноз 
генералізованої епілепсії; або менш 
поширений сценарій - жінка 20-ти 
років, у якої виявлено фокальні напа-
ди з порушенням усвідомлення, абсан-
си, генералізовані спайк-хвилі на ЕЕГ 
та не виявлено МРТ-патології, у тако-
му випадку буде встановлено діагноз
комбінованої генералізованої та фо-
кальної епілепсії.

Термін «невизначена» використовуєть-
ся для випадків, коли у пацієнта вияв-
лена епілепсія, проте лікар не може 
визначити її форму (фокальна або гене-
ралізована) через відсутність достатніх 
даних. Причини можуть бути різними 
– немає доступу до ЕЕГ, результати ЕЕГ 
неінформативні, наприклад, нормаль-
ні. Якщо тип нападів є невизначеним, 
то це може бути причиною того, що тип 
епілепсії може бути «невизначений», 
хоча діагностика на цих рівнях кла-
сифікації може бути не завжди конкор-
дантною. Наприклад, у пацієнта було 
кілька симетричних тоніко-клонічних 
нападів без фокальних ознак, а резуль-
тати ЕЕГ є нормальними. У такому ви-
падку і тип нападів, і форма епілепсії є 
«невизначеними».

Епілептичний синдром
На третьому рівні встановлюєть-
ся діагноз епілептичного синдрому. 
Епілептичний синдром являє собою 
сукупність ознак, яка зустрічається в 
комбінації та включає типи нападів, 
дані ЕЕГ, результати візуалізаційних до-
сліджень. Часто можуть бути залежні 
від віку ознаки, наприклад вік початку 
та ремісії (якщо можливо), тригери, час 
прояву протягом доби, а іноді й про-
гноз.4,5 У деяких випадках синдром ха-
рактеризується проявом супутніх пато-
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логій, наприклад, інтелектуальною або 
психічною дисфункцією, а також спец-
ифічними результатами ЕЕГ та візуалі-
заційних досліджень. Встановлення 
діагнозу на рівні синдрому може мати 
етіологічне, прогностичне 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 визна-
чення лікування. Існує значна кількість
добре відомих синдромів, наприклад, 
дитяча абсансна епілепсія, синдром 
Веста, синдром Драве, хоча формаль-
на класифікація синдромів не була за-
тверджена МПЕЛ.9
 Нещодавно
було розроблено освітній веб-сайт 
МПЕЛ – epilepsydiagnosis.
org, який є цінним ресурсом для ро-
зуміння параметрів діагностики, пере-
гляду відеоматеріалів щодо типів на-
падів та
прикладів ЕЕГ для багатьох добре вив-
чених синдромів. Цей
веб-сайт був розроблений як навчаль-
ний інструмент.

Ідіопатичні генералізовані епілепсії
У групі генералізованих епілепсій заз-
вичай виділяють підгрупу ідіопатич-
них генералізованих епілепсій (ІГЕ). 
ІГЕ охоплюють чотири добре відомі 
епілептичні синдроми: дитячу аб-
сансну епілепсію, ювенільну абсанс-
ну епілепсію, ювенільну міоклонічну 
епілепсію та епілепсію з ізольовани-
ми генералізованими тоніко-клонічни-
ми нападами (раніше застосовувався 
термін «епілепсія з ізольованими ге-
нералізованими тоніко-клонічними на-
падами при пробудженні», проте назву 
було змінено з огляду на можливість 
появи судом у будьякий час доби). 
Надходила пропозиція усунути термін 
«ідіопатична» з номенклатури, оскіль-

ки його визначення було «невідома 
або сумнівна етіологія, крім можливої 
спадкової схильності».4 Грецький тер-
мін «idios» означає «свій, власний, осо-
бистий» і таким чином може певною 
мірою вказувати на генетичну етіоло-
гію. У такому випадку термін «ідіопа-
тична» може розглядатись як недостат-
ньо точний, враховуючи накопичення 
даних щодо генів, які впливають на ро-
звиток багатьох епілепсій, у тому чис-
лі з моногенним (спадкові та de novo 
варіанти) або комплексним (полігенні 
з впливом факторів навколишнього се-
редовища або без нього) успадкуван-
ням. Крім того, термін «генетична» іноді 
може бути неправильно інтерпрето-
ваний як синонім терміну «спадкова».

З наведених причин більш доціль-
ним є віднесення цієї групи синдромів 
до типу генетичних генералізованих 
епілепсій (ГГЕ), якщо клініцист має до-
статні докази для використання тако-
го терміну. Підставою для цього мо-
жуть бути ретельно проведені клінічні 
дослідження успадкування цих син-
дромів за участю близнюків та близь-
ких родичів, у тому числі без вста-
новлення специфічних генетичних 
мутацій. У теперішній час рідко на-
явні дані щодо певної генетичної му-
тації (або кількох), що призвела до ро-
звитку епілепсії у пацієнта. Ймовірно, 
виключенням є дитячі енцефалопатії 
розвитку та епілептичні енцефалопатії, 
для яких було показано розвиток пато-
генного варіанту de novo у багатьох па-
цієнтів.32

Разом з тим, велика група експертів 
вважала бажаним зберегти термін 
«ІГЕ». Робоча група прийняла рішен-
ня залишити цю назву для чотирьох 
епілептичних синдромів – дитячої аб-
сансної епілепсії, ювенільної абсанс-
ної епілепсії, ювенільної міоклонічної 
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епілепсії та епілепсії з ізольованими 
генералізованими тоніко-клонічними 
нападами. Термін «генетична генералі-
зована епілепсія» може бути викори-
станий в деяких клінічних випадках, 
якщо у клініциста є підстави вважати 
патологію генетично обумовленою.

Самообмежені фокальні епілепсії
Розрізняють декілька видів самообме-
жених епілепсій, зазвичай захворюван-
ня починається в дитинстві. Найбільш
поширеною є самообмежена епілепсія 
з центротемпоральними спайка-
ми, попередня назва – «доброякіс-
на епілепсія з центротемпоральними 
спайками». У цю групу також включа-
ють самообмежені потиличні епілепсії 
дитячого віку, форму з раннім по-
чатком, описану Панайотопулосом 
(Panayiotopoulos) та форму з пізнім по-
чатком, описану Гасто (Gastaut).33 Інші 
форми цієї групи включають самооб-
межену лобну34, скроневу35 і тім’яну36 
епілепсії, які можуть вперше проявити-
ся в підлітковому або навіть доросло-
му віці.

Етіологія
З моменту першого епілептичного на-
паду у пацієнта, клініцист повинен на-
магатися визначити етіологію епілепсії. 
Нижче наведені етіологічні групи з ак-
центом на ті з них, які є найбільш важ-
ливими при виборі методу терапії. На 
початку обстеження слід проводити 
нейровізуалізацію, найкраще – МРТ, 
якщо є така можливість. Це дозволить
клініцисту визначити наявність струк-
турних етіологічних факторів розвитку 
епілепсії. П’ять інших етіологічних груп
включають генетичні, інфекційні, ме-
таболічні, імунні, а також невизначені 
епілепсії (рис. 1). Епілепсія у пацієнта 
може бути віднесена до більше ніж од-
нієї категорії; етіологічна класифікація 
не є ієрархічною, у кожному випадку 

важливість певного фактору визна-
чається у залежності від обставин. На-
приклад, епілепсія пацієнта з тубероз-
ним склерозом відноситься до двох 
етіологічних груп – структурної та ге-
нетичної; віднесення хвороби до ка-
тегорії структурних є критичним для 
проведення хірургічного лікування, а 
генетичний фактор розвитку є підста-
вою для генетичного консультування 
та розгляду доцільності застосування 
нових методів лікування, наприклад 
у ссавців дія на мішень інгібітором ра-
паміцином (mTOR).

Структурна етіологія
Основною ознакою структурної етіо-
логії є наявність структурних змін тка-
нини головного мозку, що суттєво 
підвищує ризик розвитку епілепсії за 
даними належним чином проведе-
них досліджень.9 Для виявлення та-
ких аномалій зазвичай використову-
ють методи нейровізуалізації, отримані 
результати порівнюють з даними елек-
трофізіологічних досліджень і клінічни-
ми показникамита роблять висновок
щодо наявності зв’язку між структур-
ними особливостями та виникненням 
нападів у пацієнта. Структурна етіо-
логія може бути набутою (наприклад, 
після інсульту, травми або інфекції) 
або генетично обумовленою (напри-
клад, вади розвитку кори головного 
мозку). Незважаючи на генетичну обу-
мовленість, такі епілепсії відносять до 
структурних, оскільки саме наявність 
структурних аномалій призводить до 
виникнення захворювання. Візуаліза-
ція найменших структурних змін вима-
гає проведення МРТ з використанням 
специфічних протоколів для виявлен-
ня епілепсії.37

Особливості багатьох структурних 
епілепсій добре вивчені. Наприклад, 
досить часто у пацієнта зі склерозом 
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гіпокампу спостерігаються напади, 
асоційовані з медіальною скроневою 
часткою. Серед інших ключових зако-
номірностей слід зазначити випад-
ки геластичних нападів при виявлен-
ні гамартоми гіпоталамуса, синдром 
Расмуссена, та синдром геміконвуль-
сивної-геміплегічної епілепсії. Розумін-
ня таких взаємозв’язків є важливим 
для забезпечення ретельного аналі-
зу даних візуалізаційних досліджень та
виявлення певних структурних ано-
малій. Це, в свою чергу, підкреслює не-
обхідність розгляду доцільності хірур-
гічного втручання при неефективності 
медикаментозної терапії.

Структурна аномалія може бути ге-
нетично обумовленою, набутою або 
спричиненою комбінацією цих фак-
торів. Наприклад, полімікрогірія може 
проявлятися за наявності генетичних 
мутацій (наприклад, у гені GPR56) або 
бути наслідком внутрішньоутробної 
цитомегаловірусної інфекції.38 Причи-
нами набутих структурних змін можуть 
бути гіпоксично-ішемічна енцефало-
патія, травма, інфекція або інсульт. У 
випадках, коли генетична мутація, яка 
спричинила виникнення структурної 
аномалії, є добре відомою, для опису 
етіології можуть бути використані оби-
два терміни – «генетична» та «структур-
на». Прикладом може бути туберозний 
склероз, викликаний мутаціями в ге-
нах TSC1 і TSC2, які кодують гамартин і 
туберин відповідно.

Генетична епілепсія
До генетичних належать епілепсії, 
спричинені безпосередньо генетич-
ною мутацією (встановленою або 
ймовірною), основним симптомом яких 
є наявність нападів. Епілепсії, які вва-
жають генетичними, є досить різно-
манітними, і в більшості випадків гени 
наразі не ідентифіковані.

По-перше, припустити наявність ге-
нетичного фактору розвитку мож-
на виключно з огляду на аутосом-
но-домінантний тип спадкування, 
виявлений при роботі з сімейним ана-
мнезом. Наприклад, при синдромі 
доброякісної сімейної неонатальної 
епілепсії у членів більшості сімей ви-
явлено 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 част-
ки пацієнтів.40

По-друге, генетичний фактор може 
бути виявлений у клінічних популя-
ційних дослідженнях, як у випадку ди-
тячої абсансної епілепсії чи ювеніль-
ної міоклонічної епілепсії. Докази того, 
що ці епілепсії є генетично обумовле-
ними, були отримані Леноксом у 1950-
х роках при використанні дослідженні 
близнюків методу та в агрегатних до-
слідженнях сімей.41,42

По-третє, може бути ідентифікова-
на молекулярна основа, яка вказує на 
один ген або варіативність числа копій
генів. Зростає кількість пацієнтів з 
епілепсіями легкого або тяжкого сту-
пеня, спричиненими відомими ге-
нетичними аномаліями. Розвиток 
молекулярної генетики дозволив іден-
тифікувати мутації у значній кількості 
генів, пов’язаних з розвитком епілепсії. 
Найчастіше такі мутації виникають de
novo та виявляються у 30-50 % немов-
лят з тяжкими енцефалопатіями ро-
звитку або епілептичними енцефало-
патіями.32

Найбільш відомим прикладом є син-
дром Драве, при якому > 80 % пацієнтів 
мають патогенний варіант гена SCN1A.
Слід зазначити, що до моногенних па-
тологій належить ряд епілепсій різного 
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ступеню тяжкості, таких як синдромом
Драве або генетична епілепсія з фе-
брильними судомами плюс (Genetic 
Epilepsy with Febrile Seizures Plus – GEFS 
+), у цьому випадку етіологія впливає 
на призначення лікування.43,44 Розумін-
ня фенотипічного спектру, пов’язаного 
з мутаціями певного гена, є визначаль-
ним, оскільки виявлення мутації може 
не бути достатнім для прогнозування 
перебігу захворювання. Інтерпретація 
таких даних повинна відбуватися з ура-
хуванням результатів електрофізіоло-
гічних досліджень та клінічних спосте-
режень. Таким чином, на сьогодні для 
більшості генів показано фенотипічну 
гетерогенність, а для більшості син-
дромів – генетичну гетерогенність.

Етіологічними чинниками розвитку 
епілепсій зі складним типом успад-
кування вважають наявність мутацій 
у кількох генах з або без впливу фак-
торів навколишнього середовища. У 
таких випадках можна виявити варіа-
ції числа копій генів, які спричиняють 
схильність до епілепсії, проте їх ефект 
є недостатнім для прояву захворюван-
ня.45,46 У цьому випадку відсутність на-
падів у сімейному анамнезі ймовірно 
пояснюється тим, що у інших членів 
сім’ї кількість копій є недостатньою.

Важливо відзначити, що термін «ге-
нетична» не є еквівалентним терміну 
«спадкова». Зростає кількість виявле-
них мутацій de novo, які призводять до 
епілепсій різного ступеня тяжкості.47-52 
Це означає, що у пацієнта виникла 
нова мутація, вона не є успадкованою, 
і тому наявність нападів у сімейному 
анамнезі є малоймовірною. Проте діти 
цього пацієнта матимуть 50 % вірогід-
ність успадкування цієї мутації. Це не
обов’язково означає, що його нащад-
ки матимуть епілепсію, оскільки це за-
лежатиме від пенетрантності мутації.

Крім того, є можливим мозаїцизм 
за мутованим геном. Це означає на-
явність двох популяцій клітин, у геномі 
однієї з яких є певна мутація, а у геномі 
іншої – алель природного типу (нор-
мальна). Мозаїцизм може впливати на 
тяжкість нападів, у пацієнтів з порівня-
но меншою часткою клітин з мутацією 
буде спостерігатись епілепсія більш 
легкого ступеня, як показано в дослід-
женнях гена SCN1A.53

Генетична обумовленість епілепсії не 
виключає дію факторів навколишньо-
го середовища. Добре відомо, що на 
виникнення нападів можуть вплива-
ти зовнішні чинники, наприклад, у ба-
гатьох пацієнтів напади спостерігають-
ся частіше при депривації сну, стресі та 
під час інших захворювань. Термін «ге-
нетична епілепсія» вказує на наявність 
значного впливу патогенного варіан-
ту (мутації) певного гену на розвиток 
епілепсії у пацієнта.

Інфекційна епілепсія
Найбільш поширеним у всьому світі 
етіологічним фактором епілепсії є ін-
фекція.54 Інфекційна епілепсія виникає
безпосередньо внаслідок доведеного 
інфекційного захворювання, при цьо-
му напади є основним симптомом. Тер-
мін «інфекційна епілепсія» призначе-
ний більшою мірою для опису стану 
пацієнта з епілепсією, а не випадків на-
падів, які можуть виникати при гострих 
інфекціях, наприклад, менінгіті або ен-
цефаліті. Поширеними патологіями (за-
лежно від регіону) є нейроцистицер-
коз, туберкульоз, ВІЛ, церебральна 
малярія, підгострий склерозуючий па-
ненцефаліт, церебральний токсоплаз-
моз та вроджені інфекції, наприклад, 
вірус Зіка та цитомегаловірус. Іноді при 
таких інфекціях можна виявити струк-
турні аномалії. Виявлення інфекційно-
го чинника розвитку захворювання є 
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важливим для призначення належно-
го лікування Можливим є також постін-
фекційний розвиток епілепсії, напри-
клад, у випадку виникнення нападів 
після завершення гострого періоду 
вірусного енцефаліту.

Метаболічна етіологія
З епілепсією пов’язана значна кількість 
метаболічних розладів. Ця область роз-
ширюється і, відповідно, поглиблюєть-
ся розуміння можливого фенотипіч-
ного спектру. Метаболічною вважають 
епілепсію, безпосередньо спричине-
ну метаболічним розладом (встановле-
ним або ймовірним), при цьому основ-
ним симптомом є наявність нападів. 
Метаболічним фактором розвитку вва-
жають чітко окреслене порушення об-
міну речовин, яке має власні прояви 
та/або викликає біохімічні зміни в ор-
ганізмі, такі як, порфірія, уремія, по-
рушення обміну амінокислот чи піри-
доксин-залежні напади. У багатьох 
випадках (можливо — у більшості) ме-
таболічні розлади обумовлені гене-
тично, але деякі можуть бути набути-
ми, наприклад, церебральний дефіцит 
фолієвої кислоти. Виявлення специфіч-
ного метаболічного фактору розвит-
ку епілепсії є надзвичайно важливим, 
з огляду на значення таких даних для 
призначення терапії та потенційної 
профілактики порушень інтелекту.

Імунна епілепсія
Імунна епілепсія виникає безпосе-
редньо через імунне порушення, при 
цьому напади є основним симпто-
мом. Нещодавно було описано харак-
терну клінічну картину ряду імунних 
епілепсій у дорослих та дітей.54 Понят-
тя імунної епілепсії застосовується у 
випадку наявності доказів аутоімунно-
го запалення в центральній нервовій 
системі. Частота виявлення аутоімун-
них енцефалітів швидко зростає, осо-

бливо при збільшенні доступності те-
сту на антитіла. Прикладами імунних 
епілепсій є анти-NMDA-рецепторний 
енцефаліт (NMDA – N-метил-D-аспар-
тат) і анти-LGI1 енцефаліт.55 Виявлення 
таких патологій свідчить про необхід-
ність їх виділення в окрему категорію, 
це є особливо важливим з огляду на 
важливість призначення етіотропно-
го лікування (таргетної імунотерапії).

Епілепсія невизначеної етіології
Невизначеною вважають етіологію 
епілепсії до виявлення причини її ро-
звитку, у клінічній практиці кількість та-
ких пацієнтів є досить значною. Хворим 
цієї категорії неможливо встановити 
специфічний діагноз, тому використо-
вують базові визначення на основі да-
них електрофізіологічних досліджень і 
клінічних показників (наприклад, «лоб-
на епілепсія»). Виявлення етіологічно-
го фактору залежить від методів об-
стеження, доступних для пацієнта, та, 
відповідно, від якості надання медич-
ної допомоги в окремих лікувальних 
закладах та країнах світу. Автори вис-
ловлюють надію на майбутнє підви-
щення рівня діагностики у країнах, з 
обмеженими ресурсами, що розвива-
ються.

Коморбідні стани
Наразі добре відомо, що епілепсії ча-
сто супроводжуються коморбідними 
станами, наприклад, проблемами з на-
вчанням, психологічними проблема-
ми та поведінковими розладами (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 осо-
бливості можуть включати розла-
ди аутичного спектру та депресію 
та призводити до психосоціальних 
проблем. При більш тяжких формах 
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епілепсії може проявлятися значна 
кількість коморбідних захворювань, 
включаючи моторні розлади (напри-
клад, церебральний параліч) або по-
рушення ходи чи координації рухів, 
сколіоз, розлади сну та захворювання-
ми травної системи. На кожному ета-
пі класифікації для кожного пацієнта 
слід оцінювати наявність коморбідних 
станів (як і етіологію епілепсії) з метою 
забезпечення їх своєчасного виявлен-
ня, діагностики та належного лікуван-
ня.

НОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ І ДІФІНІЦІЇ

Енцефалопатія розвитку та епілептич-
на енцефалопатія
Нове визначення терміну «епілептич-
на енцефалопатія» (звіт Berg et al.9) 
було запропоновано використовува-
ти у випадках, коли наявна епілептич-
на активність призводить до тяжких 
когнітивних і поведінкових порушень, 
які при цьому є більш вираженими, ніж 
очікувані при первинній патології (на-
приклад, при ураженні кори головного 
мозку). Вираженість загальних або ло-
кальних порушень може з часом зро-
стати. Такі розлади є ймовірними при 
епілепсії будь-якого типу та тяжкості у 
пацієнтів різних вікових груп.

Поняття епілептичної енцефалопатії 
може застосовуватися до епілепсії у 
пацієнтів будь-якого віку, його вико-
ристання має бути більш широким та 
не обмежуватися лише тяжкими фор-
мами епілепсії з початком у дитячому 
віці. Значна частка епілептичних син-
дромів, пов’язаних з енцефалопатією, 
є генетично обумовленою, напри-
клад, синдром Веста, при якому від-
значається генетична гетерогенність, 
і епілептична енцефалопатія з безпе-
рервними спайк-хвилями під час сну 
(CSWS), для якої є перші дані щодо ге-

нетичних факторів розвитку.32 Такі син-
дроми також можуть виникати як на-
слідок зовнішніх факторів, наприклад, 
при гіпоксично-ішемічній енцефало-
патії або інсульті, або при вадах розвит-
ку кори головного мозку, набутих чи 
генетично обумовлених.

Поняття епілептичної енцефалопатії 
також може застосовуватися для мо-
ногенних генетичних розладів, на-
приклад, CDKL5-енцефалопатії або 
CHD2-енцефалопатії. Проте один і 
той самий ген може в деяких випад-
ках обумовлювати епілептичну енце-
фалопатію, а в інших – самообмежену 
епілепсію; прикладами є гени SCN1A, 
SCN2A, SLC2A1, KCNQ2, KCNA2 та CHD2. 
При епілептичній енцефалопатії знач-
на та тривала епілептиформна ак-
тивність впливає на процеси розвит-
ку та може призводити до затримки 
когнітивного розвитку і викликати по-
гіршення когнитивних функцій, а та-
кож інших психічних та поведінкових 
порушень. Епілептиформна активність 
може викликати регрес когнітивних
функцій у осіб з нормальним розвит-
ком або з попередньою затримкою ро-
звитку, при цьому може спостерігатися 
зупинка розвитку (плато) або його ре-
грес. Ключове значення цього поняття 
полягає в тому, що корекція епілепти-
формної активності може бути важли-
вою для попередження патологій ро-
звитку, що можуть виникати при цьому 
захворюванні. Це є критичним з клініч-
ної точки зору та часто підтверджуєть-
ся спостереженнями клініцистів і ро-
дичів пацієнтів.

Значна кількість генетичних аномалій 
може також безпосередньо викликати 
патологію розвитку, при цьому вплив
епілептичної активності теж може бути 
наявним. Відомо кілька варіантів про-
яву таких порушень. Наприклад, поява
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нападів або тривалі напади можуть 
спровокувати зупинку розвитку (плато) 
або регрес на фоні наявної затримки 
розвитку. При інших патологіях може 
спостерігатись уповільнення розвит-
ку (на початку нормального) навіть до 
виявлення вираженої епілептичної ак-
тивності на ЕЕГ. Добре вивченим при-
кладом є досить поширена енцефало-
патія при синдромі Драве, при якому 
уповільнення розвитку або регрес від-
буваються у віці від 1 до 2 років, коли 
епілептиформна активність на ЕЕГ, як 
правило, ще не є вираженою. Це свід-
чить про наявність фактору впливу на 
розвиток, відмінного від епілептичного 
компонента, при чому обидва є наслід-
ком мутації гена субодиниці натрієвих 
каналів (SCN1A), виявленої у > 80 ви-
падків захворювання. Третьою гру-
пою патологій є епілепсії, маніфеста-
ція яких припинилася відносно рано 
в анамнезі дитини, але порушення ро-
звитку залишилися досить значними, 
такі зміни спостерігаються у деяких па-
цієнтів з KCNQ2-енцефалопатією або 
STXBP1-енцефалопатією. Наведені за-
кономірності є характерними для ба-
гатьох генетичних енцефалопатій, що 
свідчить про можливу доцільність роз-
ширення термінології в деяких випад-
ках та включення слова «розвиток», що 
буде вказувати на вплив обох аспектів 
у виникненні клінічних проявів. Вве-
дення таких понять має суттєве зна-
чення для розуміння перебігу захво-
рювання як для сімей пацієнтів, так і 
для клініцистів.

Тому пропонується, якщо необхід-
но, використовувати термін «енцефа-
лопатія розвитку та епілептична ен-
цефалопатія», прийнятний для осіб 
будь-якого віку. Це дозволить включа-
ти в опис лише одну або обидві харак-
теристики: термін «енцефалопатія ро-
звитку» вживати при наявності лише 

порушення розвитку без виразної 
епілептичної активності, пов’язаної з 
регресом або уповільненням розвитку; 
термін «епілептична енцефалопатія» 
– при нормальному розвитку до мані-
фестації захворювання та відсутності 
даних щодо самостійного впливу ге-
нетичної мутації на розвиток; терміну 
«енцефалопатія розвитку та епілептич-
на енцефалопатія» – у випадках, коли 
обидва фактори впливають на прояви 
захворювання. Слід зазначити, що до-
сить часто неможливо виявити, котрий 
з компонентів відіграє більш важли-
ву роль.

Багатьом пацієнтам з такими роз-
ладами раніше було поставлено 
діагноз «симптоматична генералізо-
вана епілепсія», проте це поняття не 
слід використовувати надалі, оскіль-
ки воно призначалося для дуже гете-
рогенної групи пацієнтів. Термін засто-
совувався при енцефалопатії розвитку 
та епілепсії (наприклад, при статичній 
інтелектуальній недостатності та лег-
кій формі епілепсії), при епілептичних 
енцефалопатіях, при енцефалопатіях 
розвитку та епілептичних енцефало-
патіях, а також у деяких випадках ге-
нералізованих епілепсій або комбіно-
ваних генералізованих та фокальних 
епілепсій. Нова класифікація дозво-
лить більш точно характеризувати стан 
таких пацієнтів.

У випадках, коли відомо, яка генетич-
на мутація є основним фактором ро-
звитку захворювання, термін «енце-
фалопатія розвитку та епілептична 
енцефалопатія» може бути включе-
но до діагнозу. Наприклад, для позна-
чення багатьох добре відомих енце-
фалопатій розвитку та епілептичних 
енцефалопатій можна використовува-
ти термін «енцефалопатія», наприклад,
«STXBP1-енцефалопатія» або «KCNQ2-ен-
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цефалопатія». Це є особливо важли-
вим при генетичних захворюваннях, 
що можуть проявлятися як тяжкими, 
так і самообмеженими та фармакочут-
ливими формами епілепсії, наприклад, 
обумовлені генами KCNQ2 або SCN2A. 
У таких випадках термін «енцефало-
патія» може використовуватися для по-
значення тяжкої форми захворюван-
ня, пов’язаної з порушенням розвитку.

Самообмежена та фармакочутли-
ва епілепсія
Поглиблення розуміння впливу комор-
бідних станів на якість життя пацієн-
та призвело до виникнення сумнівів 
щодо коректності терміну «доброя-
кісний», оскільки його використан-
ня може призводити до недооцін-
ки наслідків патології, особливо при 
епілептичних синдромах з порівняно 
легким перебігом, наприклад при до-
броякісній епілепсії з центротемпо-
ральними спайками (benign epilepsy 
with centrotemporal spikes –BECTS) або 
дитячій абсансній епілепсії (childhood 
absence epilepsy – CAE). Так, слід врахо-
вувати, що BECTS може бути пов’язана 
з транзиторними або довготривалими 
когнітивними порушеннями56,57, а
CAE – призводити до суттєвих психосо-
ціальних наслідків, наприклад, підви-
щеного ризику ранньої вагітності.58

У звіті Berg et al.9 запропоновано нові 
терміни «самообмежена» та «фармако-
чутлива» для уточнення поняття «до-
броякісна» та використання у відповід-
них випадках. Термін «самообмежена» 
вказує на ймовірність спонтанного ви-
дужання, а «фармакочутлива» – на мож-
ливість контролю нападів відповідни-
ми засобами антиепілептичної терапії. 
Важливо зазначити, що у деяких па-
цієнтів з такими синдромами фарма-
кочутливість може не проявлятись. Як 
зазначалося раніше, формальної кла-

сифікації МПЕЛ для цих синдромів не-
має, проте ми сподіваємося, що з часом 
відбудеться заміна терміну «доброякіс-
на» на більш точні формулювання для 
окремих синдромів. Терміни «злоякіс-
на» та «катастрофічна» застосовувати
не рекомендується, вони будуть вилу-
чені з лексикону через їх різко нега-
тивне сприйняття та відповідні мож-
ливі наслідки.

Автори висловлюють надію, що нова 
класифікація епілепсії буде зручною у 
використанні, сприятиме удосконален-
ню діагностики, поглибленню розумін-
ня етіології та застосуванню таргетної 
терапії для лікування пацієнтів. Важ-
ливо зазначити, що навіть у випадках, 
коли етіологія чітко визначена, основ-
ний механізм виникнення повторюва-
них нападів все ще вимагає вивчення. 
Так, результати досліджень останніх 
років сприяли накопиченню нових 
даних щодо нейробіології нападів та 
епілепсії, що у свою чергу призвело 
до зміни парадигми і обумовило необ-
хідність оновлення системи понять та 
визначень. Ця класифікація відобра-
жає сучасне розуміння епілепсії, тому 
її застосування є винятково важливим 
для комунікації у клінічній та науковій 
спільноті. 
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РЕЗЮМЕ
Комісія з класифікації та термінології та Комісія з епідеміології Міжнародної Проти-
епілептичної Ліги (ILAE) доручили Цільовій Групі переглянути концепції, визначен-
ня та класифікацію епілептичного статусу (ЕС). Запропоноване нове визначення 
епілептичного статусу виглядає наступним чином: епілептичний статус – це стан, 
що виникає в результаті зриву механізмів, відповідальних за припинення нападу, 
або ініціювання механізмів, які призводять до аномально тривалих нападів (після 
точки часу t1). Це стан, який може мати довгострокові наслідки (після точки часу t2), 
включаючи смерть нейронів, пошкодження нейронів і зміну функціонування ней-
рональних мереж, в залежності від типу та тривалості нападів. Це визначення но-
сить конкретний характер і включає два ключових аспекти: перший – тривалість на-
паду (t1), після закінчення якого напад слід розглядати як “безперервну епілептичну 
активність”. Другий часовий аспект (t2) – це тривалість нападу (статусу), після яко-
го 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 тваринах і клінічних дослідженнях. Це дані не є цілком доказови-
ми, 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 визначення, не змінюючи основні по-
няття. Запропонована нова діагностична система класифікації епілептичного стату-
су, 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 н паду, 
другий - відсутність моторного компоненту в структурі нападу (такі як гострі незро-
зумілі стани з епілептифортними ЕЕГ-ознаками). Вісь 2 (етіологія) розподіляється на 
підкатегорії виявлених та невідомих причин ЕС. Вісь 3 (ЕЕГ-кореляції) використовує 
останні рекомендації, розроблені різними групами на основі консенсусів для вико-
ристання наступних дескрипторів ЕЕГ: назва патерну, морфологія, локалізація, ча-
сові особливості, модуляція та ефекти від втручання. Нарешті, вісь 4 розділяє вікові 
пацієнтів на наступні вікові групи – новонароджені, немовлята, діти, підлітки і до-
рослі, літні люди.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Епілептичний статус, Напад, Дефініція, Класифікація, Тривалість 
напад
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КЛЮЧОВІ ПОСТУЛАТИ

• Нове концептуальне визначення 
епілептичного стану пропонує два 
ключові параметри (t1 і t2)

• Часовий параметр t1 вказує, коли 
лікування слід розпочати, а часо-
вий момент t2 вказує на час появи 
довгострокових ускладнень.

• Цільова Група також пропонує 
нову класифікацію епілептично-
го статусу, що забезпечить осно-
ву для клінічної діагностики та те-
рапевтичних 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 важкою формою нападу, яка 
була включена до класифікації Міжна-
родної Протиепілептичної Ліги в 19701
Та 19812 роках. У першій класифікації 
ILAE, яка була розроблена у 1964 та за-
тверджена у 19701 році, епілептичний 
статус був визначений в додатку до 
публікації як «напад, який зберігаєть-
ся достатньо тривалий час або по-
вторюється досить часто, щоб сфор-
мувався фіксований та стійкий стан». 
Епілептичний статус був розділений на 
фокальні, генералізовані або однобіч-
ні типи, і в основному відображав кла-
сифікацію нападів1,3. У перегляді 1981  р. 
визначення було мінімально змінено 
на «напад», що «зберігається протягом 
достатнього періоду часу або досить 
часто повторюється, проте повного 
відновлення між пароксизмами не від-
бувається». Відмінність між парціаль-

ною, генералізованою, і епілепсію Ко-
жевнікова (epilepsia partialis continua) 
була визначена в додатку до Кла-
сифікації, без додаткових подробиць.2
Ці поняття, хоча і дуже цінні, були не-
точними, оскільки вони не визначали 
тривалість нападу, який був «фіксова-
ним та міцним» або «достатньо трива-
лим», а також не було клінічного опису 
(семіології) типу епілептичного статусу 
в Класифікації 1970 та її перегляді у 1981 
році. Ці питання не були вирішені після
доповіді основної групи з класифікації4

Міжнародна Протиепілептична Ліга 
визнала необхідність перегляду Кла-
сифікації епілептичного статусу та 
голів комісії з класифікації і терміно-
логії (Ingrid Scheffer) та Комісії з епі-
деміології (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).

МЕТА КЛАСИФІКАЦІЇ

Класифікація посилається на шлях, в 
якому елементи організовані і мають 
бути ідеально обґрунтовані на ней-
робіологічній основі, щоб сформувати 
природні класи або суттєвості.5 Знан-
ня патофізіології та основ нейробіоло-
гії епілептичного статусу недостатньо 
для запропонування класифікації, яка 
може бути лише компромісом між кон-
цептуальною, науковою (спираючись 
на те, що відомо) та прагматично-ем-
піричною класифікацією.6

Класифікація повинна виконувати кіль-
ка цілей. По-перше, вона повинна по-
легшити спілкування між клініцистами,
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надаючи їм спільну мову. Класи по-
винні бути клінічно диференційовані. 
По-друге, класифікація повинна до-
помогти поліпшити якість лікування 
пацієнтів, виходячи з розуміння пато-
фізіології, прогнозу, етіології та віку. По-
третє, класифікація повинна дозволити 
проведення епідеміологічного дослід-
ження вивчення наслідків та профілак-
тики. В-четверте, класифікація повинна 
бути настановою для фундаменталь-
них досліджень для виявлення при-
родних класів (тобто, сутності або хво-
роби «sensu strictu»), які, у свою чергу, 
стануть основою справжньої науко-
вої класифікації в майбутньому. Тому 
важливо підкреслити, що запропоно-
вана Класифікація є лише робочим ін-
струментом і не повинна розглядати-
ся як остаточна, але вона відображає 
наші поточні знання про епілептичний 
статус. Майбутні досягнення в галузі 
фундаментальних, епідеміологічних 
і клінічних досліджень, безсумнівно, 
приведуть до модифікацій і серйоз-
них змін у запропонованій класифіка-
ції епілептичного статусу.

Класифікація епілептичного статусу не 
може просто відображати класифіка-
цію типів нападів, оскільки симптоми
та ознаки під час стадії розвинуто-
го епілептичного статусу часто мо-
жуть значно відрізнятися у порівнянні 
із симптомами під час короткочасних 
нападів. Принаймні половина хво-
рих, що мають епілептичний статус, не 
страждають на епілепсією, а гострі не-
врологічні розлади і тривалість стану 
призводять до значної варіабельності 
його клінічної картини (тобто семіоло-
гії). Епілептичний статус – це не хворо-
ба, а скоріше прояв (симптом) великої 
кількості захворювань.

ВИЗНАЧЕННЯ ЕПІЛЕПТИЧНОГО
СТАТУСУ
Епілептичний напад визначається як 
«тимчасове виникнення ознак та/або 

симптомів, пов’язаних з ненормальною
надмірною або синхронною нейрон-
ною активністю в мозку. Термін «тим-
часовий» використовується як розме-
жований за часом, з чітким початком і 
закінченням». Класично епілептичний 
статус визначали як «стан, що харак-
теризується епілептичним нападом, 
який триває досить довго або повто-
рюється через короткі інтервали, з 
тим щоб створювати стійкий і трива-
лий епілептичний стан»7,8.

Оскільки визначення IL AE про 
епілептичний статус не дає чіткого 
визначення, щодо його тривалості1-5, 
в підручниках, дослідженнях та клініч-
них випробуваннях були надані різні 
оперативні дефініції. В своїй фунда-
ментальній роботі Meldrum et al.9 при-
пустив, що 82 хвилин або більше по-
стійної судомної активності у бабуїнів 
призводить до незворотного пошкод-
ження нейронів через екситотоксич-
ність. Це спостереження призвело до 
широкого використовування визна-
чення епілептичного статусу як напа-
ду тривалістю 30 хвилин10,11. Обґрун-
тування цього визначення полягало 
в тому, що необоротне ушкодження 
нейронів може відбутися через 30 хв 
триваючої судомної активності. Тому 
це визначення залишається корисним 
для епідеміологічних досліджень, при-
свячених наслідкам та профілакти-
ці епілептичного статусу. Клініцисти 
справедливо аргументували необ-
хідність розпочати лікування раніше, 
так як прогноз епілептичного статусу 
погіршується зі збільшенням трива-
лості12,13. Згодом було висунуто кілька 
пропозицій про скорочення тривалості 
нападу (нападів), необхідного для вста-
новлення епілептичного статусу, од-
нак жодне з них не було засновано на 
достатніх доказових наукових даних, 
представлених в рамках проспектив-
них досліджень.
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Епілептичний статус — це стан, що 
виникає в результаті зриву механізмів, 
відповідальних за припинення нападів,
або внаслідок ініціювання механізмів, 
які призводять до аномальної трива-
лості нападів (після точки часу t1). Це 
стан, який може мати довгострокові 
наслідки (після точки часу t2), включа-
ючи смерть нейронів, пошкодження 
нейронів і зміну функціонування ней-
рональних мереж, в залежності від 
типу і тривалості нападів.

Ця проблема була ретельно розібра-
на в статті Lowenstein et al.14 Очевид-
на невідповідність між недостатністю 
знань про патофізіологічні і необхід-
ністю швидкого лікування пацієнтів 
призвела до концепції оперативного і 
концептуального визначень. Генералі-
зований конвульсивний епілептичний
статус у дорослих і дітей старше 5 років 
операційно визначали як «...≥5 хв (1) 
безперервного припадку або (2) двох 
або більше окремих нападів, між яки-
ми відбувається неповне відновлення 
свідомості»14. Цей часовий інтервал був 
прийнятим клінічним співтовариством 
і використовувався у настановах для 
невідкладної терапії генералізовано-
го епілептичного статусу. В якості базо-
вого наукового (або концептуального)
визначення Робоча група ILAE по Кла-
сифікації визначення «генералізова-
ний конвульсивний епілептичний 
статус відноситься до стану, при яко-
му відбувається збій «нормальних» 
чинників, які служать для припинен-
ня типового ГТКН [генералізований 
тоніко-клонічний напад]»15. Отже ця 
відмінність між клінічним, практичним, 
операційним визначенням та науко-
вим, фундаментальним визначенням 
генералізованого конвульсивного ста-
тусу стосувалося лише лікування гене-

ралізованого судомного епілептичного 
статусу, і не стосувалося інших форми 
епілептичного статусу.

Цільова Група IL AE з класифіка-
ції Епілептичного статусу пропонує 
визначення, яке охоплює всі можливі 
типи епілептичного статусу, та бере 
до уваги сучасні знання про патофізіо-
логію епілептичного статусу і необ-
хідність вирішення питань лікуван-
ня з урахуванням часу тривалості ЕС, 
а також проведення епідеміологічних 
і клінічних досліджень: Це визначен-
ня носить концептуальний характер 
і включає два оперативних часових 
аспекти: перший – тривалість нападу і 
часовий інтервал (t1), при якому напад 
слід розглядати як «аномально дов-
готривалий напад». Другий аспект часу
(t2) – це час тривалості нападу, після 
якого існує ризик довготривалих на-
слідків. У випадку судомного (тоніко–
клонічного) епілептичного статусу 
обидві точки часу засновані на даних, 
отриманих на експериментах на твари-
нах і клінічних дослідженнях. Доказо-
ва база є неповною; крім того, існують
значні відмінності у різних досліджен-
нях, тому ці часові точки слід розгля-
дати як найкращі для оцінки з наявних 
на теперішній час. Дані по іншим фор-
мам епілептичного статусу поки від-
сутні, але в міру розширення знань і 
розуміння конкретних форм епілептич-
ного статусу можуть бути визначені ча-
сові точки на основі наукових даних і 
включені у визначення без зміни осно-
воположних концепцій. Такий поділ на
два часових відрізки має чіткі клініч-
ні наслідки: момент часу операційно-
го вимірювання «1» визначає час, у яке 
лікування має бути розглянуто або 
розпочато, в той час як момент часу
операційного вимірювання «2» визна-
чає, наскільки агресивно лікування по-
винно бути застосовано для запобіган-
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ня довгострокових наслідків. Часовий 
діапазон може значно різнитися між 
різними формами епілептичного ста-
тусу.

Дані окремих вибіркових популяцій 
з рефрактерною епілепсією під час 
відеоелектроенцефалографічного 
моніторингу вказують на те, що біль-
шість судомних нападів тривають <5 
хвилин 16-20. Дані свідчать про те, що 
в загалі при дослідженні популяції без 
спеціальної вибірки тривалість судо-
мних нападів > 5 хв зустрічається на-
багато частіше, ніж зазвичай фіксуєть-
ся під час стаціонарного моніторингу, і 
що ≥ 10% перших неспровокованих на-
падів тривають довше 30 хвилин20,21. 
Спостереження за педіатричними па-
цієнтами, які не мали спеціальних кри-
теріїв відбору показують, що існують 
дві підгрупи пацієнтів, одна з яких має 
тенденцію до коротких нападів (<5 хв), 
а інша підгрупа, яка становить знач-
ну меншість пацієнтів, зі схильністю 
до більш тривалих нападів20. У цьому 
дослідженні було показано, що напад, 
який тривав >7 хв, ймовірно, буде про-
довжено і, отже, вимагає невідклад-
ного інтенсивного лікування. У сукуп-
ності ці висновки дозволили Цільовій 
Групі прийти до консенсусної думки 
про те, що лікування судомних нападів 
слід починати приблизно через 5 хви-
лин.

Враховуючи експериментальні дані, які 
вказують на необоротне ушкодження 
мозку після пролонгованих нападів9 
і потенційну загрозу пошкодження 
мозку у людини, ми пропонуємо час 
t2 — 30 хвилин при конвульсивному 
епілептичному статусі10,11, згідно з по-
передніми визначеннями епілептич-
ного статусу. Як і в експериментах на 
тваринах, були виявлені значні відмін-
ності в коливанні тривалості нападів, 

які призводять до пошкодження, але 
цей момент часу обраний для прак-
тичного керівництва для клінічних 
цілей на основі найбільш вірогідного 
забезпечення безпечності. Інформа-
ція для визначення t1 і t2 для фокаль-
ного епілептичного статусу вкрай об-
межена19,22, і немає ніякої інформації 
для визначення цих показників при 
епілептичному статусі абсансів (див. 
таблицю 1). Крім того, ймовірність 
пошкодження головного мозку зале-
жить від локалізації епілептичного во-
гнища (також актуально у експеримен-
тальних тварин), інтенсивності стану, 
віку хворого та інших факторів, і роль 
цих факторів потребує подальшого 
вивчення у наукових дослідженнях. 
Слід підкреслити, що терміни, зазна-
чені в таблиці 1, призначені головним 
чином для оперативних цілей. Вони є 
лише загальними наближеннями, а час 
настання розвитку мозкового ушкод-
ження значно різняться в різних клініч-
них умовах.

КОМЕНТАР: ОСІ

Мета діагностичних осей – забезпечи-
ти основу для клінічної діагностики, 
клінічних досліджень і терапевтичних
підходів для кожного пацієнта1,4. Рані-
ше, в 1970 роках, осі включали: (1) 
клінічний тип нападу, (2) електроен-
цефалографічне 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 нападу та по-
казниками ЕЕГ (під час нападу і в ін-
теріклальному періоді) (Класифікація 
1981).

Принаймні половина пацієнтів із 
епілептичним статусом не мають 
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епілепсії або специфічних синдромів 
епілепсії — вони мають епілептичний 
статус як наслідок гострого уражен-
ня центральної нервової системи або 
його віддалених наслідків чи систем-
ного захворювання. Тому осі, що вико-
ристалися раніше в класифікації при-
падків, необхідно модифікувати для 
класифікації епілептичного статусу.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЕПІЛЕПТИЧНОГО 
СТАТУСУ

Для класифікації епілептичного стату-
су ми пропонуємо наступні чотири осі:
1. Семіологія
2. Етіологія
3. ЕЕГ кореляти
4. Вік
В ідеальному варіанті кожен пацієнт 
повинен бути класифікований згідно 

кожного вищевказаного параметру. 
Однак треба визнати, що це не завжди 
можливо. При первинному огляді при-
близний вік пацієнта та семіологія бу-
дуть відразу оцінюватися. Етіологія 
буде виявлятися рідше і її визначен-
ня може зайняти деякий час. Крім того, 
визнається, що записи ЕЕГ будуть не-
доступними у багатьох місцях, особ-
ливо в ході первинного огляду23. Однак 
саме данні ЕЕГ зазвичай визначають 
вибір інтенсивності лікування, про-
гноз і клінічні підходи, тому ЕЕГ має 
бути проведено як можна раніше і слід 
шукати можливості його проведення 
у будь якій ситуації як можна раніше. 
Деякі форми епілептичного статусу мо-
жуть бути надійно діагностовано тільки 
завдяки проведенню ЕЕГ дослідження. 
Як і при інших гострих неврологічних 
станах, семіологія (симптоми і ознаки) 
та дані ЕЕГ під час епілептичного стату-
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Таблиця 1. Операційні виміри з t1, що вказують на час початку екстреної тера-
пії епілептичного статусу, та t2, що вказує на час очікування довготривалих на-
слідків

Тип епілептичного статусу Операційний вимір 1
Час (t1), коли напад 
може тривати довше,
що призведе до без-
перервної ак тив-
ності нападів

Операційне вимір 2
Час (t2), коли напад може 
викликати довготривалі 
нас лідки (вк лю чаю чи 
пошкодження нейронів, 
смерть нейронів, зміна 
нейронних мереж та функ-
ціональний дефіцит)

Тоніко-клонічний 
епілептичний статус

5 хв 30 хв

Фокальний епілептичний 
статус із порушенням 
свідомості

10 хв >60 хв

Епілептичний статус 
абсансів

10-15 хва невідомо

а Докази термінів наразі обмежені, а майбутні дані можуть призвести до змін
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су дуже динамічні і можуть змінювати-
ся протягом короткого періоду часу у 
даного пацієнта. Таким чином, повтор-
ні неврологічні обстеження та ЕЕГ-до-
слідження у пацієнта з епілептичним 
статусом можуть призвести зміни кла-
сифікаційного визначення. Наприклад, 
епілептичний статус може починатися 
з фокальних моторних симптомів, які 
переходять у двосторонній судомний 
епілептичний статус (А. 1.b) та через 
кілька годин може клінічно проявля-
тися як неконвульсивний епілептич-
ний статус (NCSE) з комою і незначни-
ми моторними явищами, що нагадують 
так званий «латентний статус» (B. 1). В 
той час ЕЕГ може демонструвати періо-
дичні латералізовані розряди на почат-
ку ЕС і двобічні синхронізовані патерни 
під час повторного дослідження.

Вісь 1: Семіологія
Ця вісь відноситься до клінічних про-
явів епілептичного статусу, і тому є ос-
новою цієї класифікації. Два основних 
таксономічних критерії:
1. Наявність або відсутність мотор-

них симптомів;
2. Ступінь (якісний чи кількісний по-

казник) порушення свідомості.
Форми з переважаючими моторни-
ми симптомами і порушенням свідо-
мості можна віднести до судомного 
епілептичного статусу на відміну від 
безсудомних форм епілептичного ста-
тусу (NCSE). Хоча термін “судоми” (кон-
вульсії) іноді не визнається фахівцями 
як непрофесійний термін, він відобра-
жає звичайну мову лікаря. Слід від-
значити, що «епілептичний статус» та-
кож 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 загаль-
ноприйнятий термін “судомній” або 
“конвульсивний». Він позначає «епі-

зоди надмірних аномальних м’язових 
скорочень, зазвичай двосторонніх, які 
можуть бути продовжені або перер-
вані»25 (Таблиця 2).

Вісь 2: Етіологія
Причина розвитку (етіологія) епілептич-
ного статусу класифікується у спосіб, 
який узгоджується з категорійними 
поняттями Комісії з класифікації ILAE 
20105, але враховує традиційні визна-
чення, які використовуються епілеп-
тологами, лікарями швидкої допомоги, 
неврологами, дитячими неврологами, 
нейрохірургами, сімейними лікарями 
та іншими клініцистами, яким дово-
диться займатися лікуванням хворих 
з епілептичним статусом (Таблиця 3).

Термін «відомий» або «симптоматич-
ний» використовується відповідно до 
загальної неврологічної термінології 
– для епілептичного статусу, виклика-
ного відомими розладами, які можуть
бути структурними, метаболічними, за-
пальними, інфекційними, токсичними 
або генетичними. На підставі часового 
зв’язку з цими розладами можуть бути 
застосовані наступні визначення – го-
стрий стан, віддалені наслідки та про-
гресуюча патологія.

Термін «ідіопатичний» або «генетич-
ний» не може застосуватися до ос-
новної етіології епілептичного стату-
су. При ідіопатичних або генетичних 
епілептичних синдромах причина ста-
тусу не таж сама, як причина виник-
нення захворювання, але деякі ме-
таболічні, 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 ста-
тус у пацієнта з ювенільною міоклоніч-
ною епілепсією
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Таблиця 2. Вісь 1: Класифікація епілептичного статусу

(A) З вираженими моторними симптомами
A.1 Конвульсивний епілептичний статус (КСЕ, синонім: тоніко-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 посми-
кування)
   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 (неко вульсивний епілептичний 
статус, NCSE)
B.1 NCSE з комою (включаючи так званий «латентний» епілептичний 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, зоро-
вими, нюховими, смаковими, емоційними/психічними/емпіричними або слу-
ховими 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
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(яка сама по собі є «ідіопатичною» або 
«генетичною») може бути симптома-
тичним через невідповідне лікуван-
ня протиепілептичним препаратом 
(ПЕП), різку відміну препарату або 
наркотичну інтоксикацію.

Термін «невідомий» або «криптоген-
ний» (по-грецьки: jqupsoc, приховані 
або невідомі; cemoc, сім›я, клас, поход-
ження) використовується в його стро-
гому оригінальному значенні: невідо-
ма причина. Припущення про те, що 
це «імовірно» симптоматичне або ге-
нетичне, недоречно. В якості синоні-
ма і у відповідності з пропозицією 2010 
року5

можна використовувати термін «не-
визначений» або відповідні перекла-
ди на різні мови (Таблиця 4).

Епілептичний статус в його різних 
формах має вкрай велику кількість 
причин; перелік яких додається (До-
даток 1). Цей перелік буде періодично 
оновлюватися і забезпечить базу да-
них для лікарів.

Вісь 3: Електроенцефалографічні 
кореляти
Жоден із патернів іктальної ЕЕГ 
будь-якого типу епілептичного стату-
су не є специфічним. Епілептиформні 
зміни розглядаються як патогомоніч-

нна ознака, але при збільшенні три-
валості епілептичного статусу, ЕЕГ 
картина змінюється та можуть пере-
важати ритмічні неепілептиформні па-
терни. Такі патерни ЕЕГ, як трифазні 
хвилі, можуть спостерігатися при різ-
них патологічних станах, що призво-
дить до значної
розбіжності даних в літературних дже-
релах. Хоча ЕЕГ зазвичай переванта-
жена руховими і м›язовими артефак-
тами
при судомних формах епілептичного 
статусу (що декілька обмежує її клініч-
ну цінність), вона незамінна в діагно-
стиці, так як клінічні ознаки (якщо такі 
є) часто є невиразними і неспецифіч-
ними23,29. Досягнення в області елек-
трофізіологічних методів можуть на-
дати нам більш широкі можливості 
для використання ЕЕГ у невідкладних 
клінічних ситуаціях і дозволяють кра-
ще окреслити динамічні зміни патер-
нів ЕЕГ вже в найближчому майбут-
ньому.

В даний час немає критеріїв EEГ, що 
базуються на доказах, специфічних 
для епілептичного статусу. На підставі 
великої кількості описових дослід-
жень і досягнутих консенсусів26,27,30-32 
ми пропонуємо наступну терміно-
логію для опису патернів ЕЕГ при 
епілептичному статусі:
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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 одноманітним зовніш-
нім виглядом не розглядаються як ЕЕГ-патерни,
що розвиваються26,27

Е. ТРІНКА ТА ІН. ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЕПІЛЕПТИЧНОГО  
СТАТУСУ

Таблиця 4. . Етіологія епілептичного статусу

Таблиця 5. . Епілептичний статус у вибраних електроклінічних синдромах за-
лежно від віку

Відомі (тобто симптоматичні)
Гострі (інсульт, інтоксикація, малярія, енцефаліт та ін.)
Віддалені наслідки (посттравматичний, постенцефалітичний, постінсультний 
і т. д.)
Прогресивний (наприклад, пухлина мозку, захворювання Лафора та інші про-
гресуючі міоклонус епілепсії, деменції)
Епілептичний статус при електроклінічних синдромах
Невідомі (тобто криптогенні)

Епілептичний статус, що відбувається при синдромах епілепсії, які характерні 
для новонароджених та немовлят
• Тонічний статус (наприклад, при синдромі Отахара або синдромі Веста)
• Міоклонічний статус при синдромі Драве
• Фокальний статус
• Фебрільний епілептичний статус

Епілептичний статус, що розвивається переважно в дитячому і підлітковому віці
• Вегетативний епілептичний статус в ранній стадії дитинства доброякісної 

потиличної епілепсії (синдром Панайтополоса)
• Безсудомний епілептичний статус при специфічних синдромах і етіологіях 

для епілепсії дитинства (наприклад, синдром Ангельмана, епілепсія із міо-
клонічно-атонічними нападами, інші міоклонічні енцефалопатії дитинства)

• Тонічний статус при синдромі Леннокса-Гасто
• Міоклонічний статус при прогресуючій міоклонус-епілепсії
• Електричний епілептичний статус повільного сну
• Афатичний статус при синдромі Ландау-Клеффлера

Епілептичний статус, що розвивається переважно в підлітковому і доросло-
му віці
• Міоклонічний статус при ювенільній міоклонічній епілепсії
• Статус абсансів при ювенільній абсанс-епілепсії.
• Міоклонічний статус при синдромі Дауна

Епілептичний статус, якій зазвичай спостерігається в похилому віці
• Міоклонічний статус при хворобі Альцгеймера
• Неконвульсивний епілептичний статус при хворобі Крейтцфельдта-Якоба
• Статус абсансів у дорослих, що виник вперше (de novo) (або рецидивуючий)

Ці форми епілептичного статусу можуть зустрічатися переважно в таких віко-
вих групах, але це не є облігатним.
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1. Локалізація: генералізовані (вклю-
чаючи двосторонні синхронні па-
терни), латералізовані, двобічні 
незалежні, мультифокальні.

2. Назва патерну: періодичні розря-
ди, ритмічна дельта-активність 
або спайк - повільна хвиля / го-
стра хвиля – повільна хвиля вклю-
чно підтипи.

3. Морфологія: гострота, кількість 
фаз (наприклад, трифазна морфо-
логія), абсолютна та відносна ам-
плітуда, полярність.

4. Часові особливості: поширеність, 
частота, тривалість та індекс добо-
вого патерну, початок (раптовий 
або поступовий) і динаміка (ево-
люція, коливання або статичність).

5. Модуляція: індукований стимулом 
або спонтанний.

6. Ефект втручання (медикаментоз-
ного) 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 вікових групах, наве-
дені в таблиці 5 та рисунку 1. Епілептич-
ний статус у новонароджених може 
бути невиразним та важко розпізнава-
тися. Деякі форми епілептичного стату-
су розглядаються як невід›ємна части-
на електроклінічного синдрому; інші 
можуть зустрічатися у пацієнтів з пев-
ним електроклінічним синдромом або 
при наявності тригерних факторів або 
при наявності причин, таких як позбав-
лення сну, інтоксикація або неприйнят-
ні ліки. Прикладами є фенітоїн при дея-
ких формах прогресуючої міоклонічної 
епілепсії33, карбамазепін при ювеніль-
ній міоклонічній епілепсії 34,35 або аб-
санс-епілепсії36. 

ПОДЯКА

Цей повідомлення було написано екс-
пертами, вибраними Міжнародною лі-
гою проти епілепсії (ILAE), і був схва-
лений для публікації ILAE. Думки, 
висловлені авторами, не обов›язко-
во відображають політику або пози-
цію ILAE. Цільова група з класифіка-
ції 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 LondonInnsbruck 
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 обгово-
рювали в поважній, конструктивній і 
плідній атмосфері нове визначення та 
класифікацію. Ми також отримали цінні
пропозиції від кількох членів Комісії 
з Епідеміології і хочемо подякува-
ти Ettore Beghi, Ding Ding, Ed Dudek, 
Charles Newton, and David Thurman (в 
алфавітному порядку) за їхні коментарі.
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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 кортікальних вен
g. Синдром задньої оборотної лейко-
енцефалопатії
h. Судинна деменція

2. Інфекційна патологія ЦНС
a. Гострий бактеріальний менінгіт
b. Хронічний бактеріальний менінгіт
c. Гострий вірусний енцефаліт (включа-
ючи Японський В енцефаліт, енцефаліт, 
викликаний вірусом простого герпесу, 
енцефаліт, викликаний герпесвірусом 
6 типу людини)
d. Прогресивна мультифокальна лей-
коенцефалопатія
(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 панен-
цефаліт
o. Прогресивний енцефаліт при крас-
нусі

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
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g. Примітивна нейроектодермальна 
пухлина

5. Кортикальні дисплазії
a. Фокальна кортикальна дисплазія 
(ФКД) II типу, туберозний склероз, 
гемімегаленцефалія, гемі-гемімега-
ленцефалія
b. Гангліогліома, гангліоцітома, дисем-
бріопластична нейроепітеліальна пух-
лина (ДНЕП)
c. Перівентрикулярна вузлова гетеро-
топія (ПВГ) та інші вузлові гетеротопії
d. Підкіркові гетеротопії
e. Лізенцефалія
f. Сімейна та спорадична полімікрогерії
g. Сімейні та спорадичні шізенцефалії
h. Субтенторальні мальформації (дис-
плазія 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 алкого-
лю
a. Інтоксикація
b. Відміна алкоголю
c. Пізня алкогольна енцефалопатія з 
епілептичними нападами
d. Енцефалопатія Верніке
8. Інтоксикація
a. Медикаментозна
b. Нейротоксини
c. Важкі метали

9. Відміна або зниження плазмокон-
центрації протиепілептичних препа-
ратів

10.Мозкова гіпоксія або аноксія

11.Метаболічні порушення (електроліт-
ний дисбаланс, порушення обміну глю-
кози, органна недостатність, ацидоз, 
ниркова недостатність, печінкова ен-

цефалопатія, радіаційна енцефалопатія 
та інші)

12.Аутоімунні розлади, що викликають 
епілептичний статус
a. Розсіяний склероз
b. Паранеопластичний енцефаліт
c. Енцефалопатія Хашимото
d. Анти-NMDA (N-метил-D-аспартат) 
рецептор–пов’язаний енцефаліт
e. Енцефаліт, пов’язаний з вольтаж за-
лежним антагонізмом рецепторів 
калієвих каналів
f. Енцефаліт, асоційований з антитіла-
ми до декарбоксилази антиглутаміно-
вою кислоти.
g. Енцефаліт, пов’язаний з антагоніз-
мом рецепторів альфа-аміно-3-гідрок-
си-5-метилізоксазол-4-пропіонової
кислоти
h. Серонегативний аутоімунний енце-
фаліт
i. Енцефаліт Рассмусена
j. Церебральні прояви системного чер-
воного вовчака
k. Синдром CREST (кальциноз, фено-
мен Рейно, езофагальна дисфункція, 
склеродактилія, телеангіектазії) l. Хво-
роба Стілла з початком в дорослому 
віці
m.Синдром Гудпасчера
n. Тромботична тромбоцитопенічна 
пурпура (синдром
Мощковича, пурпура Генох Шонлейна)

13.Мітохондріальні захворювання, що 
викликають епілептичний статус
a. Синдром Альперса
b. Мітохондріальна енцефалопатія, 
лактацидоз, та інсульт-подібні епізоди 
(MELAS-синдром)
c. Синдром Лея
d. Міок лонічна енцефалопатія з 
розірваними червоними волокнами 
(MERRF)
e. NAPR-синдром (нейропатія, атаксія 
та пігментний ретиніт)
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14.Хромосомні аберації та генетичні 
аномалії
a. Кільцева 20 хромосома
b. Синдром Ангельмана
c. Синдром Вольфа-Хиршхорна
d. Синдром Мартина-Белла, аутизм, по-
вёязаний з X-хромосомою
e. Синдром затримки розумового ро-
звитку, пов’язаний
з Х-хромосомою
f. Кільцева 17 хромосома
g. Синдром Ретта
h. Синдром Дауна (трисомія 21 хромо-
соми)

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 коен-
зим А карбоксилази
k. Лизиурічне непереносимість про-
теїну
l. Гідрокси-глютарна ацидурія
m.Метахроматична лейкодистрофія
n. Нейрональний цероидный липофус-
циноз (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 пальмітоїлтранс-
ферази
v. Дефіцит бурштинової семіалдегід де-
гідрогенази

17.Інше
a. Сімейна геміплегічна мігрень
b. Спиноцеребелярная атаксія немов-
лят (SCA)
c. Синдром зморшкуватою шкіри
d. Нейрошкірний меланоматоз
e. Мутація нейросерпіну
f. Синдром Вольфраму
g. Аутосомно-рецесивна гиперек-
плексія
h. Синдром Кокайна
i. Церебральна аутосомно-домінантна 
артеріопатія з підкірковими інфаркта-
ми та лейкоенцефалопатією (CADASIL)
Синдром Робінова
k. Злоякісна гіперпірекція
l. Ювенільна хвороба Гентінгтона 
(варіант Вестфаля)

ДОДАТОК 2: ПЕРЕЛІК СПЕЦИФІЧНИХ 
СИНДРОМІВ ПРИ ЯКИХ ЕС Є ІНТЕ- 
ГРАТИВНОЮ ЧАСТКОЮ ЦИХ СИН-
ДРО- МІВ, ЇХ СУТНІСТЮ АБО СИМ-
ПТОМОМ ЗІ ЗНАЧНИМИ КЛІНІЧНИМИ 
НАСЛІД- КАМИ (ПЕРЕЛІК НЕПОВНИЙ 
І БУДЕ ДООПРАЦЬОВУВАТИСЬ)

Статус абсансів при синдромі 20 кіль-
цової хромосоми.
Синдром Ангельмана.
Статус абсансна епілепсія27

ДОДАТОК 3: ПОПЕРЕДНІ ВИЗНА- 
ЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ЕПІЛЕП- 
ТИЧНОГО СТАТУСУ, ЗАПРОПОНО-
ВАНІ ГРУПАМИ МІЖНАРОДНОЇ 
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНОЇ ЛІГИ:

1. Класифікація нападів 1970 (схвалена 
Генеральною Асамблеєю Міжнародної 
протиепілептичної Ліги):
a. Визначення епілептичного статусу: 
«…напад зберігається протягом достат-
нього періоду часу або повторюється 
достатньо часто, щоб привести до фік-
сованого та тривалого епілептичного 
стану («статус» мається на увазі фіксо-
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ваний або тривалий стан).» 
b. Класифікація епілептичного стату-
су: «статус може бути розділений на 
парціальний (наприклад, джексонов-
ский) або генералізований (наприклад, 
статус абсансів або тоніко-клонічний 
статус) або однобічний (наприклад, 
геміклонічнийй) типи.»

2. Класифікація епілептичних нападів 
1981 року перегляду (схвалена Гене-
ральною Асамблеєю Міжнародної про-
тиепілептичної Ліги):
a. a Визначення: «... напад зберігаєть-
ся протягом достатнього періоду часу 
або повторюється достатньо часто, 
щоб повного відновлення між напада-
ми не відбувалося.»
b. b Класифікація: «статус може бути 
розділений на парціальний (напри-
клад, джексоновський) або генералі-
зований (наприклад, статус абсансів 
або тоніко-клонічний статус). Коли ви-
никає дуже локалізований моторний
статус, це називається епілепсія Ко-
жевнікова («epilepsia partialis continua»)

3. Глосарій термінів 2001 року:
a. Визначення епілептичного стату-
су: «Напад, який показує відсутність 
клінічних ознак припинення після 
закінчення часу, який притаманний пе-
реважній більшості нападів цього типу 
у більшості пацієнтів, або повторюва-
них нападів без інтеріктального від-
новлення базової функції центральної 
нервової системи».

4. Схема діагностики епілептичних 
припадків і епілепсії, 2001 р:
a. Класифікація: Безперервні типи при-
падків:
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 ста-

тус
ii. Фокальний епілептичний статус
1. Епілепсія Кожевникова (epilepsia 

partialis continua)
2. Довготривала (затяжна) аура
3. Лімбічний епілептичний статус 

(психомоторний статус)
4. Геміконвульсівний епілептичний 

статус з геміпарезом
5. Дефініція епілептичних нападів і 

епілепсії, 2005 рік:
a. Визначення нападу: Епілептичний 
напад – тимчасове виникнення клініч-
них проявів та/або симптомів внаслі-
док патологічної надмірної або син-
хронної нейрональної діяльності 
мозку. Термін транзисторний викори-
стовується як позначений в часі, з чіт-
ким початком і закінченням ».
b. Визначення епілептичного статусу. 
Хоча в Звіті немає формального визна-
чення, Епілептичний статус визна-
чається як «особливий стан з тривали-
ми або частими приступами».

6. Звіт основної групи Міжнародної 
протиепілептичної ліги, 2006 рік:
a. Визначення: в звіті за 2006 рік немає 
офіційного визначення епілептичний 
статус, натомість Епілептичний ста-
тус описується як «нездатність при-
родних гомеостатичних механізмів, 
відповідальних за припинення напа-
ду забезпечити його закінчення. Од-
нак, незалежно від конкретного опе-
раційного визначення, механізми, які 
беруть участь в ініціюванні та поши-
ренні різних типів епілептичного ста-
тусу, в цілому аналогічні механізмам 
самообмеження іктальних подій, але 
необхідно враховувати додаткові чин-
ники при визначенні критерію для кла-
сифікації, до яких відносяться:
• Різні механізми, які можуть запо-

бігти припиненню нападу, напри-
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клад, механізми, які запобігають 
активне гальмування, десинхроні-
зацію гіперсинхронних розрядів і 
блокування деполяризації.

• Прогресуючі особливості, які 
сприяють подальшим функціо-
нальним і структурних порушен-
ням головного мозку.

• Вікові особливості розвитку».
b. Класифікація: основна група пропо-
нує визнати дев’ять типів епілептично-
го статусу:
1. Епілепсія Кожевникова (epilepsia 

partialis continua)
2. Епілептичний статус додаткової 

моторної зони
3. Довготривала (затяжна) аура
4. Дискогнитивний парціальний 

(психомоторний, комплексний 
парціальний) епілептичний статус

5. Тоніко-клонічний епілептичний 
статус

6. Епілептичний статус абсансів
7. Міоклоничний епілептичний ста-

тус
8. Тонічний епілептичний статус
9. Латентний епілептичний статус
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