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 У книзі детально викладений патогенез, клініка та лікування однієї із найбільш 
розповсюджених і найменш курабельних форм епілепсії - лімбічної. Представлені 

дослідження особливостей біоелектричної активності головного мозку та їх зв’язок з 
генезом і типом нападів. Розглянуті психічні розлади у хворих з лімбічною епілепсією. 
 Для психіатрів, неврологів, психофізіологів та спеціалістів, які займаються 
вивченням функцій мозку. 
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Передмова 

 

Частота зустрічаємості епілепсії в популяції близько 1%. На протязі всього життя 
епілептичні напади реєструються в 5% населення. Таким чином, кожний 20 житель нашої планети 
на протязі життя переносить хоча би 1 напад. Щодо прогнозу, то за даними Всесвітньої 
Протиєпілептичної Ліги, при якісній фармакотерапії можна позбавити від нападів близько 70% 
пацієнтів.  

Останнім часом досягнення світової епілептології й, зокрема, Української 
Протиепілептичної Ліги дозволили добитись значних успіхів у діагностиці і лікуванні епілепсії й 

зменшити стигматизацію цих хворих. 
При правильній діагностиці і лікуванні близько 70% хворих на епілепсію позбавляються 

нападів. Значні успіхи останнім часом досягнуті також і в лікуванні психічних розладів при 
епілепсії. Не менш ефективними є розробки в подоланні психосоціальних проблем цих хворих. 

Незважаючи на це, залишаються значні проблеми в діагностиці і лікуванні лімбічної 
епілепсії. На нашу думку, на сьогодні її вивчення є першочерговим завданням епілептології не 
тільки в зв’язку  із широким розповсюдженням цього захворювання, а й одним з найгірших 
прогнозом при її лікуванні. При цій формі серед всіх фокальних і симптоматичних епілепсій 

найбільш висока частота інтелектуально-мнестичних, афективних, особистісних розладів і 
психозів. Їх виявлення і корекція є актуальним завданням сучасної практичної медицини. Метою 
нашої роботи було вивчення етіопатогенезу лімбічної епілепсії, її клінічних форм і перебігу. 
Особливу увагу ми приділили діагностиці і лікуванню цього захворювання. 

Автори сподівається, що представлені дослідження будуть сприяти подальшим 
досягненням в епілептології й головне, у кінцевому результаті вплинуть на якість лікування цих 
хворих. 

 
 
 
 
 



 

 
Розділ 1. 

Поняття епілептичної хвороби, синдрому, реакції. Клінічні прояви лімбічної епілепсії.  

 
 

 Історія епілепсії налічує століття. Епілепсія розглядалась, як Божа кара за гріхи. Хвороба 
носила назву священної, демонічної, хвороби Геркулеса, падучою, чорною тощо. Термін епілепсія 

вперше з'явився в працях Авіцени в Багдаді (XI ст.). Грецьке слово "епілепсія" означає схоплюю, 
відображаючи стан переможеного, якого перемогла якась зовнішня сила. 

Епілепсія – розлад головного мозку, який характеризується стійкою схильністю до 
виникнення епілептичних нападів, а також нейробіологічними, когнітивними, психологічними і 
соціальними наслідками цього стану. Діагноз епілепсії потребує розвитку, щонайменше, одного 
епілептичного нападу (ILAE, IBE, 2005р.). 

Під епілептичним нападом розуміється стереотипний розлад поведінки, емоцій, 

моторних, сенсорних функцій, свідомості, короткий за часом, явно не спровокований і по 
клінічним проявам який відповідає ЕЕГ. 

Також необхідно відрізняти епілептичну реакцію й епілептичний синдром. 
Епілептична реакція - це реакція організму, яка проявляється у відповідь на вплив 

шкідливого ендогенного фактору надзвичайної сили, наприклад, при отруєнні різними ядами, або 
під час електрошоку. 

Епілептичний синдром - це епілептичні напади, які розвиваються при активно текучих 
церебральних процесах (пухлинах, абсцесах, аневризмах судин головного мозку). 

 У діагностиці епілепсії важливо звернути увагу на сімейний анамнез, розвиток дитини і 
захворювання в ранньому дитячому віці, анамнез нападів зі слів пацієнта, де особливу увагу слід 
приділити суб'єктивному опису нападів, також анамнез нападів зі слів родичів і свідків, що дає 
змогу об'єктивізувати вид нападів і провести попередню топічну діагностику. 

 Скронева, або лiмбiчна епiлепсiя спостерiгається в 45,13 вiдсоткiв хворих на епiлепсiю  
[Карлов В.А. - 1990]. В  бiльшостi  випадкiв  вона починається у  дитячому  або  юнацькому  вiцi  i  
є  однiєю  iз найбiльш важких для терапiї захворювань, яке швидко призводить  до iнвалiдизацiї. 

 Як  відомо,  лімбічна  система  являє собою функціонально об'єднані структури мозку, 
які  приймають  участь  в  організації емоційно  -  мотиваційних  форм  поведінки,  зміну  фаз  сну    
і свідомості, визначає рівень активності  кірково  -  підкіркових відносин [Бехтерева Н.П. - 1974, 
Павлова Т.А. с соавт. - 1976, Свидерская Н.Е. с соавт. - 1984, Сороко С.И. с соавт. - 1981, Судакова 
К.В. - 1987].  Лімбіко-ретикулярний комплекс  адаптує  організм  людини  до  зовнішнього  
середовища, проявляючи  різноманітні  і  складні  функції.  Лімбічна  система включає в себе: 

* давні утворення (преперіформну,  періамигдалярну, діагональну кору,  нюхові  

цибулини,    нюховий  горбик,    прозору перетинку),   
* стару  кору  (гіпокамп,  зубчату   фасцію,    поясну звивину), 
* мезокортекс (острівкова кора, парагіпокампова звивина),  
* підкірку (мигдалина,  ядра  перетинки,  переднє  таламічне  ядро, мамілярні  тіла,  

гіпоталамус).  
Часто сюди включають орбітофронтальну    кору, острівкову, а  також  нову  скроневу  кору 

(рис. 1).  
Функціонально лімбічна система формує підсвідому, інстинктивну поведінку, подібну до 

тваринної, яка визначає, чи нападати, чи втікати. Структури лімбічної системи мають відношення 
до інстинкту самозбереження, боротьби за виживання виду, проявів страху, гніву, задоволення й 
запам’ятовування різної інформації. 

 Amygdala : приймає участь в формуванні агресії, почуттях ревнощі й страху.  
 Cingulate gyrus : відповідає за автономну регуляцію частоти пульсу, артеріального тиску, а 

також функціях пізнання і уваги. 
 Hippocampus : довготривала пам’ять.  
 Mammillary bodies : приймає участь в функціях пам’яті.  

 Nucleus accumbens : формує почуття радості, нагороди. 
 Orbitofrontal : необхідна для прийняття рішень.  
 Parahippocampal gyrus : формування просторової пам’яті. 

http://66.249.93.104/translate_c?hl=ru&u=http://www.answers.com/topic/amygdala&prev=/search%3Fq%3D%2522limbic+system%2522
http://66.249.93.104/translate_c?hl=ru&u=http://www.answers.com/topic/cingulate-gyrus&prev=/search%3Fq%3D%2522limbic+system%2522
http://66.249.93.104/translate_c?hl=ru&u=http://www.answers.com/topic/hippocampus-2&prev=/search%3Fq%3D%2522limbic+system%2522
http://66.249.93.104/translate_c?hl=ru&u=http://www.answers.com/topic/mamillary-body-1&prev=/search%3Fq%3D%2522limbic+system%2522
http://66.249.93.104/translate_c?hl=ru&u=http://www.answers.com/topic/nucleus-accumbens&prev=/search%3Fq%3D%2522limbic+system%2522
http://66.249.93.104/translate_c?hl=ru&u=http://www.answers.com/topic/orbitofrontal-cortex&prev=/search%3Fq%3D%2522limbic+system%2522
http://66.249.93.104/translate_c?hl=ru&u=http://www.answers.com/topic/parahippocampal-gyrus&prev=/search%3Fq%3D%2522limbic+system%2522


 

Скронева  епiлепсiя за  даним   експертiв    ВООЗ  -  форма фокальної  епiлепсiї,  при  якiй  
нейронний  розряд    активності, який викликає напад, або саме органiчне  ураження  мозку  
локалiзовано частково,  або  повнiстю  в  скроневiй  частці.    Ареал    можливої локалiзацiї  згідно  
переглянутої  Класифікації    епілепсій    і епілептичних синдромів від Комісії по класифікації і 
термінології Міжнародної протиепілептичної ліги (1989) включає ряд утворень, які проявляються 
специфічними, характерними тільки для цієї локалізації нападами. Серед них виділяють: 

* напади, пов'язані з ураженням амігдало-гіпокампального комплексу проявляються 

епігастральним дискомфортом, нудотою, вегетативними реакціями, затримкою дихання. Також 
для цього виду нападів характерні ілюзії і галюцинації (за виключенням слухових). Нерідко вони 
супроводжуються страхом і панікою. Найчастіше напади починаються із трудно визначаємого 
наростаючого відчуття в епігастральній ділянці, після якого спостерігаються різні вегетативні 
феномени, паніка або смакові (нюхові) галюцинації. Часто хворим сприймається тільки початок 
нападу, після якого він втрачає свідомість; 

* напади, пов'язані з ураженням латеральної скроневої частки проявляються слуховими 

або зоровими галюцинаціями або ілюзіями, порушенням мови, якщо уражена домінантна півкуля, 
сноподібними станами (dreamy states). Латеральні скроневі напади часто мають складний перебіг у 
зв'язку з розповсюдженням розряду на медіотемпоральні ділянки головного мозку; 

* напади, пов'язані з ураженням поясної звивини проявляються складними моторними 
автоматизмами жестикуляцій з вегетативним і емоційним супроводженням. Під час нападу 
спостерігаються раптові бурхливі автоматизми, генералізовані рухи тіла в різні сторони, біг, 
вокалізація, сексуальні автоматизми, часті падіння (за рахунок білатерального розповсюдження 
розряду). Часто під час нападів зберігається свідомість. Напади короткочасні і після нападів період 

реорієнтації буває мінімальним. Ці напади відрізняються від нічних страхів або кошмарів 
наявністю передчуттів нападу й (або) аури, інтелектуальним зниженням, стереотипністю, 
відчуттями розбитості, головними болями й загальною слабістю зранку після пробудження, 
епілептичними графоелементами в передньоскроневих відведеннях, реєстуємих на ЕЕГ, 
можливим мезіальним темпоральним склерозом, який виявляється при МРТ - дослідженнях.  

* напади, пов'язані з ураженням орбітофронтальної ділянки найчастіше проявляються у 
вигляді комплексних парціальних, які починаються з моторних автоматизмів і жестикуляцій, 

нюхових галюцинацій і ілюзій з вегетативними проявами; 
* напади, пов'язані з ураженням оперкулярної ділянки проявляються слиновиділенням, 

жуванням, ковтанням, ларінгеальними проявами, смаковими галюцинаціями й клоніями в 
обличчю. Часто ці напади супроводжуються епігастральною й вегетативною аурою, порушенням 
мови, страхом і вторинними сенсорними феноменами (переважно у вигляді оніміння долоней). 
 
 

Розділ 2. 

Патофізіологія лімбічної епілепсії та перспективи її 

біоелектричної діагностики 

 
 

Коротко зупиняючись на патофізіології епілепсії, необхідно відмітити, що епілептичний 
нейрон набуває властивість до пароксизмальних деполяризаційних здвигів зі значно більшою 
амплітудою, тривалістю і частотою ніж у нормальних нейронах. Така властивість набувається за 

рахунок наступних механізмів: 
1. За рахунок дисфункції клітин, виконуючих колотеральне гальмування кори. 
2. Деструкція цих клітин призводить до активізації К - Na насосу зі збільшенням 

току іонів К із клітини, що також деполяризує клітину. 
3. У нормі надлишок іонів К поглинається нейроглією, тому в умовах 

епілептогенезу виникає проліферація глії й гліоз, який призводить до механічної 
деструкції нейроцитів і додаткової нестабільності їх мембран. 

4. До пароксизмальних деполяризаційних сдвигів призводить генетичне 
детерміноване збільшення концентрації збуджуючих нейротрансміттерів - таких як 
глутамат і аспартат і зниження концентрації гальмівних (ГАМК), а також збільшення 
гормону кортікотропін - релізінг. 



Лущик У.Б. (2006) вважає, що існують певні алгоритми формування судомної реакції як 

логічної реакції живого організму на неадекватний подразник: 
1. Всі живі організми функціонують за принципом стійкої рівноваги двох 

взаємопротилежних векторів впливу: збудження-гальмування, гармонічний розвиток-
диспропорційний онтогенез, артеріо-венозна рівновага й т.п. 

2. З погляду законів математичного моделювання живі організми існують як цілісна система 
із чіткою системою ієрархії. Порушення субординації тих чи інших систем мозку 
призводить до перепрофілювання  величини та вектору збудження, порушення процесів 

синхронізації всіх задіяних ланок. 
3. Жива система функціонує як гібридна система з поєднанням і одночасним існуванням 2-х 

систем: механічного та електронного контролю з їх частковим взаємним 
підпорядкуванням. Механічна система є довговічною, запас живучості гібридної системи є 
меншим.  

4. Енергетичне забезпечення живої системи  також підпорядкується філософії матеріалізму – 
закону збереження енергії, переходу  кількості в якість. Не можна не враховувати 

феномену “затишшя перед бурею”: як в природі штормів, смерчів, так і перед судомним 
нападом в більшості хворих ми зустрічаємося   з явищами локальної іритації кори мозку – 
різноманітні аури, в інших хворих вираженого гальмування  функцій мозку -  спонтанна 
абулія, порушення синхронізації вищих коркових функцій, розсіяність уваги, 
конфліктність, нав’язливість в спілкуванні, акайрія. 

5. Диспропорційний розвиток мозку дітей з мозаїчним перезбудженням одних ділянок та 
вираженим гальмуванням    інших зумовлює фоновий гемодинамічно-енергетичний 
дизбаланс. 

6. Демонстративно-істероїдний тип поведінки, який   формується в дітей також починається 
спочатку з локального перезбудження  - реакції гучного плачу без сліз з поступовим 
розширенням артистичного ефекту   в руховій сфері – посмикування кінцівками, синхронні 
часті посмикування кінцівками аж до відсутності контакту. Фактично, це зафіксована 
судомна реакція реагування на негатив  з неможливістю або небажанням продуктивного 
мовного контакту для досягнення згоди. 

7. Пам’ять мозку – у пацієнтів, які в анамнезі  мали судомні напади,   вони можуть 

відновитися при наявності несподіваних несприятливих факторів для мозку – порушення 
нічного сну, смерть родича, ранкові приступи після безсонної ночі.  

8. Ефект оголеної проводки – із замиканням, різновекторним  перемиканням та розсіювання 
збудження (електричного імпульсу) по нервовому волокну на фоні набряку мозкової 
тканини. 

9. Рухове неконтрольоване збудження у вигляді парціальних чи генералізованих судом – 
фактично основний синдром, який візуально найбільше лякає під час судомного нападу. 

10. Горизонтальне положення тіла пацієнта під час судомного нападу гемодинамічно 
обгрунтоване необхідністю вирівняння гемодинамічно-водного балансу у всьому 
організмі. 

11. Вимірювання концентрації протисудомних лікарських середників  у ліктьовій вені може 
значно відрізнятися від концентрації цих препаратів у ділянках мозку. особливо при 
наявності феномену артеріо-венозного шунтування в кавернозний або в інші синуси мозку. 

12. Стресові реакції, які зафіксовані у мозку і не нейтралізовані під час психотерапевтичних 
сеансів можуть виступати тригером  страшних сновидінь з виходом в нічний судомний 

напад. 
13. Сьогодні нагально необхідна комплексна об’єктивізація стану всіх систем мозку ( саме 

мозку) під контролем сучасної діагностичної апаратури для адекватної та правильної 
тактики  ведення хворого з судомними реакціями, бажано з фази дебюту захворювання. 

Головною структурою лімбічної системи являється гіпокамп,  який входить до кола 
Пейпца й основні  його функції - пам'ять, емоції, ініціатива  поведінки.  Він проявляється 
активністю на частоті 14 - 30 і 4 - 7 ГЦ. Гіпокамп  входить  до  кола  Пейпца. Однією із 

важливих умов розвитку скроневого епілептичного  нападу є двобічне залучення гіпокампів 
[Mori N. - 1997, Wieser H.G. - 1988]. 

Найбільш складною є організація епілептичної системи у хворих з лімбічною 
епілепсією стосовно інших форм епілепсій. Основним методом дослідження в цих випадках 
залишається електроенцефалографія. Складність організації лімбічної системи злоякісність 



перебігу цієї форми епілепсії сприяє водночас і пошуку нових, більш ефективних 

діагностичних і лікувальних методик.  
Головною  причиною  епілепсії, зокрема, лімбічної, вважають    неконтрольовані 

електричні розряди нейронів [Гнездицкий В.В. - 1999], які можуть бути зареєстровані 
виключно за допомогою ЕЕГ [Зенков Л.Р. - 1997, Сандригайло Л.И. - 1978, Niedermeyer E. et 
al - 1982]. Вона допомагає диференціювати епілепсію від інших  пароксизмальних станів,  
виявляти  тип  епілептичних  нападів,  локалізувати    й оцінювати інтенсивність вогнища, 
визначати динаміку  функціонального  стану мозку [Зенков Л.Р. - 1997,    Карлов В.А. с 

соавт. - 1990, Мерцалов В.С. с соавт. - 2000, Мыслободский  М.С.  - 1973, Биниауришвили 
Р.Г. с соавт. - 1985,  Barcia-Salorio J.  et al - 1987/1988]. 

Сформоване пароксизмальне вогнище розглядється як  "мiсцеве  виявлення   
довготривалої пам'ятi" з математичної  точки  зору i його стiйкiсть проявляєтся не стiльки в 
його безперервному функцiонуванні, скiльки в стiйкому його вiдновлення в однiй i тiй  же 
зонi, навiть, коли у хворого реєструється  епізодично  нормальна ЕЕГ. 

Епілептічний  розряд  гіппокампу  може  не  виявлятись   на спонтанній ЕЕГ. 

Підвищення  активності  вдається  виявити  в  цих випадках методом частотного аналізу й  
інтеграції  біоелектричної активності [Чхенкели С.А.  соавт. - 1977]. 

Підтвердженням цієї тези є чисельні спроби її хірургічного лікування. Якщо, 
наприклад, епілептичне вогнище знаходиться в скроневій долі,  то проста лобектомія часто 
буває неефективною.  Навіть,  якщо в скроневій долі є пухлина і хворий  переносить  судоми,  
то проста її екстракція часто не дає  очікуваного  лікувального ефекту. У таких випадках 
нейрохірурги-епілептологі  проводять резекцію  всього  амігдало-гіпокампального 
комплексу. Даний  факт   пов'язаний    зі    швидким    формуванням епілептичної системи в 

цих утвореннях. Основними  особливостями  лімбічної  системи  є  чисельність замкнутих 
кіл і здатність  до  реверберації.  Тут  перекриваються різносенсорні шляхи. Епілептичне 
подразнення будь -  якої  з  її структур викликають активацію всієї лімбічної системи. Тому 
термін "скронева  епілепсія"  є  обмеженим  і  умовним. Більш адекватною  є  назва  
"лімбічна  епілепсія"  [Карлов В.А. с соавт.  - 1990,  Angel J. et al - 1980], що знайшло 
відображення і в міжнародній класифікації хвороб 10 - го перегляду (шифр F07.0). 

Для виникнення  епілептичної  активності  потрібна  загальна асиметрична висока 

потужність фонової ЕЕГ, а також  дезінтеграція між активуючими системами "ероузал 1" і 
"ероузал 2", які спричиняють гіперсинхронну лімбічну  активність,  або  виконують роль 
трігера  [Вейн А.М. с соавт. - 1999]. 

Сукупність    взаємодіючих    патологічних    вогнищ,    які функціонують    як    
генератори,    спроможні     організовувати самопідтримуючу систему. Разом зі змінами в 
мозку, що спричиняють виникнення, розвиток та поширення епілептичної  активності, 
формується патологічна епілептична  система.  [Крыжановский Г.Н. -  1991,  Шандра О.А. с 

соавт. - 1999]. 
При лімбічних  епілептичних  нападах,  як  правило,   спостерігається 

білатеральносинхронна епілептична активність з деяким акцентом на стороні вогнища 
[Зенков Л.Р. - 1996,  Oana Yasunori et al - 1991]. 

Під епілептичною активністю мають на увазі піки, гострі хвилі, різні нечіткі 
комплекси, будь - які хвилі, амплітудою більше 100 мікровольт і тривалістю більше секунди 
[Жирмундская Е.А. - 1991]. Фактично пароксизмальними можна розцiнювати будь - які 
коливання частот пiсля 3 Гц, якщо вони нетиповi для  фонової  ЕЕГ  [Карлов В.А. с соавт. - 

1990]. А класичнi     епiлептичнi графоелементи – спайк-хвиля (рис. 2) на  ЕЕГ  реєструються  
в  58,9  випадкiв   [Карлов В.А. с соавт.  - 1990]. 



 
 
Рис. 2 Фрагмент ЕЕГ хворого З-ик, 35 років. Зареєстрована типова лімбічна 

епілептична активність у вигляді генералізованих, білатерально-асинхронних розрядів 
„спайк – хвиля” з більшою амплітудою в лобних відведеннях. 

 
При білатеральному залученні лімбічних структур виявляється, що в розповсюдженні 

епілептичного розряду з гіпокампу основну  роль відіграє склепіння (fornіx), а структурою, 
яка пов'язує  скроневі частки, є  передня  комісура  [Гнездицкий В.В. - 1999],  а вторинна 
генералізація пов'язана з ретикулярними, стовбуровими  й таламічними механізмами 

[Swanson  T.H. - 1995]. Як відомо, для гіпокампа більш характерним є тета-ритм [Iramina K et 
al - 1998], який, власне ним і генерується. Правда,  iнодi  при  патологiї гiпокампа може 
генеруватись  посилений  кiрковий  альфа-ритм  у  зонi проекцiї гіпокампу, якiй посилюється  
при  активацiї  [Фролов А.А. с соавт. - 1997]. Авторами показано, що джерело активностi в 
цьому випадку носить  дипольний  характер  i  пов'язане  також  з гiпоталамiчними  
структурами.  Альфа-ритм  на цих картах  не   є стабільним. Тому  його  візуалізацію   краще    
отримувати    на самоорганізуючих картах у реальному  часі  [Joutsiniemi S.L. et al - 1995]. 

Одним із можливих механізмів існування епілептичної  системи є  детермінантний,  

який  характеризується  нав'язуванням   своєї активності іншим вогнищам епілептичної 
активності, у тому числі й протилежної  півкулі  через  дзеркальне  вогнище.    
Детермінантна система пригнічує  й  перебудовує  попередній   характер    роботи 
епілептичної  системи.  При  подавленні  детермінантного  вогнища епілептична система  
розпадається.  Iснує  також  інший  механізм роботи  епілептичної  системи  -  домінантний,  
коли   домінантне вогнище приглушує всі інші й після припинення роботи  домінантного 
вогнища  інші активуються.    Трігерна    аферентна імпульсація, яка пов'язана з найбільш 

збудливими зонами генератора, миттєво  "запускає"  генератор   епілептичної    активності.    
В епілептичній системі існує також поняття "пейсмекер" - структура, яка працює у своєму 
режимі й продукує певну  активність [Крыжановский Г.Н. - 1980]. 

Доведено, що епілептична активність із первинного  правобічного  вогнища, часто 
розповсюджуючись дзеркально, "живить" задньолобні й  центральні утворення  лівої  
гемісфери,  які,  у  свою  чергу,  сприяють  її генералізації. Правда, при  анатомічній  



близькості  між  можливим дзеркальним вогнищем і генералізуючими утвореннями 

(задньолобні й центральні  зліва)  вони  можуть  перебирати  на  себе    функції дзеркального  
вогнища.  Тому  дзеркальне  вогнище    поступово набуває властивостей первинного при  
розташуванні  в  півкулі  із запускаючими епілептогенез механізмами, причому, чим  нижча  
частота,  тим більше  здатність  до  генералізації  епілептичної  активності, переважно в 
діапазоні 0,5 - 7,25 Гц. [Карлов В.А. с соавт. - 1990]. При зниженні частоти дзеркального 
вогнища, яке  поступово  набуває властивостей пріоритетного водія ритму або працює 
автономно, може запускатися трігерний механізм  [Селицкий Г.В.  с соавт. - 1991]. Після  

генералізації  автори  виявляли   "феномен    лівокульової післяпароксизмальної  активності",  
який  виникав  у   структурах дзеркального  вогнища.  Паралельно  вони    встановили    
зниження “просторової синхронизації біопотенціалів” в  передніх  лівобічних кіркових 
зонах, а також  активацію  правих  лобних  утворень.  На думку авторів, це  є  проявом  
роботи  протиепілептичної  системи мозку. 

Функціонування  епілептичної  й   прoтиепілептичної    систем нерозривно пов'язане. 
Це проявляється антагонізмом між збудженням та гальмуванням, гіперполяризацією  та  

деполяризацією  мембрани нейронів [Арушунян Е.Б. с соавт. - 1980, Аршавський В.В. - 1971, 
Годлевский Л.С.  с соавт. - 1995]. 

Протиепілептична  система,  яка  функціонує    за    рахунок посилення активності 
гальмівних нейронів,включає в себе утворення мозочку, хвостатого  ядра,  верхніх  горбиків  
чотирьохгорбкового тіла,  а  також  деякі  ретикулярні  ядра  стовбура    мозку [Годлєвський 
Л. зі свівавт. - 1996]. 

Карлов В.А., Петренко  С.Е.  [Карлов В.А. с соавт. - 1980]  виявили  гальмуючу 
епілептогенез роль орбітофронтальної кори  при  стимуляції  її струмом  низької  частоти.  

При  збільшенні   частоти,   навпаки, розвивався напад. 
Селицкий Г.В. зі співавт. в 1991  довели, що праві передні кіркові ділянкі мозку 

приймають участь в гальмуванні епілептогенезу.  У цих    випадках    там    спостерігається 
повільнохвильова високоамплітудна  активність  з  наступним  розповсюдженням    на 
передні кіркові відділи мозку, а також спостерігається паралельне підвищення просторової  
синхронізації  кіркових  біопотенціалів  у правих  передніх  кіркових  ділянках  мозку.   Така    
активність спостерігається у відповідь на генералізовану активність і спалах "феномену 

лівопівкульної післяпароксизмальної активності". 
Доведено, що повільнохвильова активність часто є відображенням гальмівних 

післясинаптичних потенціалів  [Elger C.E. et al - 1989], які перешкоджають генералізації 
епілептичної активності. 

Одним з основних етіологічних чинників лімбічної епілепсії є гіпокампальний склероз. 
Зокрема, нейроморфологічні дослідження ще біля 150 років  назад  виявили склероз  
скроневих  часток, який часто буває причиною рефрактерної для лікування лімбічної 

епілепсії. Останнім  часом цьому факту придають все більше значення в генезі цього 
захворювання. Найбільша втрата нейронів  тут констатується  в  полі  H3  і  H1  [за 
класіфікаціею Scholz W., 1959]. Аномаліі цих гіпокампальних полів корелюють з 
вираженістю епілептичних нападів [Schmіdbauer  M. - 1995]. 

Етіологією такого гіпокампального склерозу є набуте ушкодження мозку внаслідок  
гострих,  підгострих  і  прогресивних    змін    після початкового ураження [Рогулов В.А. с 
соавт. - 1986, Mathern G.W. et al - 1995]. Часто виявляється зв'язок гіпокампального склерозу 
із фебрільними  нападами  в  анамнезі.  Клінічно  в  таких  хворих переважають комплексні 

парціальні приступи [French  J.A. et al - 1993]. Однією із найбільш часто описаних причин 
розвитку  цієї патології є також ЧМТ  і  патологія  пологів. Найбільш  часто при цих нападах 
зустрічається    вісцеральна    аура, передприступна тривога, епізоди "вже баченого",  
"серцева"  аура. На  міжіктальній  ЕЕГ  реєструється  епілептична  активність   в передньо-
скроневих  відведеннях,   одно - або    двобічна    з латералізацією [Карлов В.А. - 1988, Dantas 
F.G et al - 1998, Mathern G.W. et al - 1995]. Виявляється значна кореляція  між  вираженістю  
фокального початку нападу й тривалістю із частотою фебрільних конвульсій  в анамнезі. Ці 

судоми є  фармакологічно  стійкими, і  серед  них  є найбільший процент прооперованих з  
приводу  лімбічної  епілепсії хворих [Григорук П.Т. с соавт.- 1990, Кандель Э.И. - 1981, 
Shinnar S. - 1996]. 

Cascino G.D., et  al. в 1996р.   після  передньо-темпоральної лобектомії й обстеження 
пацієнтів  (ЕЕГ,  магнітно  -  резонансна томографія)  з'ясували,  що  в  більшості  із  них  



спостерігалась унілатеральна  медіальна  темпоральна  атрофія і симетричний 

гіпокампальний, гліоз або гістопатологічні  альтераціі  у видаленій тканині. На 
інтеріктальній  ЕЕГ  ознаки  патології  цих ділянок були лише  в  незначної  кількості  
пацієнтів.  Медіальна унілатеральна  темпоральна атрофія в  подальшому  була  показником 
більшого успіху оперативного лікування. 

Медіальний  скроневий  склероз, який  часто   спостерігається    у випадках 
рефрактерної криптогенної скроневої  епілепсіі,  залучає обидва гіпокампи й мигдалики 
[Namer I.J. et al - 1998]. Такі хворі часто резистентні  до  терапії  і  в анамнезі в них, як 

правило, виявляють  фебрільні  судоми.  [Kuks J.B.M. et al - 1993]. У них спостерігається 
зниження щільності  нейронів  і  додаткові аксональні шляхи [Mathern G.W. et al - 1996, 
Mathern G.W. et al - 1995] і дисциркуляторни зміни [Волошина Н.П. з співав. - 1990]. 
Гіпокампальна атрофія виявляється в більшості таких хворих іпсілатерально епівогнищу 
[Мерцалов В.С. зі співав. - 1995, Чхенкели С.А. - 1987, Spenser S.S. et al - 1993]. Вона часто  
може  не простежуватись технічно, а тільки  після  гістологічного  дослідження [Kіng D. et al 
- 1995]. 

При лімбічній епілепсії  часто також виявляється гіпометаболізм глюкози 
(темпоральний полюс і гіпокамп), що також пов'язується з медіальним  темпоральним  
склерозом.  А на магнітній   резонансній томографіі патологія гіпокампу й скроневого 
полюсу простежується в них в 95% випадків [Semah F.et al - 1995]. Raymond A.A. et al в 
1994р.  у 100  пацієнтів  зі  склерозом  гіпокампу  виявили  субтотальну кортикальну 
дисплазію в 15 випадках. 

Один із важливих моментів в діагностиці лімбічної епілепсії й плануванні тактики її 
лікування є клініко - біоелектричні співставлення. Клінічна цінність їх значно зростає при 

повторних електроенцефалографічних дослідженнях. 
На даний час продовжуються пошуки візуалізації  епілептичних вогнищ [Макеєв С.С. с 

соавт. - 1998, Namer I.J et al - 1998], але тільки за допомогою ЕЕГ можливо встановлення 
багатьох клініко - функціональних паралелей. Тому основним є не тiльки локалiзацiя ЕЕГ- 
паттернiв, а їх частотна  i  морфологiчна  характеристика - різні приступи мають свої 
амплітудно-частотні  характеристики. Патологiчна  бiоелектрична  активнiсть  також  може    
тiсно корелювати з топiкою вогнища [Бадалян Л.О. с соавт. - 1993, Шмидт Д. - 1996, Feldman 

R. - 1983]. На сьогодні достатньо точно  картована  клініка  нападу  в залежності від  
локалізації  епілептичного  вогнища  [переглянута Класифікація епілепсій і  епілептичних 
синдромів  від  Комісії  по класифікації і термінології  Міжнародної  протиепілептичної  
ліги, 1989]. 

Так, з кірковим  вогнищем  у  клініці  нападу  можна  визначити контрлатеральні  
постуральні  версіі  голови  й  очей.    Складнi фокальнi судоми  корелюють  зі  спалахами  
гострих  хвиль,  пiкiв, комплексiв пiк-хвиля, гостра хвиля -  повiльна  хвиля,  ритмiчних 

повiльних хвиль. 
Приступи автоматизму на ЕЕГ проявляються епiлептичним ритмом залучення 

частотою 18-20/с i амплiтудою 400-500 мкВ.  Автоматизми з постіктальною пролонгованою 
дезорієнтацією в місті й часі часто свідчать  про  правоскроневу  або  задньотемпоральну  
локалізацію епівогнища.  Постіктальна  афазія  і    загальна    дезорієнтація характернi для 
лівобічного темпорального вогнища. При  автоматичнiй  обробцi  ЕЕГ, зокрема,  із  
застосуванням iнтегрального аналiзу, на конвекситальнiй  корi  в  цих  випадках можна  
виявити  наростання  активностi  6-7  Гц,  яке  може    не виявлятись  при  реєстрації  

"спонтанної"  ЕЕГ.   Даний феномен пояснюється  вiдсутнiстю  прямих   проєкцiйних    
зв'язкiв    мiж структурами    амiгдало-гiпокампального    комплексу    i конвекситальною 
корою. Правда, деякі автори вважають, що активність 6 - 7 Гц - це активність 
передньоцентральних регіонів [Iramina K - 1996]. 

Пароксизми гiпокампального типу (галюцинаторнi, iдеаторнi, дисмнестичнi) 
характеризуються високоамплiтудним (до 60 мкВ) тета-ритмом на фоновiй ЕЕГ i 
пароксизмальною активністю на ЕЕГ у передньо - або задньоскроневих вiдведеннях. 

Методом занурених у головний мозок електродiв  встановлено, що скроневi напади, як 
правило, супроводжуються залученням обох гiпокампiв [Stevens J.R. et al - 1969, Stevens J.R. 
- 1988]. Тому при темпоральних нападах i, особливо, при психомоторних автоматизмах, 
проявляється бiлатерально-синхронна ритмiчна активнiсть 6 Гц, яка може домiнувати на 
сторонi первинного епiлептичного вогнища [Пенфилд В. с соавт. - 1968]. 



Диференційна діагностика в пацієнтів з комплексними фокальними нападами в 

скроневому неокортексі від подібних гіпокампальних нападів є важливим, тому що такі 
пацієнти мають менш  доброякісний  перебіг захворювання,  у  тому  числі  й  після  
стандартної    скроневої резекціі. На початку нападу в цих випадках часто спостерігається 
регулярний ритм 5 - 9 Гц (нижньотемпоральний ритм), більш характерний  для 
гіпокампальних нападів. Для темпорального  неокортекс-ритму вважається більш 
характерною нерегулярна, поліморфна активність 2 - 5 Гц (латеральна активність). Цей ритм, 
за звичай, реєструється за тета-ритмом й звичайно включає комплекси "пік-хвиля" 

[Joutsiniemi S.L. et al - 1995]. 
Дисмнестичні судоми проходять  із  залученням  серединних скроневих структур  і  

гіпокампальних  комісуральних  шляхів  без ізокортикальної участі. Така епілептична 
система може впливати на порушення  пам'яті  не  тільки  при  дисфункції гіпокампальних 
утворень, але також і при однобічних епілептичних розрядах із цих структур [Palmini A.L. et 
al - 1992]. 

Для хворих з амiгдалярним ураженням i нападами, які  включають афективнi, вiсцеро-

вегетативнi, нюховi, смаковi пароксизми,  на ЕЕГ характерною ознакою є активнiсть 
високоамплiтудного характеру в дельта-ритмi на фоновiй ЕЕГ  i  пароксизмальна  активнiсть  
в передньоскроневих вiдведеннях з невеликою амплiтудою. 

Напади з афективною симптоматикою (при пробудженні або під час  сну) 
супроводжуються на ЕЕГ специфічними  епілептичними центротемпоральними 
графоелементами. Така ж  локалізація  тільки нестійка,  з  постійною  зміною інтенсивності і  
локалізації характерна для геміфаціальних доброякісних нападів [Ansgar M. et al - 1992]. 

При складних полiморфних приступах із залученням  однiєї  або обох скроневих 

часток  реєструється  пароксизмальна  активнiсть  у виглядi  дифузної    дизритмiї    з    
типовими    епiлептичними графоелементами.  Hа  фоновiй  ЕЕГ  у  таких  хворих  
реєструється спотворений альфа  і  бета-ритм  20-25Гц  i  амплiтудою  5-10мкВ, повiльнi 
хвилi. 

При локалiзацiї домiнантного епiлептичного вогнища в медiобазальних вiддiлах 
головного мозку можуть спостерiгатись приступи типу абсансiв, якi супроводжуються 
появою бiлатерально-синхронних розрядiв близько 3 Гц [Карлов В.А. - 1974, Карлов В.А. с 

соавт. - 1987] i пригнічуються вальпроатом. Hа перших порах при цих приступах нетривалий 
ефект може  бути  отриманий  i при застосуваннi карбамазепiна. А скроневi  псевдоабсанси  
можуть супроводжуватись  ритмом  16-18  на    сек.    з    переходом    у синхронiзовану    
повiльно-хвильову    активнiсть     амплiтудою 200-300мкВ.  Таким  чином,  в  деяких  
випадках диференцiальна дiагностика мiж абсансом і псевдоабсансом може бути  складною  
як по клiнiцi, так по спонтаннiй ЕЕГ i реакцiї на вальпроат.  

В  експериментальнiй нейрофiзiологiї, а  також   при    нейрохiрургiчних    операцiях 

подразнення електричним струмом рiзних структур головного  мозку, наприклад, хвостатого  
ядра,  може  викликати  як  судомнi, так  i безсудомні епілептичні напади. Медіо-базальні 
епілептичні вогнища можуть продукувати епілептичну активність і епілептичні напади по 
типу petіt mal [Карлов В.А. с соавт - 1987, Чхенкели С.А. - 1982]. У цьому контекстi буває 
складною диференцiйна дiагностика псевдоабсансiв,  характерних  для  парцiального    
нападу    iз скроневої частки, яка має фокальну або симетричну пік - хвильову активність, яка 
пов'язана із загальними механізмами  реалізації  їх активності на ЕЕГ [Карлов В.А. - 1990], i 
пригнічується карбамазепiном i типових абсансів, якi за сучасною термiнологією 

(переглянута Класифікація епілепсій і епілептичних синдромів від Комісії по класифікації і    
термінології    Міжнародної протиепілептичної  ліги,  1989)  вiдносяться   до    iдiопатичних 
епiлептичних нападів i пригнічуються вальпроатом. Часто вiдрiзнити цi види припадків у 
практицi може допомогти тiльки ЕЕГ. 

Диференціальний діагноз фронтальної й темпоральної епілепсії на сьогодні є 
важливим клінічним завданням. Manford  M.,  Fish  D.R.,  Shorvon S.D. [1996] вивчили 252 
пацієнтів з фокальною  епілепсією.  Вони показали,  що  лобові  судоми -  короткочасні,    

постуральні, включаючи "абсансну" фазу. При лобових  нападах спостерігаються аури  у  
вигляді  страху,  паніки,  відчуття  в  тілі,  що  важко описуються хворими, порушення мови, 
фокальні сенсорні ознаки.  На ЕЕГ реєструються іритативні зміни в скроневих відведеннях 
або  в  контрлатеральній півкулі. Спостерігається також вторинна генералізована  активність.    
Темпоральні    приступи характеризуються оро-аліментарними  автоматизмами.  А дуже  



часті судоми асоціюються з фронтальною локалізацією вогнища. Iніціальні  симптоми  

можуть  мати   значення в локалізаціі епівогнища, але ці данні можуть бути інколи 
неточними. 

Деякі  автори  [Tuunainen A. et al - 1995]  рекомендують  для локалізації  вогнища  при  
скроневій  епілепсії   використовувати постіктальний запис спектральної ЕЕГ, надаючи 
перевагу  дельта- ритму і використовуючи  отримані  данні  навіть  для  локалізації вогнища 
з метою подальшого  оперативного  втручання.  Iншi  також локалізують  епілептогенне  
вогнище  по  дельта - активності. Постіктальна ЕЕГ, на думку авторів, може ефективно  

локалізувати епілептогенне вогнище.  
Спектральна    потужнiсть    кіркових    бiопотенцiалiв    у низькочастотному дiапазонi 

перевищуе в структурах  лiвої гемiсфери    у    хворих первинно-генералізованою i вторинно-
генералiзованою формою епiлепсiї, а  також  вогнищем  у лiвiй  пiвкулi i в кiркових 
структурах правої гемiсфери у хворих вторинно-генералiзованою епілепсiєю з  
правопiвкульним  вогнищем. За допомогою цих принципiв  можна  провести  
диференцiальний дiагноз мiж  первинно  i  вторинно-генералiзованою  епiлепсiєю  в 

мiжiктальний перiод [Селицкий Г.В. с соавт. - 1990], у тому числi  i  при лiмбiчнiй епiлепсiї. 
Для збільшення інформативності і покращення якості діагностики епілепсії, зокрема, 

лімбічної, широко застосовується математичний аналіз електроенцефалограми. 
Математичний аналiз ЕЕГ  проводиться  на  основi  кiлькiсних параметрiв (iндекси,  

частота,  амплітуда),  виявлених  за  епоху аналізу [Монахов К.К.  с соавт. - 1987, Matsuoka 
S.H. et al - 1986, S.L. Marple - 1990, Etevonon P. et al - 1982, Satherley  B.L. et al - 1996]. Як 
метод, біоелектричне картування (imaging  of  the  living  brain)  розширює  можливості  
вивчення функціонального стану мозку, зокрема,  дозволяє  вiзуалiзувати його  

бiоелектричну  активність,  якiсно  i  кiлькiсно    виявляє кiнетику i динамiку його функцiй 
[Шевелев И.А. - 1987]. Він виник у кiнцi 40х - на початку 50х рокiв, але найбільшого 
розвитку отримав у роботах  М.Н.  Ливанова [Ливанов М.И. с соавт. - 1960] и Walter [Walter 
G. - 1966], які  обробляли  бiопотенцiали,  знятi  зi скальпу людини i тварин з 22х і до 100 
точок, реєстрували  їх  у вигляді яркостi зображення на томоскопi, або на графіку амплітуди, 
або сектора диску  на  екранi.  Важливою  умовою було спiвпадання  топографii  зображення  
на  екранi   i    топографії вiдведення на черепі. На сьогодні на  екранi  дiсплея  iнформацiя 

представляється у виглядi нанесеноі на проєкцiю голови кольорової карти спектральної 
потужностi,  iнтенсивнiсть  якої  кодується  в заданiй  кольоровiй  шкалi  i  вiдповiдає  данiй  
дiлянцi   мозку [Зенков Л.Р. - 1990]. Основним методом спектрального аналізу  ЕЕГ є швидке 
перетворення Фур'є [Gueguen B. et al - 1986, Muthuswamy  J. et al - 1998, Remond A X. - 1986]. 

Для уявлення на зовнiшнiй поверхнi  сферичного  провiдника, який  є  математичною  
моделлю  голови   просторових    координат дипольних джерел i їх векторних моментiв в 
об'ємi головного мозку, застосовується метод сферичного аналізу [Kavanagh R.N. et al - 

1978].  Для  спрощення  аналізу  використовується однорідна модель голови [Гнездицкий 
В.В. с соавт. - 1981],  де  поверхні "оболонки" (скальп, оболонки мозку, лiквор та  iн.)  
замiнюються однорiдним, спецiально розрахованим  для  цiєї  мети  провiдником. 

Частотне картуровання мозку при епілепсiї [Карлов В.А. с соавт. - 1990] можливо 
також за допомогою  доведеного  [Ливанов М.Н. - 1940, Селицкий Г.В. с соавт. - 1986]  
принципу  квантування  вузькополосних   частотних промiжкiв головного мозку, де видiленi 
22 когерентнi структури  з промiжками 1,31-0,05Гц. Ранiше про  це  повiдомляв  М.Н.  
Ливанов [Бакуменко Л. П. с соавт. - 1976]. Підтверджено значення  коркової  активностi  0,5-

7,25Гц  для генералiзацiї епiлептичної активностi. Чим нижче частота в  цьому діапазонi   у  
вiдповiдь  на  гіпервентиляцiю,  тим  вищий   рiвень генералiзацii. Крім того, при вторинно-
генералізованій формi епiлепсiї (в т.  ч.  при  скроневiй)  спостерiгається  пiдвищення  
спектральної потужностi  кiркових  бiопотенцiалiв  у  мiнiмальних    частотних дiапазонах, 
бiльше в пiвкулi з епiвогнищем. 

Прибічники комп’ютерного аналізу ЕЕГ звертають увагу на ряд переваг цього методу 
дослідження. 

За  допомогою  картованої  ЕЕГ  можливо  значно    покращити інформованість і 
точність ЕЕГ (в т.ч., коли на спонтаннній ЕЕГ не співпадають місця реєстрації  і  генерації  
активності),  оцінити псевдотрьохмірну локалізацію джерела [Гнездицкий В.В. - 1999]. 
Незрiвнянi переваги  метода  при  рiзних  функцiональных  змiнах,  якi    не ведуть до  появи  
органiчного  ушкодження,  при   визначеннi динамiки патологiчного вогнища, змiн, 



викликаних  інтоксикацією, медикаментозною  терапією  або,  наприклад,  при  гострiй  

iшемiї головного мозку [Владимирова Г. С соавт. - 1983, Геладзе Т.Ш. - 1986, Деменко В.Д. с 
соавт. - 1995, Дубенко А.Е. - 1995, Карлов В.А. с соавт. - 1993, Кузнецова Е.И. с соавт. - 
1999, Курако С.Д. с соавт. - 1998, Свидерская Н.Е. - 1978, Селицкий Г.В. с соавт. - 1986, 
Смирнова Т.А. с соавт. - 1997, Bolender N.F. et al - 1982, Bushbaum M.S. et al - 1982, Enge S. et 
al - 1983, Gastont H. et al - 1980, Matousek M. et al - 1989, Nuwer M.R. - 1988, Samson-Dollfus 
D. Et al - 1986, Sharma A. et al - 1989, Sorel L. et al - 1978, Trimble M.R. - 1991]. 

При однодипольному характерi  дельта-активностi  виявляється високий ступінь 

спiвставлення ЕЕГ-вогнища i вогнища, видимого при КТ i МРТ-дослiдженнях [Пирлик Г.П. 
с соавт. - 1999].  Найбільша точність локалізації й співпадання даних рентген -  комп'ютерної 
томографiї  i  картованої  ЕЕГ  (органiчного  i   функцiонального вогнищ)  максимальне  при  
поверхнево    розташованих    вогнищах [Gueguen B et al - 1986]. Цими ж авторами 
доводиться думка, що  точка "максимальної активностi вогнища циркулює всерединi  
епілептичної зони, а пiд час нападу амплітуда бiопотенциалiв збiльшується  “в 6 разів”, що 
призводить до типових змiн на  картованiй  ЕЕГ.  Також виявлено, що при тривалості запису 

фрагменту ЕЕГ більше 30с. при комп'ютерному аналізі спектр отримує форму "гребеня".  На 
"неепілептичних" ЕЕГ такого "гребня" не спостерігається.  

 
 

Розділ 3. 

Проблеми біоелектричної діагностики лімбічної епілепсії 

 
Основна  проблема  при  реєстрації  електричної  активності, зокрема, гіпокампу  

пов'язана  з  низькою  амплітудою  і відсутністю моноритмії [Фролов А.А. с соавт. - 1997]. 
Хоча на сьогоднi продовжуються пошуки розширення можливостей біоелектричної 

дiагностики вогнищевої  епiлепсiї  [Акимов Г.А. с соавт. - 1986, Макеєв С.С. с соавт. - 1998, 
Морозов В.И. - 1978], певнi труднощі при інтерпретації спонтанної ЕЕГ проявляються в 
порiвняно рiдкiсних  позитивних  результатах (близько 60%, за даними різних авторів),  
дещо частiше при використаннi функцiональних навантажень [Зенков Л.Р. - 1997, Карлов 
В.А. - 1990, Ливанов М.Н. - 1940, Морозов В.И. - 1978, Морозов В.И. с соавт. - 1978, 

Сараджишвили П.М. с соавт. - 1977, Adams R. et al - 1981]. В початковій стадiї 
епiлептогенезу тiльки поодинокі, найбiльш синхронiзованi розряди  знаходять  своє 
вiдображення на скальповiй  ЕЕГ  [Свидерская Н.Е. с соавт. - 1989. Iноді клінічне 
покращення випереджує зміни ЕЕГ. Нормалізація ЕЕГ супроводжується  клінічним 
погіршенням, а нові  електрографічні  патерни  не  супроводжуються клінікою  [Джибладзе 
М. с соавт. - 1998].    Обережно також слід iнтерпретувати дельта-вогнища в переднiх 
дiлянках, а також альфа або бета-хвилi в скроневих дiлянках, що дещо знижує  цiннiсть  

метода [Samson-Dollfus D. et al - 1986]. Низько оцiнюють iнформативнiсть ЕЕГ-даних при 
епiлепсiї i iншi автори [Акимов Г.А. с соавт. - 1986, Соколова Л.В. - 1996, Boon P. et al - 1989, 
Elger C.E. et al - 1989, Haan J. et al - 1984, Oken B.S.]. Крiм  того,  органiчна  патологiя 
головного мозку може викликати вогнища патологiчної активностi  у вiддалених ділянках 
мозку [Sorel L. et al - 1978].  

Розвиток  математичної  дiагностики    епiлепсiї    постiйно стикається з труднощами 
вiзуалiзацiї епiлептичного вогнища [Ливанов М.Н. с соавт. - 1987].  Так, наприклад,  було  
вiдмiчено  [Брейже М.А.Б. - 1966],  що  "жахливі    по вираженостi i тривалостi напади в 

гiпокампі не  реєструвалися  на спонтаннiй ЕЕГ". Такий факт, як було відмічено вище, 
пояснюється  вiдсутнiстю  прямих  проекцiйних шляхiв вiд мигдалини  й  гiпокампу  до  
конвекситальної  кори.  Тому в зв'язку  зі  складнiстю  зв'язкiв  скальпових  бiопотенцiалiв   з 
глибинними  електричними  процесами і виникла  проблема   розробки математичної  моделi    
головного    мозку    із    вiзуалiзацiєю епiлептичного вогнища. Незважаючи на наявність на 
Україні чисельних виробників цифрових електроенцефалографів, на нашу думку, слід 
ставитись обережно до окремих програм комп’ютерної обробки ЕЕГ, наприклад, до режиму 

“ЕЕГ - томографія”. 
Навіть  при  застосуванні   глибоких    інтракраніальних електродів при візуальному 

аналізі ЕЕГ не можна бути впевненим у точній локалізації активності. Локалiзацiя 
епiвогнища  в  глибинi  пiвкулi,  на  медiальнiй  або   базальнiй поверхнi значно  знижує  
дiагностичнi  можливостi  ЕЕГ.  Вiдомi також факти, коли епiлептичнi прояви на ЕЕГ 



можуть не  спiвпадати з їх  анатомiчною  локалiзацiєю  [Зенков Л.Р. - 1996, Elger C.E. et al - 

1989].  Деякі психомоторнi  напади  навiть  пiд  час   приступу можуть   не супроводжуватись 
змiнами на ЕЕГ [Wiesse J . et al - 1979]. Описанi приступи за типом скроневих  автоматизмiв, 
пiд час яких за допомогою занурених в коло  Пейпца  електродах (гiпокамп,  амiгдала,  
склепіння,  гiпоталамічнi  ядра,  цингулярна  i орбiтальна кора) реєструється бiлатеральна 
синхронна  епiлептична активнiсть  "пiк-хвиля",  а  на  поверхневiй  ЕЕГ  патологiї   не 
виявляється [Wiesse J . et al - 1979]. 

При реєстрації рутинної ЕЕГ часто зустрічаються такі проблеми біоелектричної 

діагностики, як відсутність специфічних епілептичних графоелементів, неспівпадіння 
клініко-біоелектричних корелят, утруднюється інтерпретація вогнищ функціональної 
недостатності на віддалені від органічного ураження, диференційна діагностика 
епілептичних і інших пароксизмів [Джибладзе М. с соавт. - 1998]. 

У  дiтей часто спостерiгається генералiзована активнiсть, варiабельнiсть її мiж 
обстеженнями із змiнами ЕЕГ  в  зв'язку  з  недорозвитком електрогенезу  [Ковалев В.В. с 
соавт. - 1993].    При спонтаннній   ЕЕГ    пароксизмальна    активність    рєєструється 

непостійно,    відрізняється    поліморфністю,       реактивністю, динамічністю і складністю 
структури [Бакуменко Л. П. с соавт. - 1976, Пешко А.Ф. - 1974]. 

Реєстрацiя  типової  епiлептичної  активностi    (пiк-хвиля, гостра хвиля-повiльна 
хвиля, пiки, гострi  хвилi)  при  лімбічній епiлепсiї є складним завданням в зв'язку  з  тим,  
що  лiмбiко - ретикулярний  комплекс  займає  ключове  положення  в  механiзмах адаптацiї 
людини до постiйно змiнюючогося зовнiшнього  середовища [Зенков Л.Р. - 1996, Окуджава 
В.М. - 1969].  

Така епілептична активність виникає  епізодично,  під  впливом  різних екзо й  

ендогенних  чинників. Так, за умов експерименту на даний  час  доведено,  що  екзо - і 
ендогенний стрес (в тому числі  й  емоціогенний) іноді супроводжуються появою 
епіактивності  в  утвореннях  гіпокампу,  мигдалевидного комплексу та гіпоталамусу 
[Бакуменко Л. с соавт. - 1996]. 

Генерування  мозком  епiлептичних    розрядiв    проводиться непостiйно  [Ахмеров 
Н.У. - 1979, Майорчик В.Е. - 1973],  що  необхiдно  для   поповнення нейронами 
метоболiчних витрат. Крiм того, для досягнення  високої амплiтуди розряду потрiбно 

синхронне збудження багатьох нейронiв i  тому  розповсюдження  розряду  iз  вогнища  
здiйснюється   при досягненнi багатьох умов.  Для  появлення  на  ЕЕГ  епiлептичного 
графоелемента  потрiбний  певний  функцiональний  стан  мозку  i, зокрема, лiмбiчної 
системи. Це завдання можливо частково вирiшити впровадженням рiзних функiональних 
навантажень, наприклад, гiпервентиляцiї [Морозов В.И.- 1988, Gasser  T et al - 1996], або 
використанням комп’ютерної обробки ЕЕГ. 

Частота  виявлення  скритих   епілептичних    розрядів    на інтеріктальній  ЕЕГ значно 

збільшується  на  картах  при  зниженні регіонального церебрального кровотоку [Valmier J. et 
al - 1986]. Цей факт використовується при гіпервентиляційній пробі. Як вiдомо, ефект  
гiпервентиляцiї  пов'язаний із  церебральною  гiпоксiєю, яка розвивається внаслiдок 
рефлекторного спазму артерiол i зменшення мозкового кровообiгу у вiдповiдь на зниження 
СО2  в  кровi. Це, в свою чергу, призводить до  деполяризацiї  мембрани  нейронiв  кори 
головного мозку. При епiлепсiї деполяризуючий ефект  накладається на початкову збiльшену 
властивiсть нейронiв до  деполяризацiї, що призводить до збільшення можливостей нейронiв 
і до збуджуючих реакцiй [Зенков Л.Р. - 1996, Никоненко В. И. - 1970, Шефер Д. Г. - 1970]. 

Трудноші інтерпретації ЕЕГ також часто виникають при локалізації дисфункції 
біоелектричної активності, бо не завжди   де  бiльша  амплiтуда бiопотенцiалiв на ЕЕГ, там i 
первинне вогнище, зокрема  тому,  що дiлянка,  на  якiй  зареєстрований  максимальний  
бiопотенцiал  i дiлянка, генеруюча його часто  не  спiвпадають  [Wood Ch. C et al - 1982].  
Крiм того, зони реєстрацii таких потенцiалiв завжди  бiльше  реального їх розповсюдження  і  
спонтанна  ЕЕГ  не  надає  необхiдної  точної iнформацiї  про  глибину  вогнища  
патологiчної   пароксизмальної активностi. Sum  J.M.,  Morrell  M.J.  в  1995  році виявили,  

що  при реєстрації ЕЕГ  практично  не  проявляються білатеральні  скроневі незалежні  
вогнища там, де методом МРТ виявляється медіальний темпоральний склероз. У  половини  
хворих   їх    було    неможливо локалізувати,  а  при  першiй  реєстрацiї  ЕЕГ  не  завжди  
могла повністю виключити можливість множинних епілептичних фокусів. 



 Тому проблема зв'язку реєструючих кіркових бiопотенцiалiв  та  їх генераторiв 

розроблялась  й розробляється достатньо iнтенсивно [Гнездицкий В.В. с соавт. - 1981, 
Казарян Г.М. с соавт. - 1976, Савченко Ю. И. - 1970, Сараджишвили П.В. с соавт. - 1972, 
Kavanagh R.N. et al - 1978, Lieb J.P. et al - 1978, Schneider M. et al - 1970, Schneider M. - 1974, 
Wood Ch. C et al - 1982]. Також була розроблена окремо й методика    локалiзацiї 
епiлептичного вогнища в просторi  головного  мозку  [Kenedy H - 1987, Schneider M. et al - 
1970, Shneider M. - 1972]. 

Методом спектрального аналiзу  ЕЕГ  неможливо  виявити  короткочаснi  або 

випадковi феномени, форму хвиль, хоча ця  проблема  може  бути  вирішена  за допомогою 
"послідовних стинів" [Зенков Л.Р. - 1997].  В  таких  випадках може дозволити  локалізувати  
джерело  активності дискретний  частотний  аналіз [Franaszczuk  P.J. et al - 1998], а також 
рівень  міжкульової  асиметрії,   величина синхронізації  біопотенціалів. Останнє дозволяє 
збільшити точність діагностики епілепсії з вогнищем у домінантній півкулі до  80%  і 
більше, "навіть, якщо немає активності  на  ЕЕГ  [Свидерская Н.Е. - 1985] ". 

Звичайно,  при  картуванні    епілептичних    графоелементів точність локалізації 

епілептичного вогнища значно зростає [Kowada M. et al - 1983, Shichijo F. et al - 1983, 
Takahashi H et al - 1983]. 

Для якісної клінічної інтерпретації топографічного аналізу ЕЕГ  необхідно правильно 
вибирати  монтаж ЕЕГ, звертати увагу на  відсутність артефактів і похибок запису,  
правильно вибирати інтерполяційну схему і графіку. Також  багато    залежить    від    
методики застосування ЕЕГ,  умов  спектрального  і  когерентного  аналізу [Ebersole J.S. et al 
- 1996, Satherley B.L. et al - 1996]. 

Таким чином,  незважаючи  на  певнi  проблеми, продовжується вивчення 

особливостей  бiоелектричної  активностi  в  дiагностицi лiмбiчної епiлепсiї. У  
нейрофiзiологiчну  практику   увiйшли    i    продовжують розвиватись новiтнi комп'ютернi  
технологiї  обробки  iнформацiї, отриманої за допомогою ЕЕГ. На сьогоднi достатньо чiтко 
пов'язана клiнiка  епiлептичного нападу в залежностi вiд топiки ураження, отриманої  за  
допомогою ЕЕГ, а також особливостей бiоелектричної активностi. Виявленi  особливостi  
електрогенезу  в    залежностi    вiд етіологiї i її вплив на клiнiку i прогноз розвитку 
захворювання. Показанi змiни ЕЕГ при рiзних видах перебiгу, рiзнiй ступенi епiлептизацiї 

мозку. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Розділ 4. 

Клініко - патогенетичні  особливості лімбічної епілепсії за результатами власних досліджень 

 
 
 

 Загальна характеристика хворих та методи їх дослідження 
 
 
З метою вивчення клініко-патогенетичних особливостей лімбічної епілепсії післятравматичного, 

післяінфекційного походження, а також у хворих з психосенсорними, психомоторними й вегетативними 
нападами нами було обстежено 143 чоловік віком від 17 до 60 років, відібраних сліпим методом. Iз них 
жiнок було 65, чоловiкiв - 85, вiком вiд 17 до 60 рокiв. Iз числа обстежуваних були виключенi особи, якi 
мали супутню неврологiчну або психiатричну патологiю, а також у яких виявленi важкi соматичнi 
захворювання. 



Клiнiчне обстеження включало збiр анамнестичних даних, детальний опис нападів, оцінку 

неврологiчного i соматичного статусу, клiнiчнi аналiзи кровi, сечi, електроенцефалографію, комп'ютерну 
томографію головного мозку  офтальмоскопію. 

Всi хворi були розподiленi на 2 групи (основну й контрольну, з іншими видами епілепсій). 118 
хворих (основна група) розподiлилась на 4 пiдгрупи по етiологiї i переважаючому типу нападів (табл. 1). 

 
Таблиця 1  

  Розподіл хворих основної групи по етіологiї й диференційно - діагностичному компоненту нападу 

     

Дагностичний 
компонент нападу 

   Етіологія Разом      

Післяінфекці
йні 

Внаслідок       
ЧМТ 

Iншi Крiптогеннi  

Психомоторнi 17 14 10 - 41 

Психосенсорнi 9 15 2 10 36 

Вегетативнi 14 14 2 11 41 

Усього 40 43 14 21 118 

 
 
25 хворих складала контрольну групу. Це хворі з iншими видами епiлепсiї : симптоматична лобна - 

5 хворих, тоніко - клонічні напади при пробудженні - 8, юнацька абсансна - 4, симптоматична епілепсія з 
адверсивним компонентом - 4,  симптоматична тім'яна -  4 хворих (рис. 3).   
 Скарги психосоматичного плану подавали 30 хворих з лімбічною епiлепсiєю. Серед них на 
зниження пам'ятi звертало увагу 20 хворих, загальну слабiсть 11, подразливiсть 61, головнi болi - 
переважно дифузнi, у другiй половинi дня 12, порушення сну 7, диспептичнi порушення - 13 обстежених. 

Iз 40 хворих з лімбічною епілепсією післяінфекційного походження у 17 спостерігались астенічні 
або астенодепресивні розлади, які можуть зустрічатись у хворих з симптоматичними епілепсіями 
(Максутова А., Фрешер В., 1998; Сигидиненко Л.В., 1986). 

При неврологічному обстеженні були виявлені порушення черепно-мозкової інервації й 
рефлекторно-рухової сфери у вигляді горизонтального нiстагму, анізокорії, обмеженню рухiв очних яблук, 
асиметрії обличчя, девіації язика, атаксiї, iнтенцiйного тремору, адiадохокiнезу, с-му Бабiнського, 
анiзорефлексiі в 30% хворих. 

Гiпестезiя по брахiо-цефальному типу виявлена в 30 хворих. Парез погляду в протилежну сторону 
був у 8 хворих, гемiанопсiя в одного хворого. 

Вегетативні порушення, такі як стійкий червоний або білий дермографізм, гіпергідроз долоней або 

стоп, мармуровість шкіряних покровів, коливання артеріального тиску, неприємні відчуття в ділянці серця 
виявлені у всіх хворих. 

Практично у всіх хворих виявлена та чи інша неврологічна симптоматика, яка в нашій виборці 
носила характер нерізко або помірно вираженої. 

Неврологiчна симптоматика виникає у хворих внаслiдок екзогенного ураження головного мозку, 
яке призводить до появи нападів, а також вiдображае змiни мозкової тканини внаслiдок повторних 
епiлептичних нападів. Ми не враховували хворих, у яких була груба неврологiчна симптоматика: паралiчi, 

парези, вираженi екстрапiрамiднi прояви, мозочковi i iншi порушення. 
Клінічно значимі зміни з боку периферійної крові в обстежених хворих не були виявлені. 
Для зняття ЕЕГ ми  використовували систему  10 - 20 з монополярною комутацiєю та референтним 

електродом, локалiзованим по сагiтальнiй лiнiї голови, дещо вище лобних вiдведень. Схема відведень була 
стандартною (рис. 4).  

Для дослідження церебрального електрогенезу був використаний комп'ютерний аналіз ЕЕГ з 
наступною вiзуалiзацiєю отриманої iнформацiї у формі гiстограм, схем, таблиць i топокарт (КА) щільності 
спектральної потужностi. 

Нами використовувалась програма компьютерної обробки ЕЕГ "DX-NT". 
Електрична складова пiсля автоматичної калiбровки поступала в бiопiдсилювач, потім в аналого-

цифровiй перетворювач, звiдки у виглядi цифрової iнформацiї зчитувалась програмою компьютера i 
подавалась оператору у виглядi топокарт мозку в рiзнiх варiантах або у виглядi графiчної або цифрової 
iнформацiї. 

У системi використовувалась автоматична калiбровка. Видалення артефактiв проводилось в 
ручному режимі управління записом ЕЕГ. 



Запис фонової ЕЕГ проводився при вiдкритих, закритих очах і пiсля гiпервентиляцiї. Як відомо, 

іншi види "провокацiї" епiактивностi неефективнi, а часто подавляють або спотворюють активнiсть 
вогнищ [Никоненко В. И., 1970, Юшкова З. А. 1970]. 

Використовувались також режекторнi фiльтри. Епоха аналiзу складала 640 мсек. При запису 
програмою надавалась можливiсть проаналiзувати спектр любої розгорнутої дiлянкi запису ЕЕГ за 1 або 
більше секунд [Lopas da Silva F.H.et al, 86]. 

ЕЕГ-томографiя (ТА) проводилась на основi обчислення вірогiдного фактора, отриманого на 
конвекситальнiй поверхнi головного мозку i дозволяла вивчати патологiчнi сигнали в просторi топокарти 

[Баяковский Ю.М., 1986, Коптелов Ю.М., Гнездицкий В.В., 89, Крамаренко А.В. 2000]. Томографiя 
проводилась в основних частотних дiапазонах (дельта, тета, альфа і бета). З вибраними томографiчними 
стинами проводились наступнi операцiї: динамiчний спектральний аналiз ЕЕГ-томограми для вiзуалізації 
динамiки вогнища, побудова карти середньоефективнодiючої частоти (СЕДЧ) i вiдхилення її вiд 
маточiкування. 

Спектральний аналiз необробленої ЕЕГ проводився з найбiльш iнформативними вiдрiзками ЕЕГ, 
які вибирались в ручному режимі реєстрації. Тут  ЕЕГ дослiджувалась у виглядi графікiв i гiстограм, які 

характеризують спектральну потужнiсть по всiх 16 каналах. ЕЕГ також представлялась у виглядi таблиць 
спектральних коефiцiєнтiв по всiх каналах в 4х частотних дiапазонах, яка потім візуалізувалась у виглядi 
топокарт з пошаровими (0,5HZ) реалiзацiями, де аналізувався зв'язок вогнищ i їх взаємовплив. 

При частотному аналiзі ЕЕГ простежувалась вірогiднiсть появи сигналу з даною амплiтудою по 
пiвкулях, видiлявся найбiльш значимий середньоефективнодiючий сигнал (СЕДА), який зрiвнювався по 
амплiтудi i частотi на основi диференцiального закону розподiлу. 

Побудову топокарт реалiзували в програмі по принципу лiнійної iнтерполяцiї, з принципом 
лiнійного розподiлу сигналу в мiжелектродному просторi на головi хворого для аналiзу сумарної карти у 

всiх частотних дiапазонах. 
Для динамiчного спектрального аналiзу вогнищ епiлептичної активностi по iнтенсивностi, 

амплiтудi i взаємовпливу на топокартi i на графiку, який будується одночасно з картою, виявлялась 
потужнiсть вогнищ, їх динамiка i взаємовплив. Режим динамiчного спектрального аналiзу топокарти 
дозволив  вiдслiдкувати розподiл епiлептичної активностi на конвексiтальнiй поверхнi кори головного 
мозку у взаємовпливах вогнищ i їх генералiзацiю у всiх частотних дiапазонах. 

Аналiз проводився на основi частотних коефiцiєнтів методом лiнійної iнтерполяцiї. 

Статистична оцінка достовірності спостережуваних змін досліджуваних показників проводилась 
на персональному комп'ютерi за допомогою стандартного пакету прикладних програм. Обчислювались 
вiдноснi та середнi величини, їх похибки, оцiнювалась достовiрнiсть рiзницi статистичних дослiджень. 
 
  

 

 

Клініко - патогенетичні  особливості черепно – мозкової травми й післятравматичної 
лімбічної епілепсії. 

 
 
Як відомо, лімбічна епілепсія є однією із найбільш часто зустрічаємих форм цього 

захворювання, а черепно-мозкова травма посідає значне місце серед медичних і соціальних 
проблем суспільства [1,3]. Черепно-мозкова травма, як правило, є коварною патологією: у 
гострому періоді лікування часто є досить успішним, а на етапі віддалених наслідків у хворих 

розвиваються численні прогредієнтні розлади (судоми, вегетативні дисфункції, розлади 
особистості тощо) [2,6]. Причому наявність або відсутність таких розладів в основному не 
залежить від важкості травми.  

ЧМТ складає 40% всіх травматичних уражень людини. Щорічно ЧМТ реєструється в 
4-х на 1.000 населення, частіше у осіб працездатного віку.  

В основі структурно-динамічних особливостей клінічної картини черепно – мозкової 
травми є взаємодія біологічних та психічних факторів і механізмів. Серед біологічних - 

важкість ЧМТ, локальні і дифузні процеси. Як відомо, перебіг ЧМТ поділяється на 3 періоди: 
гострий, підгострий і віддалених наслідків. 

1/ Гострий період характеризується взаємодією травматичного субстрату, 
реакцій ушкодження і реакцій захисту. За часом  він триває від моменту впливу механічного 
чинника на головний мозок із раптовим розвитком розладів його інтегративно-регуляторних і 



вогнищевих функцій до стабілізації на тому або іншому рівні порушених загально-мозкових і 

загально-організмених функцій або смерті постраждалого. Тривалість цього періоду – від 2 до 
10 тижнів, у залежності від клінічної форми ЧМТ.  

2/ У підгострий період відбувається розсмоктування і організація ушкоджених 
ділянок мозку, максимально повне вмикання компенсаторно-пристосувальних реакцій і 
процесів, що супроводжується повним або частковим відновленням або стійкою 
компенсацією порушених у результаті травми функцій мозку (рис. 5) і організму в цілому. 
Тривалість цього періоду: при легкій ЧМТ – до 2 міс, при  середньої важкості – до 4 міс, при 

важкій – до 6 міс. 
 

 

50 mkV   
 

Рис. 5  ЕЕГ хворого П-го, 36 років з клінікою с-му Корсакова. 3 міс назад під 
час епілептичного нападу переніс важку ЧМТ з переломом склепіння черепа, 
внутрішньомозковою гематомою лівої півкулі й епідуральною гематомою справа. 
Реєструються розряди генералізованих, білатерально-асинхронних поліморфних загострених 
хвиль різної амплітуди, частоти і форми, а також графоелементів “пік-хвиля” що вказує на 
наявність різного ступеня переважно медіобазальної локалізації дисфункцію мозку, яка 
заходиться на різних стадіях організації репаративних, дегенеративних і відновних процесів. 

 

3/ Віддалений період характеризується наявністю місцевих і дистантних 
дегенеративних і репаративних змін. При сприятливому його перебігу спостерігається 
клінічно повна або майже повна компенсація порушених при ЧМТ функцій мозку. У випадку 
несприятливого перебігу відзначаються клінічні прояви не тільки самої травми, але й супутніх 
спайкових, атрофічних, гемо-ліквороциркуляторних, вегетативно-вісцеральних, аутоімунних і 
інших процесів. В період клінічного видужання можлива або максимально досяжна 
компенсація порушених функцій, або виникнення і (або) прогресування обумовлених 

перенесеної ЧМТ нових патологічних  станів. Тривалість віддаленого періоду: при клінічному 
видужанні – до 2 років, при прогредієнтному перебігу ЧМТ – не обмежена. 

Одним з ускладнень черепно-мозкової травми є післятравматична епілепсія. Вона 
частіше розвивається після важкої ЧМТ (11%) і рідше при легкій (0,6%) [4], за іншими даними 
[5,3] у 10% та 9%. Вважається також, що захворювання розвивається внаслідок  ураження 
певних структур головного мозку, зокрема, лімбічних, на фоні дисфункції стовбурових 



структур (пригнічення активуючих  систем), частіше в межах від 3 до 16 місяців після 

гострого періоду травми.  
Ми вивчили особливості клініки і діагностики післятравматичної лімбічної 

епілепсії. Основу роботи склали результати обстеження 43 хворих віком від 8-ми до 69-ти 
років з післятравматичними лімбічними епілепсіями (що склала 1,3%  з 3260 обстежених 
хворих із симптоматичними формами), які з’явились на прийом до епілептолога в період з 
2000-го по 2004-й роки. Більшість з них (близько 80%) були чоловіки. Обов’язковою умовою 
відбору хворих була наявність медичних документів, які б підтверджували факт ЧМТ. Крім 

того, ми не враховували хворих, у яких була груба неврологічна або соматична симптоматика. 
Ми використовували наступні методи дослідження: клінічний, експериментально-

психологічний, інструментальний (КТ головного мозку, цифрова ЕЕГ). 
Як вияснилось, хворi  з  лімбічною   епiлепсiєю пiслятравматичного  походження  вiком  

31  -  40   рокiв    рiдко звертались за медичною допомогою до  епiлептолога  психiатричної 
установи (р<0,01). Очевидно, хворі цієї групи з приводу  наслiдкiв  травми частіше отримують 
лікування в  невропатолога  і нейрохірурга. 

У процесі обстеження цих хворих вияснилось, що важкі ЧМТ (синдроми здавлення 
головного мозку, переломи кісток черепа) являлись причинами післятравматичної лімбічної 
епілепсії в 10% обстежених. У них епілептичні напади дебютували в більш ранні терміни (від 
3 до 5 місяців після травми).  

Частота нападів була від 1 за 2 місяця до 4 разів на день. У 5 хворих (11,6%) напади 
носили поліфазний характер – як вночі, так і вдень, а у 3 (7%) напади переносились хворими 
тільки вночі. Аура була в 18 хворих (42%), причому в 14 (32,5%) вона носила вегетативний 
характер – болі в ділянці серця, нудота, відчуття легкості в тілі, поблідніння, головні болі. По 

типу нападів найчастіше хворі переносили розгорнуті (11 хворих – 25,6%), психомоторні (14 
хворих – 32,5%) і адверсивні (14 хворих – 32,5%). 

Морфологічні зміни були виявлені в половини хворих методами КТ і МРТ у вигляді 
кіст, звапнень, гідроцефально-атрофічних змін.  Вони корелювали з давністю захворювання. 
Найчастіше при КТ  і МРТ дослідженнях виявлялась гідроцефалія і розлади 
ліквороциркуляції  (у 14 обстежених - 32,5%).). У 6 хворих (14%) були зареєстровані кісти. 

При електроенцефалографічному дослідженні в 11 чоловік (25,6%) фонова запис 

носила плоский характер (рис. 6), що могло вказувати на дисфункцію стовбурових утворень.  
 

 
 



Рис. 6 Плоска ЕЕГ у хворого Б., 32 років, з післятравматичною епілепсією як прояв 

функціональної недостатності стовбурових структур головного мозку 
 
У 5 чоловік (11,6%) реєструвались повільні хвилі невисокої амплітуди, як прояв 

функціональної недостатності головного мозку. Локалізація такої повільнохвильової 
активності не була типовою для хворих з післятравматичною епілепсією й відрізнялась у 
кожного хворого.  У 12 обстежених (28%) виявлялась медіобазальна епілептична активність у 
вигляді генералізованих, білатерально – асинхронних спайків, розрядів  „спайк – хвиля”, 

причому максимальна амплітуда розряду в 7 чоловік (16%) локалізувалась в лобних 
електродах, а в 3 (7%) – у потиличних, що вказує, що особливістю післятравматичної 
лімбічної епілепсії була наявність дисфункції утворень середньої лінії головного мозку (рис. 
7). 

 

 

             50 mkV   
 
       

Рис. 7 Електроенцефалограма хворого П.В., 40 років з лімбічною після 
травматичною епілепсією і частими поліморфними нападами. Реєструються білатерально – 
асинхронні розряди гострих хвиль і „гостра – повільна хвиля”, які вказують на наявність 
епілептичного вогнища в медіобазальних утвореннях. 

 
Можна думати, що локалізація ураження  головного мозку більше пов’язана з 

біомеханікою травми, направленістю і локалізацією механічного пошкоджуючого агента. 

Зокрема, на нашу думку, основними пошкоджуючими механізмами при травматичному 
ураженні головного мозку, які впливають на клініку і перебіг післятравматичної лімбічної 
епілепсії е наступні: 

1. Ротація головного мозку з наступним ураженням стовбурових структур і 
формування в наступному “стовбурової” симптоматики: астенічних, вегетативних розладів, 
тощо. 



2. Тракція гіпоталамічної ділянки й воронки між гіпофізом, фіксованим турецьким 

сідлом і півкулями головного мозку. При цьому виді травми можуть також спостерігатись й 
специфічні “гіпофізарні” розлади - ендокринні й вегетативні. 

3. Гемодинамічний удар по судинах викликає деструкцію судинної стінки з 
формуванням мікроаневризм. Це призводить в наступному до організації судинної стінки, її 
стенозу і прогресуючому ішемічному ураженню мозку. 
 Характерним у наших дослідженнях була кореляція бiоелектричної  складової в 
правих задньоскроневих відведеннях до сигналiв в iнших вiдведеннях в альфа - діапазоні, що, 

на нашу думку, свiдчить про збереженiсть  кiркових правих задньоскроневих зон мозку при 
післятравматичній лiмбiчнiй епiлепсiї (рис.8).  

Особистісні розлади відмічались в близько 30% хворих. Вони здебільшого були 
пов'язані з неадекватною терапією, або відмовою від неї, частими алкоголізаціями, 
повторними травмами. Також на наявність особистісних розладів особливо виражено 
впливали преморбідні особливості, зокрема, непристосованість до соціального оточення, 
низький інтелект, погане виховання, що підтверджується літературними даними про 

структуру епілептичних змін психіки при епілепсії. 
Таким чином, післятравматична  епілепсія часто реалізується внаслідок дисфункції 

медіобазальних і стовбурових утворень головного мозку, супроводжується морфологічними 
змінами й особистісними розладами. Урахування особливостей повинно бути покладено в 
основу формування тактики ведення таких хворих і прогнозування її перебігу.   

 
 

Особливості біоелектричної активності головного мозку за даними комп’ютерної ЕЕГ у хворих з 

лімбічною епілепсією післяінфекційного походження 
 
 

На сьогодні встановлено, що певний "вiдбиток" на ЕЕГ i на  клiнiчних  проявах залишає 
причина захворювання [Baner J., et al, 1992, Lim S.H., 1991]. Для епiлепсiї  внаслiдок  
нейроiнфекцiї  характерна  складна анатомо-функцiональна  органiзацiя  епiлептичної   системи    з 
полiморфними  нападами  i  чисельними  вторинними   епiлептичними вогнищами  [Карлов В.А., c 

соавт, 1992] з  незначними  дифузними i нестiйкими легкими iритативними i епiлептичними  
змiнами  на  ЕЕГ [Болдырев А.И. 1992].  Значнi  патологiчнi  змiни    скорiше заперечують    
наявнiсть наслiдкiв нейроiнфекцiї [Зенков Л.Р. 1996]. Чисельність, розсіяність, нестійкість й зміну 
локалізацій біоелектричної дисфункції й епілептичних вогнищ впродовж ЕЕГ - досліджень у 
одного й того же хворого пояснюються неоднаково вираженим ступенем запалення, станом 
локального й загального імунітету, загальної реактивності хворого, біологічних властивостей 
самого інфекційного агенту. 

Ми вирішили вияснити, чи існує зв’язок між зміною церебрального електрогенезу і 
етіологічним фактором. 

У число післяінфекційних епілепсій були включені хворі з  психомоторними 
психосенсорними й вегетативними нападами (див. табл. 1). 

Для діагностики післяінфекційної лімбічної епілепсії ми застосовували наступні критерії: 
наявність в анамнезі перенесених інфекційних захворювань і їх зв'язок з початком нападів, 
збільшення частоти нападів при інфекційних захворюваннях, поліморфність пароксизмів, їх 
багатокомпонентність, неврологічна мікросимптоматика, а також рубцово-атрофічні, некротичні, 

гідроцефальні зміни головного мозку, що виявляється при дослідженні нейровізуалізуючими 
методиками, наявність в крові або слині ДНК вірусу [Григорук П.Т., Черкас Л.Д. 2000, Карлов 
В.А., 1990, Яцук С.П., із співавт, 2000]. При КТ або МРТ - дослідженнях, як правило, виявляють 
кальцифікати, розширення шлуночкової системи й підпавутинних просторів, міждолевих щілин і 
цистерн, поренцефалію, дрібні (3 - 6 мм) осередки підвищеної щільності. 

При дослідженні біоелектричної активності ми вияснили наступне. Епілептогенні 
вогнища у хворих з післяінфекційною епілепсією були  найчастіше  локалізовані  в дельта-

діапазоні в лівих базальних  задньо-скроневих  відведеннях  (табл. 2)   - одного  з  найчастіше  
виявляємого  ураження   при    лімбічній епілепсії, що вiдрiзняє цю патологiю, наприклад, вiд 
пiслятравматичної епiлепсiї.  



 

Таблиця 2 
Особливості змін дельта-активності у хворих 

з лімбічною епiлепсiєю пiсляiнфекцiйного  походження 
 

Дельта-активність Основна   
група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - % +  - 

Базальна локалізація зліва 17,5 6,0 0,0 0,0 2,9 0,01 

Праве задньоскроневе 
відведення  

20,0 6,3 3,4 3,4 2,3 0,05 

 

При дослiдженнi тета-активностi (табл. 3) було встановлено, що найчастiше вона 
локалiзувалась в мезенцефальних i потиличних сагiтальних вiдведеннях (p<0,01) з помiрно 
вираженою iнтенсивнiстю, проявляючи функціональну недостатність цих структур. 

Також для  хворих  з  лімбічною  епiлепсiєю  пiсляiнфекцiйного походження  властива  
мінімальна  потужність  сигналу  в   правих передньоскроневих вiдведеннях, що  вказує  на  
нехарактерність розташування тут дисфункції, або епiлептогенного вогнища, для якого більш 
властива бiоелектрична активнiсть лiвої задньо-скроневої локалізації (табл. 3).  

 

Таблиця 3 
Особливості змін тета-активності у хворих 

з лімбічною епiлепсiєю пiсляiнфекцiйного  походження 
 

Тета-активність в різних 
режимах обробки  

ЕЕГ – сигналу 

Основна   
Група 

Контрольна  група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - % +  - 

ЕЕГ - томограма 27,5 7,1 6,9 4,7 2,4 0,05 

Мезенцефальна локалізація  37,5 7,0 10,3 5,7 3,0 0,01 

Потиличне сагітальне 
відведення 

25,0 6,8 3,4 3,4 2,8 0,01 

Праве передньоскроневе 
відведення, СЕДА 

20,0 6,3 3,4 3,4 2,3 0,05 

Ліве задньоскроневе відведення 20,0 6,3 3,4 3,4 2,3 0,05 

 
Бета-дiапазон  на   бiоелектричних    картах    проявлявся вираженою  активнiстю  в  

лiвих  задньолобних  i, виявляємий по максимуму середньоефективнодiючої частоти (СЕДЧ) у 

центральних  медіобазальних відведеннях (табл. 4). Як відомо, він може бути тут представлений і 
в нормі слабкою інтенсивнiстю, вiзуалiзуючи кiркову сенсорну й рухову проекцію. У хворих з 
лімбічною епілепсією післяінфекційного походження бета-дiапазон був виражений у 
максимальній інтенсивності і тільки зліва, демонструючи появу іритативних епілептогенних 
вогнищ. 

При спектральному аналiзi були виявленi слабкої  iнтенсивностi, але часто зустрічаємі 
бета-сигнали в правих задньоскроневих i сагiтальних потиличних вiдведеннях. 

Таким чином, для пiсляiнфекцiйної епілепсiї характернi чисельнi епiлептогеннi зони в 
повiльнохвильових i бета-дiапазонах.  

 
Таблиця 4 

Особливості змін бета-активності у хворих 
з лімбічною епiлепсiєю пiсляiнфекцiйного  походження 

 

Бета-активність в різних 
режимах обробки  

ЕЕГ – сигналу 

Основна   
група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Бета, цифрова ЕЕГ   15,0 5,6 0,0 0,0 2,7 0,01 

Лiве латеральне задньолобне 27,5 7,1 3,4 3,4 3,1 0,01 



вiдведення  

Центральне сагiтальне 
вiдведення, СЕДА 

12,5 5,2 0,0 0,0 2,4 0,05 

Бета, рутинна ЕЕГ 37,5 7,0 6,9 4,7 3,6 0,001 

Потиличне сагiтальне 

вiдведення,рутинна ЕЕГ 

20,0 6,3 3,4 3,4 2,3 0,05 

Праве задньоскроневе 
вiдведення,рутинна ЕЕГ 

20,0 6,3 0,0 0,0 3,2 0,01 

 
 
У хворих з "пiсляiнфекцiйними" епілепсіями значно зростає спектральна щільність 

потужності в тета й бета-діапазонах у серединних утвореннях (рис. 9), що призводить до 

гіперсинхронізованої нейрональної активності, і клінічно проявлялось зниженням рівня 
функціональної активності у цих хворих. У 31 обстежуємого (77,5%) цієї виборки спостерігались 
різні види депресії, астенічні і вегетативні розлади. 
 Клінічно це проявляється в характерних для хворих післяінфекційними 
функціональними розладами нервової системи у вигляді астенічних і астено-депресивних 
синдромів, що, на нашу думку, потребує подальшого вивчення (див. рис. 9).  

Таким  чином,    у    хворих    з    лімбічною    епiлепсiєю пiсляiнфекцiйного  походження  

виявлена дисфункція в лiвих задньолобних, задньоскроневих, стовбурових і серединних утворень. 
  Динамічний  спектральний  аналіз  у  хворих   з    лімбічною епілепсією 

післяінфекційного походження дозволив виявити більш складну організацію епілептичної 
системи, ніж у хворих інших виборок. 

У дельта-діапазоні він вказував (табл. 5)  на  часто зустрічаєму активність (p<0,001) у 
лiвих задньоскроневих  вiдведень  в реалiзацiї  епiлептичного  вогнища  у   хворих    з    епiлепсiєю 
пiсляiнфекцiйного походження. Перед появою на ЕЕГ епілептичного графоелементу (ЕА) 

виникала іритація в лівих задньоскроневих відведеннях (р<0,001). 
 

Таблиця 5 
Динамічний  спектральний  аналіз  дельта-діапазону  у  хворих  з  лімбічною  епілепсією 

післяінфекційного походження 
 

Динамічний  спектральний  

аналіз 

Основна   

група 

Контрольна   група Показники  

достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Лiве задньоскроневе вiдведення  12,5 5,0 0,0 0,0 3,4 0,001 

Ліве задньоскроневе відведення 
перед ЕА 

2,5 2,5 37,9 9,0 3,8 0,001 

Ліве задньоскроневе відведення 
після  ЕА 

0,0 0,0 44,8 9,2 4,9 0,001 

Праве латеральне задньолобне 
вiдведення перед  ЕА 

2,5 2,5 24,1 7,9 2,6 0,01 

Праве латеральне задньолобне 
вiдведення  після ЕА 

2,5 2,5 34,5 8,8 3,5 0,001 

 
 
 У   тета-дiапазонi   динамічний    спектральний    аналіз виявляв (табл.  6) в бiльшостi 
випадкiв епiлептичне вогнище в правих тiм'яних вiдведеннях. 

 
Таблиця 6  

Динамічний спектральний аналіз тета - діапазону   у    хворих    з   лімбічною 

епiлепсiєю пiсляiнфекцiйного  походження 
 

Динамічний  спектральний  аналіз Основна   
Група 

Контрольна   
група 

Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 



Праве тiм'яне вiдведення  25,0 6,8 3,4 3,4 2,8 0,01 

Лiве передньолобне вiдведення, перед 
ЕА 

12,5 5,0 0,0 0,0 3,4 0,001 

Лiве тiм'яне вiдведення перед спалахом 
нижньостовбурової локалізації 

17,5 6,0 0,0 0,0 2,9 0,01 

Лiве передньолобне вiдведення після 
спалаху нижньостовбурової локалізації 

12,5 5,2 0,0 0,0 2,4 0,05 

Праве тiм'яне вiдведення після спалаху 
нижньостовбурової локалізації 

20,0 6,3 0,0 0,0 3,2 0,01 

 
Перед  і  після  епілептичної   активності    спостерігались iритативні змiни в лiвих 

лобних вiдведеннях (p<0,001), що, можливо, свідчить про наявність тут тригерних зон 

епілептичної активності, а також про подальше розповсюдження епiлептичного розряду. 
При динамічному спектральному аналізі реєструвалось розповсюдження епiлептичного 

розряду iз лiвих тiм'яних на сагiтальнi центральнi i потиличнi вiдведення, демонструючи 
залучення серединних лiмбiчних структур у вигляді спалаху (НСЛ) в епiлептичну систему. 

Нами була встановлена при цьму виді обробки ЕЕГ активація основного  епілептичного  
вогнища  після сагiтальних центральних i потиличних структур, що можливо свідчить свідчить 
про їх трігерну функцію у випадках лімбічної епілепсії післяінфекційного походження. 

Альфа-дiапазон проявлявся (табл. 7) спалахами в правих передньолобних відведеннях, 
що, поряд  з  виявленою тут функціональною  недостатністю  вказує  на  одне  з  епілептичних 
вогнищ,  яке  відіграє роль трігера епілептичного вогнища серединних структур мозку. 

У лiвих задньоскроневих вiдведеннях,  де  в  цій виборцi і візуалізувалась локальна 
гіперщільність, проявлялося альфа- вогнище (p<0,001), яке активізувалося серединними 
структурами. 
 

Таблиця  7 
Динамічний спектральний аналіз альфа-діапазону   у    хворих    з    лімбічною епiлепсiєю 

пiсляiнфекцiйного  походження 
 

 
Динамічний  спектральний аналіз 

Основна   
група 

Контрольна   
група 

Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Центральне сагiтальне вiдведення  20,0 6,3 0,0 0,0 3,2 0,01 

Праве передньолобне вiдведення, перед 
НСЛ 

20,0 6,3 0,0 0,0 3,2 0,01 

Лiве задньоскроневе вiдведення після 
НСЛ 

55,0 7,9 6,9 4,7 5,2 0,001 

 
 Для бета-дiапазону були характернi iнтенсивнi iритативнi змiни в  правих  
задньоскроневих  вiдведеннях, якi були трігером для серединних структур (табл. 8). Причому бета-
активнiсть у хворих з лімбічною епілепсією післяінфекційного походження часто проявлялась в 
різних відведеннях, незалежно від локалізації функціональної недостатності й епілептичного 
вогнища. 
 

Таблиця  8 
Динамічний спектральний аналіз бета-діапазону   у    хворих    з    лімбічною 

епiлепсiєю пiсляiнфекцiйного  походження 
 

Динамічний  спектральний  
аналіз 

Основна   
група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Праве задньоскроневе 
вiдведення після НСЛ 

12,5 5,2 0,0 0,0 2,4 0,05 

ЕЕГ - томограма 80,0 6,3 27,6 8,3 5,0 0,001 

 



Таким чином, епілептична система при лімбічній епілепсії післяінфекційного походження 

відрізняється особливою складністю. Основними її моментами були наявність функціональної 
недостатності переважно серединних структур, що може призводити до зниження рівня 
функціональної активності хворих і сприяти появі в них різного виду депресії, астенічних і 
вегетативних розладів. Часто  у цих хворих реєструється функціональна недостатність в лiвих 
задньолобних, задньоскроневих, стовбурових і серединних утвореннях. 

Трігер активності стовбурових структур розташований у хворих лімбічною епілепсією 
післяінфекційного походження в лівих тім’яних і правих передньолобних утвореннях. 

У цих хворих формуються чисельні вторинні вогнища, можливо, за механізмом кіндлінгу, 
які проявляються після спалаху епілептичного графоелементу. 

 
Особливості біоелектричної активності головного мозку за даними комп’ютерної ЕЕГ у хворих з 

лімбічною епілепсією в залежності від типу нападів. 
 
 

Особливостi бiоелектричної активності у хворих з переважно психомоторними нападами  
  
 

Психомоторним фокальним нападом, або епілептичним нападом автоматизму вважається 
напад, який проявляється невимушеною, більш або менш координованою руховою активністю на 
фоні порушеної свідомості з наступною амнезією.  

Епілептичне вогнище в цих випадках локалізується в поясній звивині, оперкулярній, або 
орбіто-фронтальній ділянці (напади у вигляді автоматизмів і жестикуляцій). 

Група хворих з психомоторними нападами склала 41 чоловік. Із них з наслідками 
нейроінфекцій - 17, ЧМТ - 14, інші - 10 (табл. 1). 
 Що стосується статі, то виявлено, що чоловіків з психомоторними нападами більше, ніж 
жінок (табл. 9). У контрольній групі навпаки, жінок більше, ніж у два рази. 
 

   Таблиця 9 
  Розподіл хворих з психомоторними нападами по статі  

 

 
Показник 

Основна   
група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Жінок 27 2,3 70,0 10,2 3,4 0,01 

Чоловіків 73 3,0 30,0 10,2 3,4 0,01 

 
   У повільнохвильових діапазонах, які візуалізують епілептогенне вогнище, і, зокрема, у 

дельта (табл. 10), відзначаються найбільше згущення спектральної потужності при психомоторних 
нападах, яке виявляється в правих тім'яних і правих задньолобних відведеннях базальної 
локалізації (p<0,001). 

 

Таблиця 10 
Особливості змін дельта активності у хворих з психомоторними нападами при лімбічній епілепсії 

 

Дельта-активність в різних 
режимах обробки       ЕЕГ-

сигналу 

Основна   
група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Праве тiм'яне вiдведення,  СЕДА 21,6 6,8 0,0 0,0 3,2 0,01 

Центральне сагiтальне 
вiдведення,  СЕДА 

16,2 6,1 0,0 0,0 2,7 0,01 

Праве латеральне задньолобне 
вiдведення  

13,5 5,6 0,0 0,0 2,4 0,05 

ТА, базально зліва 40,0 8,1 0,0 0,0 5,0 0,001 

ТА, медіально справа  32,4 7,7 65,0 10,7 2,5 0,05 

 



При інтегральному аналізі дельта-активності візуалізується дипольний тип розподілу 

біоелектричної активності, переважно базальної локалізації, з екстремумом негативністі в 
центральних сагітальних і позитивністі в правих задньолобних або правих тім'яних відведеннях 
(див.табл. 10). 
 Медіальна правобічна дельта - локалізація не характерна для епілепсій.  
 У тета-діапазоні (табл. 11) для даної групи пацієнтів було характерне збільшення 
спектральної потужності в лівих базальних задньолобних відведеннях - "дзеркально" по 
відношенню до дельта-діапазону. Якщо врахувати, що первинні базальні епілептогенні вогнища 

мають більш низьку частоту (дельта - діапазону), то дзеркальне вогнище є вторинним з базальною 
локалізацією. 

  
Таблиця 11 

Особливості змін тета-активністі у хворих з психомоторними нападами при лімбічній епілепсії 
 

Тета-активність в різних 

режимах обробки       ЕЕГ-
сигналу 

Основна   

група 

Контрольна   група Показники  

достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

ТА, базально, зліва 24,3 7,1 0,0 0,0 3,4 0,01 

ТА, медіально, справа 32,4 7,7 75,0 9,7 3,4 0,01 

КА, лiве латеральне задньолобне 

вiдведення 

27,0 7,3 5,0 4,9 2,5 0,05 

ТА, НСЛ 21,6 6,8 0,0 0,0 3,2 0,01 

НСЛ 18,9 6,4 0,0 0,0 3,0 0,01 

 
 Як буде показано нижче, створене дзеркально - епілептогенне задньолобне вогнище 

набуває властивостей епілептичного, незважаючи на його більшу частоту. Це пов'язано з 
локалізацією в лівій півкулі, у якій визначаються більші структурно - функціональні можливості 
для розвитку і прогресування епілептичної системи (тут більш розвинуті функціональні зв'язки з 
гомологічними і центральними генералізуючими утвореннями, знаходяться трігерні зони мозку, 
нарешті, генератор цієї частоти локалізується в лімбічних утвореннях мозку). 

На частотах тета-діапазону в групі хворих з психомоторними нападами підвищується 
спектральна потужність в проєкції мезенцефальних структур (див. табл. 11). Цей факт знаходить 

відображення при картуванні й на "поверхневій" ЕЕГ, і при ЕЕГ - томографії, і свідчить про 
регулярну й симетричну патологічну активність (задньостовбурову) в умовах функціонування 
регіональної лімбічної епілептичної системи. 

Латеральне задньолобне тета-вогнища зліва в подальшому набуває ознак  епілептичного. 
Воно візуалізуються в різних режимах обробки ЕЕГ-сигналу і також виконує роль трігера 
генералізації, або поступово переймає роль "ведучого" у первинного вогнища. На можливість 
подібних механізмів вказують також і інші автори (Селицкий Г.В. с соавт., 1991). 

Медіальна правобічна тета (як і дельта) - локалізація також більш характерна  для" 

нелімбічних" епілепсій. Альфа-діапазон був представлений без чіткої локалізації (табл. 12). 
Конвекситальне розташування справа, а також лівотім'яна локалізація не були 

характерними для хворих з психомоторними нападами.  
 

Таблиця 12 
Особливості змін альфа-активністи в 

хворих з психомоторними нападами  при лімбічній епілепсії 

 

Альфа-активність в різних 
режимах обробки       ЕЕГ-

сигналу 

Основна   
група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Альфа  70,3 7,5 35 10,7 2,7 0,01 

НКА, лiве тiм'яне вiдведення 18,9 6,4 50 11,2 2,4 0,05 

СЕДА, лiве тiм'яне вiдведення 5,4 3,7 30 10,2 2,3 0,05 

ТА, конвекситально справа 2,7 2,7 55 11,1 4,6 0,001 

 



Для хворих з психомоторними нападами характерним є розташування іритативної бета-

активності в лівих  базальних задньоскроневих відведеннях, яке візуалізує появу трігерного 
вогнища разом з активністю в центральних базальних електродах, переважно зліва, (табл. 13), що 
співпадає з дельта-вогнищем (див. табл. 10). Як видно, (див.табл. 13) бета-активність, як і дельта, 
формується по дипольному типу з негативністю в центральних сагітальних відведеннях і 
позитивністю в базальних лівих задньоскроневих відведеннях. 

 
Таблиця 13 

Особливості змін бета-активністи в 
хворих з психомоторними нападами  при лімбічній епiлепсiї 

 

Бета-активність в різних 
режимах обробки       ЕЕГ-

сигналу 

Основна   
група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

 Лiве задньоскроневе вiдведення, 
СЕДА 

24,3 7,1 5,0 4,9 2,2 0,05 

Центральне сагiтальне 
вiдведення, СЕДА 

32,4 7,7 5,0 4,9 3,0 0,01 

ТА, базально зліва 29,7 7,5 5,0 4,9 2,8 0,01 

 бета 24,3 7,1 60,0 11,0 2,7 0,01 

Лiве тiм'яне вiдведення 5,4 3,7 50,0 11,2 3,8 0,001 

 
 Бета-активність, яка проявлялась слабим або максимальним підвищенням спектральної 

потужності зліва в тім'них (p<0,001) відведеннях, не є характерною для хворих з психомоторними 
нападами (див. табл. 13). 

 Середньоефективнодіюча частота у хворих з психомоторними нападами була 
представлена тета-діапазоном (табл. 14) і була локалізована переважно медіально справа в 
задньоскроневому (p<0,001) і задньолобному відведеннях, і в якості епілептогенної зони була 
недоступна в режимі частотного картування. 

 
Таблиця 14 

 

Особливості змін СЕДЧ тета-діапазону у хворих з психомоторними нападами при лімбічній 
епілепсії 

 

 
Зміни СЕДЧ 

Основна   
група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

СЕДЧ, медіально, справа  62,2 8,0 20,0 8,9 3,5 0,001 

Праве задньолобне вiдведення, 
СЕДЧ 

24,3 7,1 5,0 4,9 2,2 0,05 

Праве задньоскроневе 
вiдведення, СЕДЧ 

29,7 7,5 0,0 0,0 4,0 0,001 

Лiве тiм'яне вiдведення, СЕДЧ 21,6 6,6 0,0 0,0 3,2 0,01 

Лiве задньолобне вiдведення, 
відхилення СЕДЧ 

16,2 6,1 0,0 0,0 2,7 0,01 

Праве тiм'яне вiдведення, 
відхилення СЕДЧ 

16,2 6,1 0,0 0,0 2,7 0,01 

 Лiве латеральне задньолобне 

вiдведення, відхилення СЕДЧ 

8,9 6,4 70,0 10,2 4,2 0,001 

Лiве передньоскроневе 
вiдведення, відхилення СЕДЧ 

24,3 7,1 65,0 10,7 3,4 0,01 

 
 

  Збільшення максимуму середньоефективнодіючої частоти (СЕДЧ) в лівих тім'яних 

відведеннях виявляє вогнище патологічної активності як прояв подальшої прогредієнтності 



захворювання у хворих з психомоторними нападами, що також раніше було відмічено і іншими 

авторами (Селицкий Г.В. с соавт., 1991). 
Відхилення СЕДЧ від маточікування в лівих задньолобних і правих тім'яних відведеннях 

підтверджує в цій виборці наявність епілептогенного вогнища, визначеного раніше в 
повільнохвильових (тета і дельта) діапазонах методом частотного картування. 

Відхилення СЕДЧ від математичного очікування в лівих задньолобних і 
передньоскроневих відведеннях не характерні для лімбічних епілепсій з психомоторними 
нападами.  

При виділенні "короткоживучих" феноменів із застосуванням коефіцієнта інформативності 
(табл. 15) визначена їх локалізація дуже слабої інтенсивності в правих задньоскроневих 
відведеннях, у бета й тета - діапазонах, що візуалізує розповсюдження епілептичної активності і 
становлення вторинних вогнищ епілептичної системи. Зазначені феномени реалізовані в бета й 
тета - діапазонах, які сукупно можуть організовувати графоелементи по типу "піків і повільних 
хвиль". 

 

Таблиця 15 
Показники "короткоживучих феноменів"  у хворих з 
психомоторними нападами при лімбічній епілепсії 

 

“Короткоживучі  феномени” Основна   
Група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Тета 51,4 8,2 20,0 8,9 2,6 0,05 

Бета 59,5 8,1 25,0 9,7 2,7 0,01 

   Праве задньоскроневе 
вiдведення, бета 

16,2 6,1 0,0 0,0 2,7 0,01 

   Праве задньоскроневе 
вiдведення, тета 

13,5 5,6 0,0 0,0 2,4 0,05 

Лiве тiм'яне вiдведення,  дельта 2,7 2,7 45,0 11,1 3,7 0,001 

 
 Ліві тім'яні утворення (трігерна зона), не приймають участі в реалізаціі психомоторних 

нападiв (див. табл.15).  

Як відмічалось вище, патологічна (епілептична) біоелектрична активність під час 
психомоторного нападу може  реєструватись тільки при застосуванні глибинних електродів, а 
скальпова ЕЕГ може не відрізнятись від нормальної. Таким чином, епілептична система в даної 
групи хворих може тривало продукувати психомоторний епілептичной напад у регіональному, 
лімбічному колі без вторинної генералізації й не потребувати значних енергетичних затрат. 

При порівнянні з контрольною групою (табл. 16) виявлено, що психомоторний етап нападу 
є основним і, як правило, не закінчується судомним тоніко - клонічним компонентом (р<0,001). 
Даний факт наводить підтверджує думку, що лімбічні структури, які відповідають за 

психомоторний компонент, функціонують по регіональному типу і в межах епілептичної системи 
самі реалізують генералізацію. 

 
Таблиця 16 

Особливості динамічного спектрального аналізу 
і клініки нападiв у хворих з психомоторними приступами 

при лімбічній епілепсії 

 

Спектральний  аналіз  і  клініка  
нападу 

Основна   
група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Психомоторна ініціація 10,8 5,1 0,0 0,0 3,0 0,01 

Тоніко-клоніч.компонент 32,4 7,7 85,0 8,0 4,7 0,001 

Домінуюча частота (дельта) 35,1 7,8 10,0 6,7 2,4 0,05 

Домінуюча частота (тета) 27,0 7,3 0,0 0,0 3,7 0,001 

Домінуюча частота (бета) 81,1 6,4 0,0 0,0 12,7 0,001 



Праве тiм'яне вiдведення, тета 13,5 5,6 0,0 0,0 2,4 0,05 

Лiве латеральне задньолобне 
вiдведення, СЕА, тета 

18,9 6,4 0,0 0,0 3,0 0,01 

 
 Що стосується динамічного спектрального аналізу  хворих з психомоторними нападами, 
то видно, що епілептична система проявляється  тета, бета (р<0,001) і дельта - ритмами, але 

домінує в тета-діапазоні. Iз цього можна зробити висновок, що найбільш ефективне вивчення 
динаміки епілептичного вогнища можливе, у першу чергу, на основі тета - ритму (див. табл. 16), 
який є характерним для лімбічних структур, але в нормі не проявляється. 

Із таблиці видно, що найбільша інтенсивність вогнищ у тета - діапазоні визначається в 
лівих задньолобних відведеннях, що клінічно у хворих цієї виборки проявлялось оперкулярними 
пароксизмами. Воно співпадає, як було показано вище, з епілептогенним вогнищем. 

Друге епілептичне вогнище в правих тім'яних відведеннях також співпадає з 

епілептогенним.  
 З метою ілюстрації недостатньої інформативності спонтанної ЕЕГ й особливостей 
біоелектричної активності лімбічної епілепсії з психомоторними нападами на основі 
комп'ютерного картування наводимо клінічне спостереження хворого Ж.Б., 1955 року 
народження. 
 Діагноз: криптогенна скронева епілепсія із частими (6 раз на день) комплексними 
парціальними (вербальними і мімічними автоматизмами) і рідкими тонічними нападами. 

Вперше з'явився на прийом до психіатра 27.03.91 року зі скаргами на наявність нападів з 

втратою свідомості 6 разів на день, які з'являлися раптово і також раптово зникали, після чого 
хворий почував себе, як звичайно. Напади тривали до 1 хвилини. Зі слів оточуючих, в цей час 
хворий голосно сміявся і плескав у долоні. 

Також хворий скаржився на сонливість і загальну слабість, погіршеній настрій, 
подразливість, неприємні відчуття в ділянці грудної клітини, погану переносимість зміни погоди, 
відчуття "роздвоєності тіла". 

Iз анамнезу відомо, що вперше напад переніс у травні 1990го року, без видимої причини. 

Правда, за 3 місяці до першого нападу переніс удар по шийному відділу хребта. 09.01.1995го року 
переніс тонічний напад. 

Об'єктивно: вигляд обличчя стривожений. Активно й послідовно відповідає на запитання. 
Судження грунтовні. Увага не стійка. Темп психічних процесів сповільнений. На текучі події 
пам'ять знижена. У неврологічному статусі ослаблена конвергенція й акомодація. 

При обстеженні на МРТ, рентгенограмах черепа і шийного відділу хребта патології не 
виявлено. Офтальмоскопія, клінічні лабораторні аналізи без змін. На ЕКГ помірні дистрофічні 

зміни лівого шлуночка, порушення процесів реполяризації. На спонтанній ЕЕГ реєструється 
"плоска крива" (рис. 10), яка може в контексті клініки лише вказувати на дисфункцію каудальних 
відділів мозкового стовбура.  
 
 



 
   I 50 mkV 

    
          Рис. 10 Спонтанна ЕЕГ хворого Ж. Б., який переносить лімбічну епілепсію з 
психомоторними нападами.  
 
     При картуванні електричної активності головного мозку виявлена функціональна недостатність 
низької амплітуди із наявністю дипольної структури потенціальних карт (рис. 11).  

   Для лікування хворого був застосований клоназепам у дозі 2 мг на добу із поступовим 

підвищенням дози до 6 мг на день. Напади припинились (катамнез 4 роки). 
Отже, комп'ютерний аналіз ЕЕГ дозволив виявити характерний патерн психомоторного 

нападу - дипольний тип функціональної недостатності, що призвело до вірної постановки діагнозу 
і призначення лікування. 

  Таким чином, група хворих з  психомоторними  нападами  при лімбічній епiлепсiї 
найчастiше виявляла в генезi захворювання ЧМТ або нейроiнфекцiю. Чоловiкiв в зв'язку із  цим  
було  у  два  рази бiльше. 

У дельта-дiапазонi епiлептогенне вогнище вiзуалiзувалось в правих тім'яних, а також по 
відхиленню СЕДЧ у задньолобних відведеннях 

Дельта-активність приймає векторний тип, з переважно базальною локалізацією, з 
негативністю в центральних сагітальних і позитивністю в правих задньолобних або правих 
тім'яних відведеннях. 

Не  характерна  в   дельта-дiапазонi    для    хворих    з психомоторними нападами 
активнiсть медіальної правобічної локалізації. У бета й дельта-дiапазонах часто виявлявся 
мінімальної потужності сигнал центральної медіобазальної локалiзацiї. Останнє може 

опосередковано вказувати на дисфункцiю цих утворень, які не проявляють себе в якості 
епілептичних. 

   У тета-дiапазонi реєструється дзеркальна лiвобiчна базальна епiлептогенна активнiсть, 
яка набуває властивостей епiлептичної, з розширенням вогнища на верхні відділи звивини, яке 
виявляється  також і по відхиленню СЕДЧ від математичного очікування.  У  тета  й  у бета - 
діапазонах визначаються вторинні  епілептичні  вогнища  дуже слабкої інтенсивності в  правих  



задньоскроневих  відведеннях, які виявляються редактором ЕЕГ. Нерідко в  бета-діапазоні  в  

лівих задньоскроневих  відведеннях  також  виявляється вторинне епілептичне вогнище. 
Для тета, як і для дельта-дiапазону не характерна дисфункцiя в медiальних вiдведеннях 

справа. 
Для альфа-дiапазону не характерне формування чіткої синхронізованої активності. А 

розташування конвекситальної активностi справа й базальної, серединної й мезенцефальної 
повільнохвильової активності більш характерне для хворих контрольної групи. 

У бета-діапазоні активність формувалась по векторному, як і в дельта-діапазоні, типу з 

негативністю в центральних сагітальних і позитивністю в базальних лівих задньоскроневих 
відведеннях. 

Більше властива для хворих контрольної групи активність в лівих тім'них вiдведеннях у 
бета-дiапазонi, також у режимах обробки ЕЕГ - сигналу редактором ЕЕГ (дельта-дiапазон), 
збільшення максимуму СЕДЧ. Також їм була більш характерна присутність альфа - сигналу. 

Локальна  гіперщільність  в  лівих  базальних   відведеннях проявлялась  в  дельта,  тета  й  
бета  (задньоскронево) - діапазонах, що свідчить про більш важку функціональну недостатність в 

цих структурах i цiлiснiсть функцiонування лiмбiчної епiлептичної системи. 
Не характерною для хворих основної групи є відхилення СЕДЧ у задньолобних і передньо-

скроневих відведеннях. 
При динамiчному спектральному  аналiзі  епiлептичнi  вогнища вiзуалiзуються виключно в 

тета-дiапазонах у лівих задньолобних i в правих тім'яних відведеннях, що є проєкцiєю 
оперкулярної i поясної звивини, які реалiзують вiдповiднi психомоторнi напади. 

Психомоторнi епiлептичнi системи функцiонують  регіонально, що часто в клiнiцi 
проявляється вiдсутнiстю тонiко-клонiчного компоненту i реалiзацiєю психомоторних нападiв у 

межах лiмбiчної системи. Також про це свiдчить розповсюдження епілептичних сигналів i 
розширення основних епілептичних вогнищ у тета-дiапазонi, подавлення неспецифiчних 
ретикулярних структур. Крiм того, первинне епiлептогенне дельта-вогнище набуває властивостей 
епiлептичного тiльки в тета-дiапазонi. 
 

 
 

 
 

Особливості біоелектричної активності мозку у хворих з переважно психосенсорними нападами 
 
 
 Психосенсорні  епілептичні  напади - це   напади,    які проявляються виключно або 
переважно ілюзіями або галюцинаціями. 

 Латерально-скроневі епілептичні напади пов'язані зі слуховими і  зоровими  ілюзіями,  
галюцинаціями  й  сноподібними   станами. Епілептична активність в таких випадках реєструється  
в  середньо або задньоскроневих відведеннях. 
 При дослідженні біоелектричної активності вияснилось, що в порівнянні з хворими 
контрольної групи (табл. 17)  психосенсорні епілептичні напади у вигляді фокальних (простих і 
складних) не супроводжувались тоніко - клонічним компонентом (p<0,001).  
 

Таблиця 17 

Розподіл хворих по клініці нападу 
 
 

Характер  клінічних  проявів  
нападів 

Основна 
Група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Аура психосенсорна/сенсорна 53,8 9,8 10,0 6,7 3,7 0,001 

Психосенсорні напади/сенсорні 80,8 7,7 5,0 4,0 8,3 0,001 

 
Встановлено, що  функціональна недостатність при дослідженні біоелектричної 

активності  проявлялась  у  вигляді  епілептогенної  тета- активності у основної групи,  переважно  

в глибині задньоскроневих відведень (табл. 18).  



 

      Таблиця 18 
Особливості змін тета-активності в 

хворих з психосенсорними нападами  при лімбічній епiлепсiї 
 

Тета-активність в різних 
режимах обробки       ЕЕГ-

сигналу 

Основна 
група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

В “рутинній” ЕЕГ 46,2 9,8 15,0 8,0 2,5 0,05 

Справа, при томографії ЕЕГ - 
активності 

34,6 9,3 5,0 4,9 2,8 0,01 

Ліві задньоскроневі відведення 19,2 7,7 0,0 0,0 2,5 0,05 

Праві задньоскроневі відведення 19,2 7,7 0,0 0,0 2,5 0,05 

 
     Як  видно,  (табл. 19),  для  хворих  з    психосенсорними нападами характерна  альфа-

активність також в правих  задньоскроневих утвореннях  і  практично  не  зустрічається  в  лівих     
тім'яних відведеннях,  що  також   проявляється    і    при    динамічному спектральному аналізі 
(табл. 24).  Як  видно,  альфа-активність проявляє гострі хвилі в правих задньоскроневих  

відведеннях,  як ознаку епілептичної активності, яка візуалізується (див. нижче) у стаціонарних і в 
динамічних режимах обробки ЕЕГ.  

 
Таблиця 19 

Особливості змін альфа-активності в 
хворих з психосенсорними нападами  при лімбічній епiлепсiї 

 

Альфа-активність в різних 
режимах обробки       ЕЕГ-

сигналу 

Основна 
група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Ліві тім’яні відведення 11,5 6,3 40,0 11,0 2,2 0,05 

Праві задньоскроневі відведення 46,2 9,8 15,0 8,0 2,5 0,05 

 
   У бета-діапазоні  (табл.  20) проявляються  вогнища  в задньоскроневих відведеннях. Його 

поява у досліджуваних хворих стає зрозумілою, оскільки бета-ритм тісно  пов'язаний  із  
сенсорними  кірковими механізмами (Зенков Л.Р., 1996г) 
 

Таблиця 20 
Особливості  змін  бета-активності  в 

хворих з психосенсорними нападами при лімбічній епiлепсiї 
 

Бета-активність в різних режимах 
обробки       ЕЕГ-сигналу 

Основна 
група 

Контрольна   
група 

Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Середньоефективнодіюча 

амплітуда в лівих 
задньоскроневих відведеннях 

23,1 8,3 0,0 0,0 2,8 0,01 

Праві задньоскроневі відведення 30,8 9,1 5,0 4,9 2,5 0,05 

 
 

При психосенсорних  фокальних  епілептичних  нападах  і  при правобічному вогнищі 

наявність дзеркальної  бета-активності,  на нашу  думку,  також  вказує  на  появу  в  епілептичній   
системі трігерної зони, яка бере участь в генералізації активності. 

Дисфункція в правих задньоскроневих відведеннях у хворих з психосенсорними нападами 
часто проявляється й у вигляді спектральної надщільності сигналів. 

При режимі обробки ЕЕГ "максимальне  відхилення  середньоефективнодіючої частоти від 
математичного  очікування"  (ВСЕДЧ)  проявляється  згущенням щільності потужності сигналу в 
правих  задньолобних  відведеннях  (табл. 21).  Цей  факт, на нашу думку пояснюється  тим,  що  



на  ранніх   етапах епілептогенезу праві задньолобні утворення ефективно  відіграють роль  

протиепілептичної системи й чітко  візуалізуються  в  даному режимі обробки ЕЕГ. А,  як  буде  
показано  нижче,  психосенсорні епілептичні напади характеризуються доброякісним перебігом. 

При виділенні  "короткоживучих"  феноменів  із  застосуванням коефіцієнта 
інформативності (див. табл.  21)  встановлено, що  для хворих з психосенсорними нападами 
характерна  бета-активність як  прояв  епілептичного  вогнища  в  правих   задньоскроневих 
відведеннях (p<0,01), так, як і в тета-діапазоні.  Як  видно  (див.  табл.  21), "короткоживучі"    
феномени помірної інтенсивності більш  характерні  для  "нелімбічних епілепсій", де вони 

залежать від виду нападу.  
 

Таблиця 21 
Показники "короткоживучих феноменів"   і відхилення СЕД частоти 
від математичного очікування у хворих з психосенсорними нападами 

при лімбічній епiлепсiї 
 

“Короткоживучі  феномени” Основна 
група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Праві задньолобні відведення, 
ВСЕДЧ 

19,2 7,7 0,0 0,0 2,5 0,05 

Дельта 11,5 6,3 50,0 11,2 3,0 0,001 

Альфа 3,8 3,8 70,0 10,2 6,1 0,001 

Бета 19,2 7,7 55,0 11,2 2,6 0,05 

Праві задньоскроневі 
відведеннябета 

30,8 9,1 0,0 0,0 3,4 0,01 

 
          Динамічний спектральний аналіз давав можливість візуалізувати більш повну картину, яка 
виявляла епілептичне  вогнище  (табл. 22). 

 
Таблиця 22 

Динамічний спектральний аналіз дельта-діапазону 
у хворих з психосенсорними нападами при лімбічній епілепсії 

 

Динамічний  спектральний  
аналіз 

Основна 
група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Праві задньоскроневі 
відведення, дельта 

26,9 8,7 0,0 0,0 3,1 0,01 

Ліві задньоскроневі відведення 
перед спалахом епілептичної 
активності, дельта 

30,8 9,1 0,0 0,0 3,4 0,01 

Праві задньоскроневі 
відведення, після спалаху 
епілептичної активності, дельта 

34,6 9,3 0,0 0,0 3,7 0,001 

Сагiтальні потиличні відведення, 
після спалаху епілептичної 
активності, дельта 

23,1 8,3 0,0 0,0 2,8 0,01 

 
 У  дельта-діапазоні  епілептична  активність реалізувалась частими  спалахами  в  правих   
задньоскроневих відведеннях (див. табл. 22),  перед  якою  проявлялась  активність "дзеркального" 

вогнища зліва. Як відомо, скроневi напади  можуть супроводжуватись  залученням  обох  
гiпокампiв  [Stevens J.R. et al, 1969, Wieser H.G., 1988]. Але, можливо, у  даному  випадку вторинне  
задньоскроневе  вогнище    зліва    у    хворих    з психосенсорними нападами стає трігерною  
зоною  основного епілептичного вогнища. 

Після  спалаху  епілептичної   активності    спостерігаються іритативні  зміни  в  правих  
передньоскроневих  (p<0,001)   і сагiтальних потиличних відведеннях, що проявляє вторинні 



вогнища епілептичної  активності.  Таким  чином,  пейсмекер  епілептичної системи в даної  групи  

хворих  знаходиться  в  правих  задньоскроневих відведеннях.  
 Епілептична тета-активність, як  і  дельта,  зустрічається в правих задньоскроневих 
відведеннях (табл. 23). Активність цього діапазону не  характерна  для  правих  задньолобних і 
лівих тім'яних відведень.  
 

Таблиця 23 
Динамічний спектральний аналіз тета-діапазону 

у хворих з психосенсорними нападами при лімбічній епілепсії 
 

Динамічний  спектральний  
аналіз 

Основна 
група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Праві задньоскроневі 
відведення, епіактивність, тета 

30,8 9,1 5,0 4,9 2,5 0,05 

Ліві задньоскроневі відведення, 
епіактивність, тета 

0,0 0,0 20,0 8,9 2,5 0,05 

Праві задньолобні відведення, 
після  епіактивності, тета 

7,7 5,2 35,0 10,7 2,3 0,05 

 
 В  альфа-діапазоні  слабої  інтенсивності   можуть    бути представлені гострі хвилі. Тут 

зустрічається  перед  епілептичною задньоскроневою активністю активність в центральних 
сагітальних відведеннях (табл. 24)  і після - активність в потиличних сагітальних відведеннях. 
Поява альфа-активності  в сагітальних потиличних утвореннях після  епілептичної  візуалізує 
розповсюдження  епілептичного  розряду.  Центральні    сагітальні утворення активізують 
епілептичне вогнище. Селицький  Г.В.  (1991) виявляв цей феномен у центральних і задньолобних  

утвореннях зліва й пов'язував їх з генералізацією епілептичної активності. В наших  
спостереженнях  цей  механізм  зустрічається  у  хворих  з психосенсорними  нападами  і   відіграє    
роль    трігера    для епілептичного вогнища. 

 
Таблиця 24 

Динамічний спектральний аналіз альфа-діапазону 
у хворих з психосенсорними нападами при лімбічній епілепсії 

 

Динамічний  спектральний  
аналіз 

Основна 
група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Гострі хвилі 46,2 9,8 15,0 8,0 2,5 0,05 

Центральний сагітальний 

електрод, гострі хвилі 

23,1 8,3 0,0 0,0 2,8 0,01 

Гострі хвилі, іншої локалізації 23,1 8,3 0,0 0,0 2,8 0,01 

Сагiтальні потиличні відведення, 
після спалаху епілептичної 
активності 

30,8 9,1 0,0 0,0 3,4 0,01 

Гострі хвилі в лівих тім’яних 
відведеннях 

11,5 6,3 11,0 11,0 2,5 0,05 

 
          

 Для хворих з психосенсорними нападами не характерний альфа - сигнал у лівотім'яних 
відведеннях, який більше властивий для хворих з "нелімбічною" епілепсією.  

З метою ілюстрації лімбічної епілепсії з психосенсорними нападами наводимо клінічне 

спостереження хворої К.У., 1964 року народження. 
Діагноз: криптогенна скронева епілепсія із середньої частоти (1 раз на 2 місяці, серіями до 

7) простими парціальними (нічними галюцинаторними) і рідкими тоніко-клонічними нападами.  
Вперше на прийом з'явилась 24.05.93го року зі скаргами на зорові галюцинації, у вигляді 

кольорових сцен з участю хворої, де вона "вибирала одного із групи людей", які інколи їй 



допомагали у цьому. Образи людей були реалістичні, мали природні колір і розміри. Під час 

нападів сторонніми спостерігалось поблідніння шкіри, розширення зіниць. У хворої була часткова 
амнезія нападів, але зберігалась критика зорових обманів з індиферентним відношенням до етапу 
втрати свідомості. Після нападів хвора відчувала болі в потилиці, м'язах. Також 1 раз на місяць 
хвора переносила епізоди "вже баченого" без порушення свідомості, 1 раз на 2 місяці - нічні 
тоніко-клонічні напади. 

Iз анамнезу відомо, що хворіє з дитинства, коли вперше перенесла галюцинаторний напад. 
З того часу частота нападів практично не змінилась. Приймала без ефекту бензонал, діфенін, 

фенобарбітал. 
У дитинстві перенесла інфекційний паротит, кір, часто хворіла "простудними 

захворюваннями. Закінчила школу й інститут, училась добре. 
Об'єктивно: фон настрою підвищений. Ейфорична. Періодично раптом емоційно 

пригнічується, хвилюється. Скаржиться також на періодичне "тремтіння в руках", у тілі, тривогу. 
Пам'ять і інтелект збережені. Спостерігається незначне коливання рівня активної уваги. У 
неврологічному статусі: ослаблена конвергенція очних яблук з двох сторін. Дистальний 

гіпергідроз. Стійкий, розлитий дермографізм. 
Дані лабораторних методів дослідження в нормі. Офтальмоскопія: артерії звужені. 

Реоенцефалографія: гіперрезистивний тип периферичного кровообігу. ЕКГ без патології. 
Комп'ютерна томографія головного мозку: розширена ліва сільвієва щілина. Консультація 
психолога: інтелект, пам'ять не порушені. Увага не стійка. Характерологічні особливості за 
психастенічним типом. 

При картуванні електричної активності головного мозку зареєстрована дисфункція в 
правих задньоскроневих відведеннях (рис. 12).  

 Проведене лікування: карбамазепін 0,2 / 3 рази на добу, кавінтон 0,005 / 3 рази на добу, 
30 днів, амітріптілін 0,025 на ніч 30 днів, фуросемід 0,08 зранку 2 дні - кусами 1 раз на місяць, 
АТФ 1% 1 мл довенно 15 днів, лідаза 64ОД дом'язево 10 днів, серміон 10 мг 2р на добу всередину 
40 днів. 

Після лікування стан хворої покращився, зникли психосенсорні й тоніко-клонічні напади 
(катамнез 3) роки, зменшилась інтенсивність перепадів настрою, вегетативних пароксизмів. 

Таким чином, незважаючи на прогресування хвороби, у хворих з психосенсорними 

нападами не втрачається фокальний компонент. 
Для  психосенсорних  епілептичних    нападiв    характерна наявність тета-активності в 

глибині  задньо-скроневих відведень, що виявляється при  стаціонарних  і  динамічних  методах 
обробки  ЕЕГ - сигналів,  які  візуалізують    епілептогенне й епілептичне вогнище. Ця активність 
також проявляється в  альфа - і бета - діапазонах на конвекситальній поверхні мозку. 

Дзеркальні  тета - і  бета - вогнища    відображають    роботу трігерної зони  при 
неглибоких епілептичних змінах мозку. 

Протиепілептична    система    візуалізується    в    правих задньолобних відведеннях при 
режимі обробки ЕЕГ "відхилення  СЕДЧ від математичного очікування". 

При динамічному спектральному аналізі трігерна зона проявляє себе  в  дельта - діапазоні  
при  епілептичній активності основного вогнища також із залученням дельта - активності. А 
прогресування епілептичної системи здійснюється  за рахунок передньоскроневого і потиличного  
медіобазального розповсюдження і візуалізується в цьому випадку дельта і альфа- активністю. 

Центральні сагітальні утворення в альфа - діапазоні виконують роль трігера епілептичного 
вогнища. 

Отримані дані свідчать про те, що  епілептогенне  вогнище  в даної групи хворих набуває 
ознак епілептичного. 
На основі відсутності вторинних  епілептичних  вогнищ  можна зробити  висновок,  що  генератор  
епілептичної  активності   при психосенсорних  нападах,  представлений  на  початкових  етапах 
епілептогенезу правим задньоскроневим вогнищем, є функціонально домінантним в даній 
епілептичній системі, розширюючись  радіарно і не створюючи “вторинних” епілептичних 
вогнищ. 

 
Особливостi клiнiки i бiоелектричної активностi за даними комп'ютерного картування ЕЕГ у 

хворих з переважно вегетативними нападами при лімбічній епiлепсiї  
 
 



   Вегетативній епілептичний напад - різновид генералізованого  або фокального нападу, 

який характеризується виключно або переважно вегетативними порушеннями із сенсорними або 
моторними феноменами. 

До структур лімбічного комплексу, епілептичний  розряд яких викликає вегетативні 
прояви, відносяться амігдало-гіппокампальний комплекс, поясна звивина, лобний полюс, 
орбітофронтальна й оперкулярна кора. 
 Як було вияснено, вегетативний епілептичний напад часто супроводжувався 
психосенсорним компонентом  (табл.  25).  

 
Таблиця 25 

Розподіл хворих по клініці нападу й етіології 
 

Клініка  нападу  й  етіологія Основна   
група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Психосенсорні включення 37,0 9,3 10,0 6,7 2,4 0,05 

Етіологія - ЧМТ 0,0 0,0 50,0 11,2 4,5 0,001 

 
При  спектральному  аналізі  ми  вияснили,  що  епілептогенне вогнище  в  дельта-діапазоні  

часто  в  цих  хворих   виявляється збільшенням  спектральної  потужності  в   лівих    

задньолобних конвекситальних відведеннях (табл. 26). 
У    тета-діапазоні    високо    достовірно     проявляється функціональна  недостатність  

мезенцефальних  утворень,  а  також дисфункція  в  правих  задньо-скроневих  відведеннях,   
переважно глибинної локалізації.  

 
Таблиця 26 

Особливості змін тета й дельта-активності 

у хворих з вегетативними нападами  при лімбічній епiлепсiї 
 

Особливості змін тета й дельта 
активності в різних режимах 

обробки сигналу 

Основна   
група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Лiве задньолобне вiдведення, 
дельта 

59,3 9,4 0,0 0,0 6,3 0,001 

У глибині півкулі, тета 33,3 9,1 5,0 4,9 2,7 0,01 

Нижньостовбурова локалізація, 
тета 

33,3 9,1 0,0 0,0 3,7 0,001 

Праве задньоскроневе 

вiдведення, тета 

22,2 8,0 0,0 0,0 2,8 0,001 

Праве задньоскроневе 
вiдведення, тета 

37,0 9,3 0,0 0,0 4,0 0,001 

 
В альфа - діапазоні (табл. 27) візуалізується активність в правих  базальних   

задньоскроневих    відведеннях,    повторюючи розташування   епілептогенних    вогнищ    у    

повільнохвильових діапазонах. Також спостерігається альфа-активність в потиличних сагітальних 
відведеннях. В останніх вона проявляється як  варіант норми, що  вказує  на  відносно  збережений  
функціональний  стан головного мозку у хворих основної групи. 

 
 Таблиця 27 

Особливості змін альфа-активності 
у хворих з вегетативними нападами  при лімбічній епiлепсiї 

 

Альфа-активність в різних 
режимах обробки       сигналу 

Основна   
Група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Базальна активність, альфа 44,4 9,6 10,0 6,7 2,9 0,01 



Праве задньоскроневе 
вiдведення, альфа 

48,1 9,6 5,0 4,9 4,0 0,001 

Потиличне сагiтальне 
вiдведення, альфа 

48,1 9,6 15,0 8,0 2,6 0,05 

Лiве тiм'яне вiдведення, альфа 3,7 3,6 50,0 11,2 3,9 0,001 

 
Встановлено,  що  нехарактерне  для  вегетативних    нападiв залучення правих 

центральних і лівих тім'яних утворень. 
Як  відомо,  ретикулярна  формація  стовбура є складовою частиною    мезенцефальних 

утворень й відноситься до надсегментарного відділу вегетативної нервової системи.  Тому  не 
дивним  є  іритативний   характер    біоелектричної активності середнього мозку при нападах з 
вегетативними проявами й формування в епілептичних системах  у  хворих  цієї  виборки  
функціональних лімбічних і мезенцефальних зв'язків (рис. 13).  

Залучення правих тім'яних відведень проявляє розповсюдження правого епілептогенного 
вогнища у хворих з вегетативними нападами. Наявність потиличної сагітальної бета-активності  
свідчить про залучення утворень  середньої  лінії, які мають  відношення  до лімбічної системи 
(задніх  відділів).   

Наявність епілептогенного вогнища помірної інтенсивності медіальної локалізації справа 
не характерна для вегетативних нападiв при скроневій епілепсії. 

 Бета-активність слабкої інтенсивності була представлена в мезенцефальних і правих 

задньоскроневих відведеннях, повторюючи  розташування тета й альфа - сигналів  (табл.28). 
 
 

Таблиця 28 
Особливості змін бета-активності 

у хворих з вегетативними нападами  при лімбічній  епiлепсiї 
 

Бета-активність в різних 
режимах обробки       ЕЕГ-

сигналу 

Основна   
група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Бета (інтегрально) 100 0,0 40,0 11,0 5,5 0,001 

Праве тiм'яне вiдведення  96,3 3,6 70,0 10,2 2,4 0,05 

Праве задньоскроневе 
вiдведення  

29,6 8,8 0,0 0,0 3,4 0,001 

Медіально справа 18,5 7,5 55,0 11,1 2,7 0,01 

 
"Короткоживучі    феномени",    які    реалізують    спалахи біоелектричної    активності    із    

застосуванням    коефіцієнта інформативності (табл. 29) також візуалізують дельта - і бета - 

вогнища в правих задньоскроневих відведеннях. 
Дельта-спалахи тут проявляються як епілептична активність,  яка буде описана нижче. 
Як видно із таблиці, для хворих з  вегетативними  нападами не характерне залучення  лівих  

тім'яних  відведень  в  дельта- діапазоні, а правотім'яна активність зустрічається й у  хворих 
контрольної групи.  

 
Таблиця 29 

Показники "короткоживучих феноменів" " у хворих з 
вегетативними нападами при лімбічній епілепсії 

 

“Короткоживучі  феномени” Основна   
група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Праве задньоскроневе 
вiдведення, дельта 

22,2 8,0 0,0 0,0 2,8 0,01 

Праве задньоскроневе 
вiдведення, бета 

25,9 8,4 0,0 0,0 3,1 0,01 

Лiве тiм'яне вiдведення, дельта 7,4 5,0 40,0 11,0 2,7 0,01 



Праве тiм'яне вiдведення, тета 7,4 5,0 35,0 10,7 2,3 0,05 

 
Динамічний спектральний аналіз епілептичного вогнища  (табл. 30) візуалізував  дельта - 

вогнища  в  правих  задньоскроневих (p<0,001) і правих тім'яних відведеннях. 
 

Таблиця 30 
Особливості динамічного спектрального аналізу дельта-діапазону 

у хворих з вегетативними нападами при лімбічній епілепсії 
 

Показники динамічного 
спектрального аналізу 

Основна   
група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Праве задньоскроневе 
вiдведення, дельта, найчастіше 
зустрічаємий сигнал 

33,3 9,1 0,0 0,0 3,7 0,001 

Праве тiм'яне вiдведення  33,3 9,1 5,0 4,9 2,7 0,01 

Лiве задньоскроневе вiдведення, 
перед стовбуровою активністю 

25,9 8,4 0,0 0,0 3,1 0,01 

Праве задньоскроневе 
вiдведення, перед стовбуровою 
активністю 

40,7 9,5 0,0 0,0 4,3 0,001 

Праве задньоскроневе 
вiдведення, після стовбурової 
активності 

37,0 9,3 0,0 0,0 4,0 0,001 

Праве тiм'яне вiдведення, після 
стовбурової активності 

22,2 8,0 0,0 0,0 2,8 0,01 

 
Перед  іритацією  в  центральних і потиличних    сагітальних відведеннях спостерігається 

дельта-активність в задньоскроневих справа (p<0,001) і дзеркально зліва відведеннях. Таким  
чином, незважаючи на те, що функціональна недостатність локалізована у вигляді гіперщільності 
сигналу в задньоскроневих відведеннях, дзеркально зліва утворюється епілептичне вогнище, яке 

може бути трігером для медіобазальних, в даному випадку центральних і потиличних 
епілептичних структур. 

Задньоскроневі  епілептичні  вогнища  виступають  в  ролі "трігера"  для  серединних  
медіобазальних  центральних    і потиличних структур,  після  яких  спостерігається  активність  в 
правих задньоскроневих  і  тім'яних  утвореннях  і  формується субдомінантне вогнище в правих 
тім'яних відведеннях. Між  правими задньоскроневими і серединними медіобазальними 
центральними і потиличними утвореннями проявляється замкнуте епілептичне  коло iз взаємними 

активуючими механізмами. Таким чином,  праве  тім'яне вогнище є функціонально вторинним.  
У  тета-діапазоні  епілептичні    вогнища   також  були представлені  правими  

задньоскроневими  й   (субдомінантними) тім'яними з максимумом  активності в задньоскроневих 
відведеннях (табл. 31). 

 
Таблиця 31 

Особливості змін динамічного спектрального аналізу тета-діапазону 

у хворих з вегетативними нападами при лімбічній епілепсії 
 

Показники динамічного 
спектрального аналізу 

Основна   
група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Праве задньоскроневе 

вiдведення, найчастіше 
зустрічаємий сигнал 

40,7 9,5 5,0 4,9 3,3 0,01 

Праве тiм'яне вiдведення, 
найчастіше зустрічаємий сигнал  

22,2 8,0 0,0 0,0 2,8 0,01 

Праве задньоскроневе 37,0 9,3 10,0 6,7 2,4 0,05 



вiдведення, перед стовбуровою 
активністю 

Праве задньоскроневе 
вiдведення, після стовбурової 
активності 

40,7 9,5 5,0 4,9 3,3 0,01 

 

 Як і в дельта-діапазоні, у тета формувався взаємоактивуючий зворотній зв'язок між 
правими задньоскроневими й серединними медіо-базальними центральними і потиличними 
утвореннями.  
 При динамічному спектральному аналізі альфа-діапазону (табл.  32) також виявилось, 
що епілептичні вогнища були локалізовані в задньоскроневих (p<0,001) і правому тім'яному 
відведеннях з максимумом потужності в лівобічних задньоскроневих відведеннях.  

 Таблиця 32 

Особливості змін динамічного спектрального 
аналізу альфа-діапазону у хворих з вегетативними нападами 

при лімбічній епілепсії 
 

Показники динамічного 
спектрального аналізу 

Основна   
група 

Контрольна   група Показники  
достовірності 

% +  - % +  - T Р< 

Лiве задньоскроневе вiдведення, 
найчастіше зустрічаємий сигнал 

44,4 9,6 5,0 4,9 3,7 0,001 

Праве задньоскроневе вiдведення, 
найчастіше зустрічаємий сигнал 

63,0 9,3 10,0 6,7 4,6 0,001 

Лiве задньоскроневе вiдведення 

перед стовбуровою активністю 

70,4 8,8 35,0 10,7 2,6 0,05 

Праве задньоскроневе вiдведення, 
перед стовбуровою активністю 

63,0 9,8 25,0 9,7 2,8 0,001 

Праве тiм'яне вiдведення 
перед стовбуровою авктивністю 

63,0 9,8 10,0 6,7 4,6 0,001 

Лiве задньоскроневе вiдведення 

після стовбуровою активністю 

55,6 9,6 15,0 8,0 3,2 0,01 

 
 
 Ці структури здійснювали активацію серединних (центральних і потиличних 
медіобазальних) утворень. Причому правобічні задньоскроневі й тім'яні утворення проявлялись 
ще частіше (p<0,001), але між лівобічними задньоскроневими, центральними й потиличними 

медіо-базальними встановлювався взаємоактивуючий функціональний зворотний зв'язок (рис. 14).  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Рис. 14  Схема епілептичної системи у хворих з вегетативними нападами за даними 

динамічного спектрального аналізу. 
 

Якщо взяти до уваги, що спалахи альфа-діапазону з дельта і тета-хвилями можуть 
утворювати графоелементи по типу "гострі і повільні хвилі", то при інтегральному спектральному 
аналізі можна думати, що тут  епілептична  активність  проявляється  в  напрямку  "ліві 
задньоскроневі - серединні медіобазальні  центральні  і потиличні" з участю дельта - і альфа - 
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хвиль, що  вказує  на  те,  що лівобічні задньоскроневі епілептичні механізми реалізуються в 

дельта-діапазоні  у частини хворих з вегетативними нападами при лімбічній епілепсії.  
  
 Таким  чином,  для  хворих  з   лімбічною    епiлепсiєю i вегетативними нападами не 
характерна пiслятравматична етіологiя захворювання. Часто напад супроводжувався також і 
психосенсорним компонентом. 
 У  лівих  задньолобних  вiдведеннях    вiзуалiзувалась дельта-активнiсть,  яка проявляла 
зону функцiональної недостатностi. 

 У правих  задньоскроневих  вiдведеннях  виявляється  зона локальної гiперщiльностi, яка  
проявляється  в  тета-хвилях глибинної локалiзацiї при вірогідній ЕЕГ-томографії, а також  в альфа 
- i бета - хвилях. У режимi редактування ЕЕГ у дельта i бета - дiапазонi проявляється значна 
функцiональна  недостатнiсть  цiєї локалiзацiї у хворих з вегетативними нападами. 
 Про відносно збережений функціональний стан мозку свідчить наявнiсть   альфа-
активності    в    сагітальних    потиличних відведеннях. 

Залучення  правих центральних і лівих тім'яних утворень бiльше характерно для хворих 

контрольної групи. 
Динамічний спектральний аналіз епілептичної системи виявляє епiлептичне вогнище в 

дельта, - тета - і альфа - дiапазонах у правих задньоскроневих і (субдомінантному) тім'яному  
вiдведеннi. У дельта - і  альфа -діапазонах  лівобічні  задньо-скроневі епілептичні  вогнища  
виконують роль трігера для серединної медіобазальної  центральної  й потиличної  епілептичної 
активності. А в альфа - діапазоні таку властивість  набуває  тім'яне правобічне вогнище. 

Медіобазальні утворення  набувають  властивості  вторинно активізувати епілептичні 
механізми в правих задньоскроневих  і тім'яних відведеннях у дельта - і ліві задньоскроневі в 

альфа- діапазоні. 
Задньоскроневі  утворення  здатні  утворювати   зворотній позитивний епілептичний 

зв'язок з медіобазальними центральними і потиличними структурами в дельта (зліва)  і  в  альфа  
(справа) - діапазонах. 

 
 
 

Психічні розлади і патопсихологічні дослідження у хворих з епілепсією 
 
 
 З численних літературних й історичних джерел відомо, що у минулому хворих з 
епілепсією піддавали жахливим тортурам й позбавляли волі. З часом погляди на хворих з 
епілепсією й епілептичними нападами змінились. Стало очевидним, що поряд з важкими 
психічними розладами у хворих можуть бути присутні такі якості, як працездатність, 

цілеспрямованість, видатна талановитість. Серед найвидатніших особистостей, які переносили 
епілептичну хворобу найбільш відомі імена Мольєра, Цезаря, Свіфта, Достоєвського, Ван Гога, 
Байрона, Калігули, Петра 1, Наполеона, Паганіні, Сократа, Жанни д'Арк, Данте, Паскаля, 
Ньютона. Ця хвороба без сумніву наклала відбитки на їх діяльність (Ю. Курако, 1998). 

Але психічні розлади у хворих на епілепсію зустрічаються більше ніж в 90% випадків. 
Вони охоплюють весь спектр психіатрії. За даними В.А. Карлова близько 34% випадків скроневої 
епілепсії дебютують психічними пароксизмами (вербальні ілюзії і галюцинації, психосенсорні, 
деперсоналізаціонно-дереалізаціонні, сновідні стани, тактильні, зорові, вербальні ілюзії і 

галюцинації, ідеаторні пароксизми у вигляді настирливих думок і феномени психічних 
автоматизмів). Згідно його спостережень, перше місце по частоті психічних розладів посідає 
скронева епілепсія. Частина з них викликана первинними структурними ураженнями головного 
мозку, одним із проявів яких і є власне епілепсія. 

Психічні порушення при епілепсії присутні як  
* продром нападу,  
* як його компонент,  

* як післянападні порушення психіки й  
* як розлади в міжнападному періоді. 

Клінічні психопатологічні розлади, в продромі нападу тривають від годин до де - 
кількох днів і проявляються у вигляді дратівливості, тривоги, неспокою, труднощів концентрації 
уваги, а також раптово виникаючої слабості, втоми, порушення сну. 



Психічні розлади як компонент нападу в значній ступені залежать від функцій тих 

відділів головного мозку, які знаходяться під впливом епілептичного розряду і можуть слугувати 
маркером локалізації епілептичного вогнища. Початок епілептичного нападу, якій усвідомлюється 
пацієнтом, визначається як аура. 

Афективні психічні прояви в структурі аури або нападу типові для вогнищ у лімбічних 
структурах головного мозку. Для цих же структур характерні напади з раптово виникаючими 
пароксизмальними відчуттями "вже баченого, знайомого, незнайомого", і таке інше, а також 
настирливі думки різного змісту й інші ідеаторні розлади. Переднападні сутінкові розлади 

свідомості, які поєднуються з тривогою, страхом являють собою психічну ауру вторинно-
генералізованого нападу скроневої епілепсії (Ковалев В.В., 1979).  

Характерними для орбіто-фронтальних вогнищ є нюхові ілюзії і галюцинації і тут існує 
певний ризик діагностичних помилок при диференційній діагностиці з афективно-маячними 
нападами при шизофренії. З ураженням лобних часток головного мозку пов'язують й ряд 
ідеаторних розладів, настирливих думок і пов'язаних з ними переживань. 

До післянападних розладів психіки відносять післянападні коматозні стани, які 

частіше переходять у сон. Іноді вихід з коми може проходити через сутінковий розлад свідомості з 
дезорієнтацією, негативізмом, агресією або більш складними психомоторними актами (блукання, 
імпульсивність, тощо). У цьому стані нерідко розвиваються сценічні галюцинації, які 
відображають різні переживання хворого, які можуть бути пов'язані з маячною симптоматикою. 

Психічні розлади в міжнападному періоді поліетіологічні і відображають 
нейробіологічні фактори епілептогенезу, церебральні зміни внаслідок хвороби, вплив 
протиепілептичних препаратів, додаткових патогенних чинників і особистісно-реактивних 
психогенних факторів. Вони значно знижують якість життя хворих, призводять до соціальної 

дезадаптації ї інвалідізації хворих. Психічні розлади значно швидше прогресують у пацієнтів з 
низькими економічними можливостями, недостатньою освітою, психотравмуючою сімейною 
ситуацією, відсутністю можливості моральної підтримки або гіперопікою. 

Власне, на сучасному етапі розвитку суспільства суттєву проблему представляють 
розлади психіки внаслідок  різних факторів соціальної дискримінації, які призводять до низької 
самооцінки, тривоги, депресії, що утруднює соціальну адаптацію хворого. У дітей, хворих на 
епілепсію часто виникають труднощі адаптації в школі, що, у свою чергу призводить до відчуття 

власної неповноцінності, патологічного розвитку особистості, педагогічної запущеності.  
Хронічні зміни особистості можуть виникнути після одного статусу розгорнутих нападів 

або близько 100 великих розгорнутих нападів. У 30% хворих психічні розлади прогресують в 
умовах відсутності нападів, зокрема,  внаслідок збереженої епілептичної активності нейронів, яка 
виявляється при електроенцефалографічному дослідженні, або внаслідок побічної дії 
антиконвульсантів, або прогресуючої енцефалопатії, яка визначається етіологією захворювання. 

Часто спочатку розвиваються розлади емоцій і поведінки, а при прогресуванні 

епілептичної хвороби приєднується патологія інтелектуально - мнестичної сфери. Більшість 
дослідників вважають, що розлади інтелекту і особистості виражені при наявності епілептичної 
активності в лівій скроневій частці (Moore і Baker 1996; Giovagnoli і Avanzini 1999; К.Ю.Мухин із 
співавт., 2002).  

С.Г. Носов (2004) вияснив, що у хворих з легкими особистісними розладами вияляються 
ознаки скроневої або скронево-тім’яної епілептичної системи на фоні помірних, непостійних 
дифузних загальномозкових змін. У хворих з помірними особистісними розладами виявлені стійкі, 
виражені загальномозкові зміни біоелектричної активності головного мозку на фоні 

багатовогнищевої епілептичної системи. У хворих з вираженими особистісними розладами 
реєструються багатовогнищеві зміни на фоні виражених і стійких дифузних загальномозкових 
розладів біоелектричної активності. Таким чином, наявність епілептичної активності в скроневих 
(лімбічних) утвореннях сприяє розвитку особистісних розладів. 

Найбільш виражені зміни психічних функцій спостерігаються при локалізації 
епілептичного вогнища в медіобазальних утвореннях. У цих випадках часто виникають дисфорії, у 
стані яких хворі можуть бути соціальне небезпечні, а також специфічні розлади характеру у 

вигляді егоцентризму і злопам'ятності. Наявність вогнища епілептичної активності в лівій 
скроневій частці часто зустрічається у хворих з розладами поведінки. При ураженні базальних 
відділів скроневих часток мозку, яка проявляється повільнохвильовою активністю на ЕЕГ 
розвиваються розгальмованість інстинктів, агресивність, сповільнення мислення і моторики, 
недовіра, схильність до сутяжництва. 



Найбільш часто зустрічаються розлади настрою, які виникають без видимих причин у 

вигляді емоційної лабільності, дратівливості, сльозливості зі зниженням активності або 
пробуджень. Пацієнти з епілептичною хворобою відрізняються або пониженим, тоскливим, або 
підвищеним, дещо екзальтованим настроєм, їх емоції й афекти, як правило, характеризуються 
біполярністю, інертністю, вибуховістю. Л.Р. Зенков (2001) вказує на часті депресивні розлади у 
таких хворих. В.А. Михайлов зі співавт. (2005) звертає увагу на те, що рівень депресії зростає з 
віком хворих, тривалістю захворювання й обмеженням працездатності. Особи, які переносять 
скроневу форму захворювання, як правило, гірше оцінюють оточуюче соціальне середовище і свій 

стан здоров’я. Лімбічна система безпосередньо пов’язана з виникненням депресивної 
симптоматики. Серед інших розладів слід відмітити суіцидальну поведінку. Смертність від 
суіцидів в 4 рази перевищує таку у населення, а при скроневій епілепсії - в 25 разів (Barraclough В., 
1987). 

Значне місце в особистісних розладах займає полярність перебігу психічних процесів у 
вигляді ґрунтовності, схильності до застрягань і експлозивності (вибуховості). Це проявляються у 
вигляді злопам'ятності, егоцентризму, злобності, злорадстві і брутальності. Хворим властивий 

педантизм із чіткою ієрархією всього, що може представляти для хворого цінність з тверезим 
розрахунком, чим можна поступитись і що за це можна отримати. Для них характерна підкреслена 
акуратність в поєднанні з назойливістю, розгальмованістю побуджень або брадікінезією. 
Суттєвою рисою хворих є інфантилізм, який проявляється незрілістю суджень, надцінним 
відношенням до своїх близьких. Таке відношення часто обумовлюється відношенням до своїх 
близьких, як до власності з неприйняттям їх власної думки, моделі поведінки й проєкцією на них 
своїх емоцій, бажань, особливостей характеру і поведінки.  

Когнітивні розлади включають брадіфренію, грунтовність, в’язкість, конкретність 

мислення, зниження процесів узагальнення, збіднення мови, зниження обсягу уваги, і порушення 
її переключення, розлади пам’яті у вигляді порушення довільної репродукції, ретенції й фіксації, 
зниження кола зацікавлень. Уже в початковій стадії епілепсії спостерігаються зміни рухливості, 
інертності психічної діяльності, які проявляються навіть при наявності в анамнезі поодиноких 
судомних нападів. Порушення рухомості психічних процесів легко виявляються при пробі з 
почерговим називанням до заданих слів антонімів і синонімів. Виявляєма при дослідженні хворих 
інертність перебігу асоціативних процесів характеризує їх мислення як тугорухоме й в'язке. Ці 

особливості виявляються і в мові хворих: вони "топчуться" на місті, не можуть відвлектися від 
другорядних, малосуттєвих деталей. Але при цьому мета думки не губиться. На пізніх етапах 
розвитку хвороби появляється виражене зниження інтелекту, деменція. 

Епілепсія може дебютувати психічними, зокрема, когнітивними розладами, а згодом 
можуть приєднуються судомні напади. Когнітивні розлади проявляються навіть за наявності в 
анамнезі поодиноких судомних нападів і є одними з основних факторів грубої соціальної 
дезадаптації і інвалідизації (Тодорів І.В., Пітик М.І., 2007). Перші систематичні клінічні описи 

порушень у психічній сфері, характері і особистості хворих на епілепсію датуються серединою 
XIX ст. Впродовж багатьох десятиліть складалися уявлення про особливості інтелектуально-
мнестичної і емоційно-вольової сфер і особистості таких хворих. Ці уявлення нерідко переходять з 
одного літературного джерела в інше без урахування патоморфозу захворювання і тому не можуть 
достатньо відображати клінічну реальність (Ю.А. Яковлєва, 2007). Вони охоплюють брадіфренію, 
грунтовність, в’язкість, конкретність мислення, зниження процесів узагальнення, збіднення мови, 
зниження обсягу уваги, і порушення її переключання, розлади пам’яті у вигляді порушення 
довільної репродукції, ретенції і фіксації, зниження кола зацікавлень.  

На пізніх етапах розвитку хвороби з’являється виражене зниження інтелекту, деменція, яка 
визначається як концентрична. Вона складає близько 52% від усіх хворих, які стоять на обліку в 
психоневрологічних диспансерах (Казаковцев Б.А., 1999). Концентрична епілептична деменція 
полягає не тільки в значному зниженні пам'яті, вкрай грунтовному мисленні, але і в концентрації 
уваги виключно на своєму стані,  різко вираженому егоїзмі, звуженні кола зацікавлень. Як відомо, 
концентрична епілептична деменція поділяється на легку, помірну і тяжку. У випадку легкої 
деменції робота і соціальна активність у хворих повністю порушена, але зберігається здатність 

жити незалежно, підтримувати особисту гігієну, а також не порушується розпізнавання. У випадку 
помірної деменції незалежне існування можливе, але ускладнене, і такі хворі потребують нагляду. 
У випадку важкої деменції порушена повсякденна активність. Хворі потребують постійної 
підтримки і нагляду. Вони не здатні дотримуватись мінімальних вимог особистої гігієни. У них 
також порушені і  рухові функції.  



Когнітивні розлади і епілептична деменція часто є складовою частиною епілептичної 

хвороби, особливо, якщо епілептичне вогнище розташоване в кіркових зонах правої півкулі, 
таламусі, мозочку, медіобазальних утвореннях (Яворська В.О., Фломін Ю.В., Гребенюк А.В., 
2008). Зазвичай, когнітивні функції формуються в результаті інтегрованої діяльності різних 
відділів головного мозку (Захаров В.В., 2006). Суттєво на наявність або відсутність когнітивних 
розладів впливає   розірваність міжнейрональних зв’язків. Таким чином, когнітивні розлади 
напряму впливають на якість життя цих хворих і в значно обмежують їх у професійній діяльності. 

Правда, класичні описи змін особистості й інтелекту в цілому бувають характерні й  для 

багатьох інших органічних захворювань головного мозку. 
До міжнападних розладів відносяться й епізодичні гострі і хронічні епілептичні 

психози. 
Найчастіше психози виникають при скроневій епілепсії (Kanemoto, 2002). При наявності 

епілептичної активності в лівій скроневій частці у хворих можуть розвиватись психози з 
вербальними псевдогалюцинаціями, що часто викликає труднощі диференційної діагностики цієї 
форми захворювання з параноїдною шизофренією. У 33% хворих з лімбічною епілепсією і 

психозами виникають психози афективного характеру. У четверті випадків під час психозу 
спостерігається “феномен насильницької нормалізації ЕЕГ” (H. Landolt). Цей феномен є 
відображенням неспецифічної реакції “arousal” (десинхронізації), яка виникає в корі головного 
мозку внаслідок грубої епілептичної активності в лімбічних (медіобазальних) структурах. 

Епілептичні психози виникають за альтернативним та неальтернативним відношенням 
до епілептичних нападів. При альтернативному типі виникнення психозу епілептичні напади у 
хворих практично повністю припиняються. При неальтернативних психозах частота і характер 
нападів практично не змінюються. Крім того, по відношенню до нападів психози виникають як 

іктальні, постіктальні й інтеріктальні. 
Епілептичні психози також поділяються на гострі і хронічні: 
-гострі епілептичні психози розподіляються на  

* психози з порушенням свідомості (сутінкові й онейроїдні стани) і  
* без порушення свідомості (гострі параноіди й афективні психози) 

-хронічні епілептичні психози розподіляються на  
* паранойяльні,  

* галюцинаторно-параноїдні,  
* парафренні  й  
* кататонічні.  

Гострі епілептичні психози з потьмаренням свідомості частіше включають сутінкові 
розлади свідомості. Вони тривають до 2-3 діб і можуть супроводжуватись галюцинаторними й 
маячними розладами з фабулою переслідування, пограбування з хаотичним руховим і афективним 
збудженням. Сутінкові розлади свідомості часто виникають при дисфункції лівої лобно-скроневої 

частки головного мозку. 
Гострі епілептичні параноїди супроводжуються чуттєвим маяченням. Хворі вважають, 

що навколишні їх переслідують, рахують, що їх бажають отруїти, знищити самими жорстокими 
засобами. Рухи і дії навколишніх хворі розцінюють як загрозливі, в мові вони чують образи, 
натяки, зневагу. Поряд з ілюзорним сприйняттям навколишнього нерідко виникають істинні 
зорові і слухові галюцинації ярко — синіх і червоних кольорів із загрозливим характером. Хворі 
бувають різко збудженні, агресивні, тривожні, спасаються втечею, схильні до руйнівних дій. Іноді 
їх поведінка змінюється: тривога і страх змінюється злобою і агресією [Тиганов А.С., ред, 1999] . 

Психози із затяжним перебігом характерні для лімбічної епілепсії з типовими 
епілептичними генералізованими, білатерально-асинхронними графоелементами “спайк-хвиля”. 
Вони проявляються через 13 - 14 років після появи епілептичних нападів. При тривалому перебігу 
хронічні епілептичні психози по клініці наближаються до шизофреній. Це в першу чергу 
стосується скроневих епілепсій, при якій шизофреноподібні розлади найбільш часто можуть 
нагадувати спонтанно виникаючі афективно-маячні напади при шизофренії. Для розвитку таких 
психозів при епілепсії потрібна багатовогнищевість ураження головного мозку, яка може 

діагностуватись при застосуванні електроенцефалографії, при комп'ютерній томографії головного 
мозку, тощо. Паранойяльні психози відрізняються тим, що практично ніколи не включають у свою 
фабулу родичів хворого. Галюцинаторно-параноїдні психози часто супроводжуються явищами 
психічного автоматизму. Причому в його структурі звичайно присутній і сенсорний і ідеаторний і 
кінестетичний автоматизм. Маячні ідеї в таких хворих відрізняються конкретністю й часто 



змінюються. Так, маячення переслідування і збитків може змінюватись ідеями гріховності і 

самоприниження. Диференційно-діагностичними критеріями для галюцинаторно-параноідних 
психозів на відміну, наприклад, від шизофренічних є наявність епілептичних нападів в анамнезі, 
виражених специфічних особистісних розладів, зв’язок маячних розладів з біографією пацієнта і 
навколишнім (Janz D., 1969). 
 З метою дослідження психопатологічних особливостей хворих з лімбічною епілепсією 
ми обстежили 38 пацієнтів, які знаходились на стаціонарному лікуванню в 2 психіатричних 
відділеннях (чоловічому і жіночому) за період 2005 року.  В обстеженій групі виявилось 12 жінок і 

26 чоловіків віком від 18 до 57 років (середній вік складав 34,1 рік). Тривалість захворювання була 
від 6 до 48 років (в середньому 21,5 років). 10 хворих поступало на стаціонарне лікування вперше, 
а 28 лікувалось повторно (максимальна кількість поступлень складала 19 разів). У середньому 
кількість госпіталізацій складала 3,8.  
 Причиною розвитку лімбічних епілепсій у цих хворих в 6 випадках була перинатальна 
енцефалопатія, в 4 випадках захворювання розвилось після фебрільних судом, в 5 після 
черепномозкової травми і в 2 після перенесеного вірусного енцефаліту.  По частоті напади 

розподілились наступним чином: у 9 хворих вони були частими (4 і більше на місяць) і в 29 рідкі й 
середньої частоти (3 і менше на місяць). Вияснилось, що з 38 хворих, які були госпіталізовані в 
психіатричні відділення тільки 6 регулярно приймали антиконвульсанти. Інші пацієнти лікування 
не приймали, а при погіршанні стану поступали в психіатричне відділення для курсового 
лікування. Така ситуація виникала внаслідок необізнаності пацієнтів щодо можливостей лікування 
епілептичної хвороби, внаслідок недостатньо ефективної роботи амбулаторної ланки лікування, а 
також внаслідок недоступності в ряді випадків антиконвульсантів. 

Усім хворим було проведено патопсихологічне дослідження. Нами застосовувались 

наступні методики: таблиці Шульте, тест 10 слів, метод „піктограми”, тест Равена, тести на 
класифікацію, виключення, узагальнення, аналіз, тест Люшера, опитувальник Айзенка, шкала 
тривоги Тейлора, ММРІ, методика Леонгарда, тест „дім – дерево – людина”. 

У пацієнтів з лімбічною епілепсією, які проходили стаціонарне лікування в умовах 
психіатричних відділень 6 слабо розуміли інструкції, 8 хворих відповідали на запитання не по 
суті. 8 хворих виявили ослаблені мотиваційні здібності. У всіх хворих виявилась нестійкість уваги. 
У 16 хворих була різко виражена астенія, а в 6 – знижена критика. 

Зниження пам’яті зареєстровано в 24 пацієнтів, причому в 10 з них функції пам’яті були 
виражено ослаблені. Легко виражене зниження інтелекту виявилось в 20 пацієнтів, а деменція 
була зареєстрована в 8 хворих. В'язке, тугорухливе мислення було зареєстровано в 18 пацієнтів. 

Емоційні розлади виявились в 28 хворих, причому в 20 обстежених це була емоційна 
нестійкість, а в 8 – афективні спалахи. У 26 обстежених була зареєстрована дратівливість, 
неврівноваженість, легка збудливість. Зниження самокритики, злопам’ятність були зареєстровані в 
6 хворих. Також у 6 хворих була підвищена конфліктність, а в 6 хворих – пасивність, ригідність. 

Таким чином, найбільш характерними патопсихологічними ознаками у хворих з лімбічною 
епілепсією, які проходили стаціонарне лікування в умовах психіатричних відділень були зниження 
інтелектуально – мнестичних функцій і розлади емоційної сфери, причому по частоті виявлення 
переважали емоційні розлади. 
 6 пацієнтів з обстеженої групи регулярно переносили дисфорії (з них було 4 жінки і 2 
чоловіка) і у 6 жінок епізодично розвивались сутінкові розлади свідомості, тобто, дисфорії й 
психози у нашій виборці більше властиві пацієнтам жіночої статі. 
 Таким чином, клінічно значимі психічні розлади у хворих з лімбічною епілепсією 

проявляються під впливом прогредієнтності захворювання (в середньому через 21,5 років). Цей 
часовий період залишає певні терапевтичні можливості для їх профілактики й активного 
лікування. Більшість хворих з лімбічною епілепсією – це хворі з невизначеною етіологією 
захворювання, з рідкими не зважаючи на нерегулярний прийом антиконвульсантів, нападами.  
 Усім хворим проводився запис ЕЕГ. Зміни були виявлені в 26 обстежених. Так, 
функціональна недостатність мозку за аналізом біоелектричної активності в обстеженої групи 
хворих проявлялась у вигляді генералізованих, білатерально – асинхронних розрядів повільних 

хвиль (табл.  35). 
 

 Таблиця 35 
Особливості біоелектричної активності у хворих з лімбічною епілепсією і вираженими 

особистісними розладами з епізодичними психозами 



 

Локалізація патологічних 
сигналів 

 Розряди генералізованих, 
білатерально – асинхронних  

повільних хвиль 

Розряди генералізованих, 
білатерально – асинхронних  
комплексів „спайк-хвиля” 

Праві лобні відведення 6 2 

Ліві лобні відведення 2  

Праві центральні відведення 2 4 

Ліві центральні відведення  2 

Ліві скроневі відведення 4 2 

Праві тім’яні відведення 6 2 

Ліві тім’яні відведення 6 6 

 

 У 16 хворих на ЕЕГ зареєстрована епілептична активність у вигляді генералізованих, 
білатерально-асинхронних розрядів „спайк – хвиля” (див. табл. 35). 

Таким чином, в групі хворих з лімбічною епілепсією і психічними розладами епілептична 
активність і функціональна недостатність головного мозку не виявили схильності до латералізації 
патологічних сигналів по півкулям або часткам мозку. 

 
 

Особливості клініки і біоелектричної активності головного мозку у хворих зі 
статусним перебігом лімбічної епілепсії 

 
 

 Під епілептичним статусом розуміють епілептичний напад, який триває більше 30 хвилин, 
або повторні напади, між якими до хворого не повертається свідомість.  

Ми вирішили вияснити особливості перебігу епілептичної хвороби з метою  виявлення 

факторів, які зустрічаються у хворих з епілепсією і можуть вказувати на ймовірність статусного 
перебігу захворювання. Для цього ми проаналізували історії хвороб у пацієнтів, які були 
госпіталізовані в реанімаційний відділ Івано – Франківської обласної психіатричної лікарні з 
приводу епілептичного статусу. Впродовж 1999 – 2005 років  в цей відділ поступило 59 хворих з 
статусом генералізованих тоніко – клонічних нападів. Із них чоловіків було 40, а жінок 19 віком 
від 17 до 74 років (середній вік 40 років). Найбільше було жителів міста – 42 чоловіка в порівнянні 
з жителями села (17 чоловік). Можливо, переважання в нашій виборці жителів районів пов’язано з 
тим, що такі хворі госпіталізуються в найближчий стаціонар, яким часто буває центральна 

районна лікарня. Працюючих було 7 чоловік. Вищу освіту мали 6 чоловік, але з них тільки 1 
працював на відповідальній посаді. 36 чоловік були інвалідами (I групу мали 10 хворих, II – 24 
хворих і III – 2 хворих).  

Початок епілептичної хвороби 16 обстежуваних пов’язувало з черепно – мозковою 
травмою, 13 – із частими алкоголізаціями, 6 чоловік були хворі з дитинства, 4 захворіли після 
перенесеного менінгоенцефаліту, 3 обстежуваних пов’язувало захворювання з психотравмою, 2 – з 
перенесеними гострими порушеннями мозкового кровообігу. У 15 чоловік захворювання 

розвилось без видимої причини.  
Антиконвульсанти приймали 51 чоловік, причому  в більшості з них це була монотерапія 

фін – лепсіном від 200 до 400мг.на добу. Тільки 9 чоловік приймали антиконвульсант регулярно.  
У близько половини хворих (26 чоловік) проявлялись ознаки органічного ураження 

центральної нервової системи, причому в 7 у вигляді геміпарезу.  
При обстеженні психічного статусу найбільш часто в цих хворих виявлялись особистісні 

розлади (28 чоловік), патологія мислення (в’язкість, тугорухомість, застрягаємість, надмірна 

деталізація) – у 29 чоловік, розумова відсталість (22 чоловіка) і дисфорії (20 чоловік). У 11 чоловік 
були в анамнезі сутінкові, а в 8 – деліріозні розлади свідомості. 

При поступленні стан свідомості у хворих оцінювався в міжнападному періоді як 
сопорозний у 22 чоловік і як коматозний у 37. 

Найбільш частими причинами епілептичного статусу були алкоголізації (15 чоловік) і 
припинення прийому антиконвульсантів (7 чоловік). 

На електроенцефалограмі реєструвалась генералізована, білатерально – асинхронна 
високоамплітудна епілептична активність „спайк – хвиля”, а також при застосуванні частотних 

фільтрів виявлялись численні повільні хвилі.  При лабораторних дослідженнях найчастіше (21 



чоловік) виявлялось збільшення АСТ/АЛТ, лейкоцитоз (16 чоловік), збільшення кількості 

паличкоядерних лейкоцитів (13 чоловік), підвищення вмісту цукру в крові (6 чоловік), і 
збільшенні білку в сечі (9 чоловік). 

У зв’язку з тим, що найчастіше причиною епілептичного статусу була алкоголізація, ми 
вирішили вияснити, які особливості клініки характерні для цих хворих (табл. 33). 

 
Таблиця 33 

 

Особливості клініки хворих, які переносять епілептичний статус з алкогольною епілепсією, 
у порівнянні з іншими епілепсіями 

 
 

Дані досліджень Алкогольні епілепсії Інші 

Кількість 

хворих 

% Кількість 

хворих 

% 

Розлади особистості 4 27 24 54 

Патологія мислення 6 40 23 52 

Делірій в анамнезі 7 47 1 2 

Інтелектуальна недостатність 3 20 25 57 

Ознаки органічного ураження ЦНС 5 33 7 16 

Дисфорії 2 13 18 41 

Усього пацієнтів 15 100 44 100 

 
 

Для хворих з епілептичними статусами, причиною яких стала алкоголізація, особливо 
клінічно значимим, на відміну від епілептичного статусу, спричиненого іншими причинами є 
наявність в анамнезі делірію й ознак органічного ураження ЦНС. На відміну від цієї категорії 
хворих, для пацієнтів, причиною епілептичного статусу яких були інші чинники, найбільш 
характерними були розлади особистості, інтелектуальна недостатність і дисфорії. Приблизно 
однаково часто зустрічались патології мислення (в’язкість, тугорухомість, застрягаємість, 
надмірна деталізація). 

Щодо різниці між цими групами в лабораторних показниках (табл. 34), то у хворих з 
алкогольною епілепсією, які перенесли епілептичний статус дещо частіше зустрічався лейкоцитоз 
і збільшення кількості паличкоядерних лейкоцитів. Однаково часто зустрічалось збільшення 
АЛТ/АСТ і білку в сечі. 

 
 

Таблиця 34 
Особливості лабораторних показників хворих, які переносять епілептичний статус з 

алкогольними епілепсіями, у порівнянні з іншими епілепсіями 
 
 
 

Дані досліджень Алкогольні епілепсії Інші 

Кількість 

хворих 

% Кількість 

хворих 

% 

Лейкоцитоз 6 40 10 23 

Збільшення паличкоядерних 
лейкоцитів 

6 40 7 16 

Збільшення АЛТ і АСТ 5 33 16 36 

Збільшення білку в сечі 5 33 14 32 

Усього пацієнтів 15 100 44 100 

 
За 1999 – 2005 роки не було ні одного летального випадку у хворих нашої виборки. 



Таким чином, серед пацієнтів, які переносять епілептичний статус, характерним є 

переважання осіб чоловічої статі, переважно непрацюючих, які мають низький рівень освіти і 
знаходяться на інвалідності. 

Найчастіше причиною епілептичної хвороби в пацієнтів нашої виборки була черепно – 
мозкова травма і зловживання алкоголем. 

Ці хворі нерегулярно приймали антиконвульсанти, виявляли ознаки органічного ураження 
ЦНС, особистісні розлади, патологію мислення, розумову відсталість, дисфорії й психотичні 
епізоди (сутінкові й деліріозні розлади свідомості). 

Причиною епілептичного статусу, як правило, була алкоголізація або припинення прийому 
антиконвульсантів. 

Серед лабораторних показників у них виявлялось збільшення вмісту АСТ/АЛТ, цукру крові і 
білку в сечі. 

Для хворих з алкогольними епілепсіями, які перенесли епілептичний статус була характерною 
наявність в анамнезі делірію й ознак органічного ураження ЦНС, лейкоцитоз і збільшення 
кількості паличкоядерних лейкоцитів 

Для пацієнтів з „неалкогольними” епілепсіями, які перенесли епілептичний статус, найбільш 
характерними були розлади особистості, інтелектуальна недостатність і дисфорії. 

 
 

Розділ 5. 

Психогенні неепілептичні напади 

 

 

 Психогенні неепілептичні напади – це раптові пароксизмальні зміни поведінки і / або 
свідомості, які нагадують епілептичний напад, але не супроводжуються епілептичною активністю 
на ЕЕГ. 
 При диференційному діагнозі з психогенними неепілептичними нападами в першу чергу 
слід упевнитись в епілептичному походженні нападів. Достовірність діагнозу "епілепсія" у 
первинних пацієнтів при направленні в спеціалізований протиепілептичний центр не 
підтверджується в ряді випадків. Так, за даними Айвазяна С. О. (n = 1914) 

56% (1071) - достовірно підтверджений; 
20,8% (398) - підтверджений; 
8,5% (162) - діагноз знятий; 
4,8% (92) - парасомніі; 
4,3% (83) - псевдоепілептичні напади; 
0,7% (13) - тіки; 
5% (95) 

афективно-респіраторні пароксизми, синкопальні стани, 
хореоатетоз / дистонія, мігрень, стереотипії, 
синдром Мюнхаузена, мастурбація, 
гіперекплексія, синдром Туретта. 

 Часто такі напади зустрічаються у дітей. Патогенез психогенних неепілептичних нападів 
(Sahlholdt L., Alving J., 1997) це неправильна інтерпретація батьками поведінкових особливостей 
дитини, нерозпізнані труднощі навчання у дитини з легкою затримкою розвитку, специфічні 
проблеми у пацієнта з нормальним інтелектом та індукований синдром Мюнхаузена (Munchhausen 

by Proxy). 
Диференціальний діагноз епілептичних нападів повинен проводитись, у першу чергу, з 

дисоціативними (або істеричними, псевдоепілептичними) приступами. Психогенні напади 
(псевдоепілептичні) зустрічаються від 10% до 40% пацієнтів з діагнозом «Фармакорезістентная 
епілепсія». Вони страждають виключно психогенними нападами (H. Luders, 2000; Devinsky O., 
Paraiso JO., 2001). Психогенні напади зустрічаються переважно у підлітків, які перетнули 
повноліття. Причому у більшості досліджень особи жіночої статі становлять від 70 до 80% (A. 

Kanner, J. Parra, 2000). 30% пацієнтів з епілепсією мають також і психогенні напади (2% - 50% - 
Krumholz A, 1999). 

 

Диференціальний діагноз епілептичних та неепілептичних нападів (А. В. Петров та ін., 2007) 
 



                    Напад                      Епілептичний Неепілептичний 
 

Стан свідомості Частіше частково збережена 
чи відсутня 

Не змінена 

Структура нападу : 
Передвісники  
 

Аура 
 
Основні прояви 
 
 
 
 

Післянападний період 

 
Не залежить від ситуації 
 

Характерна, відповідає 
локалізації вогнища 
Стереотипні, очі закриті, 
зіниці розширені 
 
 
 

Сплутаність, головний біль, 
глибокий сон 

 
Як правло, після конфлікту 
(нервового стресу) 

Не характерна 
 
Перебігає зі змінною 
семіологією, носить 
демонстративний характер, 
очі часто закриті,зіниці не 
розширені  

Не характерний 

Показники пульсу і АТ Тахікардія,збільшення АТ Можлива легка тахікардія 

Час розвитку нападу Не залежить від часу доби Частіше в денний період 

Захисні реакції  
(наприклад, при 
падінні) 

Відсутні Часто мають місце 

Пошкодження Часто боковий прикус язика, 
ураження кінцівок, голови 

Рідко(можливий прикус 
язика) 

Відповідність ЕЕГ -
приступу 

Порушення основної 
активності, іктальне 
сповільнення чи патологічні 

патерни (інколи негативний 
ЕЕГ-напад, наприклад при 
лобній епілепсії) 

Відсутні, накладання 
міограми 

Інтеріктальні спайк-
хвилі 

Часто мають місце Відсутні 
( у 3% здорових дітей на ЕЕГ 

зустрічаються спайк-хвилі) 

Дані магнітно-
резонансної томографії 

Структурні зміни, 
топографічно пов’язані з 

семіологією 

Можливі зміни , не пов’язані з 
семіологією 

 

 
Такі напади, як правило, не виникають в ранішні часи, але виникають в присутності 

певних емоційно значимих для хворого осіб, спровоковані стресогенно значимою ситуацією, яка 
нагадує про минулий психотравмуючий епізод і передбачає досягнення умовної вигоди. Розмова з 
хворим під час нападу може збільшувати його тривалість.  

Хворий раптово падає, б’ється головою об підлогу, кусає губи, хоча значної травматизації 
ніколи не буває. Може виникати експресивне бурхливе збудження з викриками і протидією, якщо 

спробувати утримувати пацієнта, биттям недорогого посуду, перекиданням різних предметів. 
Зіниці реагують на світло, стоять по лінії прямого погляду, а не заведені за надбрівні дуги, що 
відрізняє їх від епілептичних нападів, очі закриті. При освітленні очей вони відвертаються від 
направленого джерела світла. При повороті хворого на бік часто спостерігається відведення очних 
яблук униз. Судоми, як правило, тонічні, або клонічні. Вони можуть змінюватись від нападу до 
нападу, їх тривалість від нападу до нападу може змінюватись. Це часто бувають завчені хворим 
рухи. Тривалість таких нападів більша епілептичних - хвилини, десятки хвилин. На відміну від 

епілептичних судом часто наступає почервоніння обличчя. У цих випадках не буває ні піни, ні 
сечопуску. Післянападної сплутаності свідомості, сну, або важкого післянападного періоду у 
хворих не буває. Не буває, як правило, сильного прикусу язика, але може виникати прикус губ. 
Під час нападу хворий може укусити іншого, опиратись огляду. 



 Останнім часом дисоціативні напади настільки нагадують власне епілептичні, що 

розрізнити їх практично неможливо. Крім того, у одного і того же хворого можуть спостерігатись 
як епілептичні, так і дисоціативні напади. Автор не раз спостерігав випадки, коли у хворого 
епілептичний напад змінюється дисоціативним. 
 При дисоціативних судомах не буває симптомів вогнищевого ураження центральної 
нервової системи (транзиторного паралічу Тодда), аномалій рефлексів, епілептичної активності на 
електроенцефалограмі. Вони не реагують на лікування антиконвульсантами, але покращення 
настає після седативної терапії. 

 Для об'єктивної діагностики псевдоепілептичних нападів можуть допомогти наступні 
лабораторні показники:  
Рівень пролактину (Trimble MR, 1978; Verby MS. Et all, 1987; P. Wolf, 1994)  

 Підвищується (у діапазоні від 10 до 20 хвилин після нападу):  

 Не змінюється після психогенних нападів  

Рівень креатинкінази (чутливість низька, близько 15%. A. Kanner, J. Parra, 2000).  

 Не змінюється після психогенних нападів  
 Діагностична цінність SPECT під час нападу є дуже високою, а діагностична цінність 
патопсихологічного тестування незначна. 
 Серйозні труднощі для діагностики складають стани, коли істинні епілептичні напади 

поєднуються з псевдоепілептичними. Проведення диференціального діагнозу з використанням 
рутинних методів діагностики в більшості випадків не дозволяє правильно встановити діагноз.  
 В основі захворювання спочатку, як правило, лежить істинна епілепсія. Тривалі напади є 
приводом для обмеження соціальної та особистісної активності пацієнтів, появі соціальних і 
економічних пільг, а також до послаблень з боку родичів та оточуючих. При успішному лікуванні 
кількість епілептичних припадків значно знижується або пацієнт досягає ремісії. Констатація 
ремісії часто тягне за собою повернення пацієнта до колишнього рівня соціальної активності та 
відповідальності, поновлення трудової діяльності, а також зменшує увагу родичів і тих, що 

оточують до пацієнта. Підвищення рівня самостійності і особистісної відповідальності за 
здійснювані вчинки не завжди є «комфортним» для пацієнта, і відновлення нападів є «бажаним» 
для пацієнта, оскільки знімає з нього необхідність активної діяльності та повертає йому  
втрачені моральні пільги. В результаті пацієнти можуть навмисно порушувати прийом препарату, 
провокуючи тим самим появу епілептичних нападів. Поряд з цим можлива поява абсолютно  
іншого виду нападів - конверсійних або псевдоепілептичних. В більшості випадків це 
розцінюється як зниження ефективності лікування і провокує необгрунтоване і  безуспішне 

підвищення дозувань ПЕП, введення додаткових ПЕП, а іноді скасування ефективної 
терапевтичної схеми, що, у свою чергу, призводить до відновлення епілептичних істинних нападів 
(Г.Н.Авакян, А.В.Анисимова, С.О.Айвазян, В.О.Генералов, 2006). 

 
 
 
 

 
 

Розділ 6. 

Лікування хворих з епілепсією 

 
 

Загальні принципи лікування епілепсії і поняття про фармакологічну резистентність 
 

 
До основних  принципів  лікування  епілепсії  й  епілептичних синдромів     відносять:     

індивідуальність, комплексність, безперервність, тривалість, спадкоємність. 
До основних груп антиепілептичних середників належать: 

     1. Карбамазепіни - доза 10 - 20 мг/кг/добу; 
     2. Вальпроати - доза 20 - 30 мг/кг/добу; 
     3. Сукциніміди - доза 15 - 20 мг/кг/добу; 

     4. Топірамат - доза 3 - 6 - [9] мг/кг/добу; 
     5. Ламотриджин - доза 1 - 5 - [10] мг/кг/добу; 



     6. Габапентин - доза 5 - 10 - 30 мг/кг/добу; 

     7. Бензодіазепіни - доза 0,03 - 0,1 мг/кг/добу; 
     8. Барбітурати - доза 2 - 4 мг/кг/добу; 
     9. Гідантоїни - доза 5 - 7 мг/кг/добу. 
     10. Леветирацетам – доза 60 мг/кг/добу (500мг – 3гр/добу) 

 Оскільки лімбічна епілепсія є формою фокальної, то при її лікуванні слід 
використовувати рекомендації міжнародної протиепілептичної ліги (ILAE), яка  в  сучасних 
умовах рекомендує вибір антиепілептичних середників проводити у відповідності  не  лише  з  

типом нападу й формою епілепсії, але й з позицій "доказової медицини". У відповідності до 
рекомендацій ILAE 2001 - 2004 років  при лікуванні фокально-обумовлених епілепсії, зокрема, 
лімбічних, застосовується наступна послідовність вибору: 
 - Монотерапія:   карбамазепіни   або  топірамат,  вальпроати, бензодіазепіни, 
ламотриджин (рівень доказу А); 
 - Комбінована  терапія:  з  препаратів першої лінії,  а також габапентин, фенобарбітал, 
фенітоїн, окскарбазепін (рівень доказу В і С). 

У грудні 2004 року Американське Товариство Епілепсії на своєму засіданні в Новому Орлеані 
розглянуло варіант нових рекомендацій Міжнародної протиепілептичної ліги (ILAE) по лікуванні 
епілепсії. 

 На основі аналізу застосуванні 31 протиепілептичного середника в якості препаратів 
першої черги вибору при вперше виявленій епілепсії були розроблені наступні рекомендації по 
застосуванні антиконвульсантів першого вибору, зокрема: 

 Парціальна епілепсія в дорослих: окскарбазепін, карбамазепін, топірамат, вальпроати 

(тільки в чоловіків) 

 Парціальна епілепсія в дітей: карбамазепін, топірамат, клобазам, окскарбазепін. 
 

Фармакорезистентність 
 

Із збільшенням кількості протиепілептичних середників кількість пацієнтів, які позбавились 
від нападів, зросло незначно. Тому проблема фармакорезистентних епілепсій продовжує 
залишатись актуальною. 

Стратегія лікування епілепсій має на меті монотерапію базовим препаратом, титрування його 
оптимальної дози, а при неефективності - перехід на інший антиконвульсант, або комбінована 
терапія 2-3 антиконвульсантами. Про фармакорезистентність може йти мова, коли проведена 
якісна фармакотерапія (К.Келлерман із співавт., 1997). Якісною фармакотерапія при фокальній 

епілепсії може рахуватись лише тоді, коли проведені, мінімум дві спроби терапії 
антиконвульсантом першої лінії вибору, що, при етапному нарощуванні дози може тривати 1 - 
2роки.  

За даними міжнародної пртиепілетпичної ліги серед 150000 хворих з вперше діагностованими 
епілепсіями 10-20%  стають фармакорезистентними. 

Загроза терапевтичної резистентності збільшується, коли початок епілептичної хвороби 
припадає на ранній або дошкільний вік, наявні фебрільні або атипові напади, у випадках пізньої 
діагностики, органічних зміни головного мозку, поганої спадковісті, прогресуючих змін на ЕЕГ,  

когнітивних розладів, підвищеної ваги тіла, поліфазних (денні і нічні) нападів, прогресуючих 
психічних розладів, симптоматичних видів нападів, а також лікування антиконвульсантами 
неепілептичних нападів (25% лікування пацієнтів протиепілептичними середниками). 
 Існує умовна фармакорезистентність, коли застосування 2 антиконвульсантів першої 
лінії вибору не зменшує кількості нападів, зокрема, частота їх сягає 4 і більше за місяць. 
 Абсолютна фармакорезистентність діагностується, коли застосування антиконвульсантів 
останніх поколінь також суттєво не зменшує частоти нападів. Слід відмітити, що близько 30% 

фармакорезистентних епілепсій проявляють резистентність і до інших медикаментозних 
середників.    

Останнім часом сформована генетична концепція фармакорезистентності (Seegers U., 
Potschka H., Lophes W., 2002). Згідно цій концепції фармакорезистентність пов’язана з 
надекспресією гену, який переносить лікарський середник - Р-глікопротеін ендотелію капілярів 
гематоенцефалічного бар’єру в астроцитах мигдалини, піріформній і тім’яній частках головного 
мозку. Часто фармакорезистентність може бути пов’язана з органічним ураженням головного 
мозку і вимагає специфічного лікування.  



Існує також і гіпотеза порушення транспортних систем, які забезпечують перенос і 

всмоктування антиконвульсантів в стінку кішківника і через гематоенцефалічний бар’єр.  
Рефрактерність може бути пов’язана із зв’язуванням антиконвульсантів білками-

переносчиками (наприклад, Р-глікопротеїном). 
Слід проаналізувати взаємовплив антиконвульсантів і інших медикаментів, які можуть 

взаємоіндукуватись і знижувати концентрацію їх у плазмі крові. 30 - 50% пацієнтів не виконують 
прописаний лікарем режим прийому медикаментів, що призводить до виникнення проблем 
комплайєнсу. У таких випадках іноді буває корисним призначення хроно - форм 

антиконвульсантів.  
До фармакорезистентності також може призвести тривалий прийом недостатніх доз 

антиконвульсанту й некоректне їх призначення щодо виду нападу. Зокрема, певні 
антиконвульсанти можуть не тільки не контролювати певні види нападів, але й збільшувати 
(агравувати) їх частоту і тривалість:  

 бензодіазепіни можуть агравувати тонічні напади при довенному введенні  

 фенітоїн - абсанси, міоклонічні й атонічні напади 

 карбамазепіни можуть агравувати абсанси, міоклонічні й атонічні напади  

 окскарбамазепін – також абсанси, міоклонічні й атонічні напади 

 ламотріджин - міоклонічні напади й абсанси 

 прегабалін – міоклонічні напади  

 габапентін – міоклонічні напади 

 тіагабін - абсанси, міоклонічні напади 

 вігабатрін - абсанси, міоклонічні напади 
При фармакорезистентній епілепсії, крім антиконвульсантів, можна застосовувати високі дози 

стероідів. Дослідження показали (IV клас), що можливий позитивний ефект в цих випадках на 

введення довенного імуноглобуліну 0,4 г/кг на добу впродовж 4-5 днів. 
 Антиконвульсанти слід призначати з врахуванням часу найбільш імовірного виникнення 

нападу. Аналізуючи щоденник нападів пацієнта, призначення конкретного препарату проводиться 
з таким розрахунком, щоби пік його концентрації припадав на той період доби, коли в пацієнта 
найчастіше виникають приступи. Помилки при призначенні терапії призводять до формування 
резистентності до антиконвульсантів і, як наслідок цього, важкокурабельний перебіг 
захворювання. Таким чином, некурабельність іноді стає суб’єктивною проблемою терапевта. 

При лікуванні епілепсій необхідно добиватись не тільки досягнення медикаментозної 

ремісії нападів, корекції психічних розладів і нормалізації ЕЕГ, але і оптимального 
співвідношення для антиконвульсанту ціна/якість і найвищої можливої якості життя пацієнта. При 
сучасному лікуванні епілепсії особливо важливим є те, що кожний новий антиконвульсант має 
знайти своє місце в ряду інших (Карлов В.А. із співавт., 2003). Але, на нашу думку, все ж при 
плануванні тактики лікування найбільш визначальним у виборі того чи іншого антиконвульсанту є 
власний досвід лікаря, його особисті переконання в ефективності даного препарату. 

Під час рекомендацій пацієнту плану обстеження і лікування ми даємо короткі поради щодо 

надані допомоги під час нападу, зокрема: оскільки напади, як правило, виникають у відсутності 
лікаря, слід проінструктувати звичайно оточуючих хворого людей про необхідні міри першої 
допомоги при епілептичному нападі. Сам по собі напад, як правило, не є небезпечним щодо життя 
або тривалих перспектив здоров'я хворого. Слід розпустити стісняючи одежу, галстук, слідкувати, 
щоби хворий не травмував себе. Не слід старатись відкрити рот або щось в нього покласти. Такі 
дії можуть травмувати порожнину рота, поламати зуби. Тим більше не слід стримувати хворого, 
лити на нього воду, робити штучне дихання. При наявності зубного протезу його слід вийняти. По 
завершенню нападу слід переконатись у відсутності травм і заспокоїти хворого .  

Специфічне протиепілептичне лікування лімбічної епілепсії триває не менше 5 років після 
останнього нападу.  При неефективності терапії слід повідомити пацієнта про можливість 
нейрохірургічне лікування. 

 
 

Власний досвід лікування лімбічної епілепсії 
 

 

Досвід використання зептолу СР 
 



 

Ми вирішили вибрати цю хроно - форму карбамазепіну й окреслити коло пацієнтів, у яких 
він, на нашу думку є найбільш ефективним у зв’язку з тим, що такі препарати, на нашу думку, 
являються для пацієнта найбільш зручними, які покращують комплайєнс пацієнта з лікарем, 
сприяють більш рівномірній концентрації препарату в крові, а, значить, і кращій переносимості, 
можливості прийому 1 - 2 рази на добу й використанню препарату при нічних нападах і нападах 
перед пробудженням.  

Коротко характеризуючи зептол СР, треба зауважити, що він є показаний пацієнтам з усіма 

формами фокальної епілепсії. Сам карбамазепін був синтезований в 1957 році і введений в 
клінічну практику у 1963 році в Швейцарії і Англії і є на даний час сучасним і одним із найчастіше 
застосовуємих антиконвульсантів, який, крім того ще має атидепресивну, аналгезуючу і 
нормотимічну дію. 

Таблетки зептолу СР приймаються цілком, не розжовуючи під час прийому їжі або після. 
Початкова доза складає 200 мг на добу й, при нормальній переносимості збільшується на 200 мг 
кожного тижня, до досягнення максимальної терапевтичної дії або до досягнення порогу 

переносимості. Найчастіше такий ефект досягається при прийомі 400  - 1200 мг на добу. Препарат 
застосовується в пацієнтів старше 5 років, для дітей рекомендуєма доза 10 - 20 мг/кг маси тіла. 
Максимальна доза на добу для дітей 5 - 10 років 400 - 600 мг і 600 - 1000 мг для дітей 10 - 15 років. 

Слід обережно застосовувати препарат у пацієнтів із захворюваннями серця, печінки і 
нирок, 2 рази на рік контролювати периферійну кров, а також у пацієнтів, які працюють в умовах 
підвищеної небезпеки необхідно змінити умови роботи на період седативної дії препарату. 
Протипоказом для прийому препарату є підвищена до нього чутливість, гостра нестійка порфірія в 
анамнезі, атріовентрикулярна блокада.    

Особливістю форми пролонгованої дії зептолу (зептол СР) є використання матріксно - 
гелієвої технології. В шлунку таблетка збільшується в розмірі і приймає гелеподібний вигляд. При 
контакі зі шлунковим соком шар гелю розрушається й препарат вивільнюється. Потім формується 
новий шар гелю й так до тих пір, коли препарат повністю не розчинеться. Таким чином, після 
прийому таблетки зептолу СР 30% діючої речовини вивільнюються на протязі години. А 70% - на 
протязі наступних 10 годин. 

Основна протиепілептична дія препарату пов’язана з блокадою вольтаж - залежних 

натрієвих каналів. Це призводить до гальмування постійних, високочастотних розрядів нейронів, 
які відіграють значну роль в процесі збудження нейронів. 

Після прийому всередину 72% - 96% дози адсорбуються. Максимальна концентрація 
препарату в плазмі досягається через 6 - 24 години. З білками плазми зв’язується біля 75% 
препарату. Період напіввиведення триває 30 - 40 годин. А терапевтичний ефект може бути 
досягнутий через де – кілька днів після початку прийому препарату. Це обумовлено тим, що 
стабільна концентрація препарату досягається через 4 – 5 періодів його напіввиведення після 

виходу на необхідну підтримуючу дозу.   
Карбамазепін є індуктором ензимів, тому при його прийомі може знижатись концентрація 

оральних контрацептивів, антикоагулянтів, гормонів, інгібіторів МАО, ерітроміцину, ізоніазіду, 
блокаторів Са каналів, циметидину, бензодіазепінів, інших антиконвульсантів, кортикостероїдів, 
нейролептиків, антидепресантів, тощо. 

Зниження рівню карбамазепіну викликають де - які нейролептики (клозапін), а також 
препарати групи еуфіліну (діпрофілін, компламін, трентал). 

Концентрацію зептолу, як і інших карбамазепінів можуть підвищувати наступні препарати: 

вилоксазин, антибіотики-макроліди (ерітроміцин, джосаміцин), антагоністи кальцію (наприклад, 
верапаміл, ділтиазем), можливо, циметидин і дезипрамін і інші середники. 

Зептол СР, як і інші карбамазепіни, проходить через плаценту і виділяється в грудне 
молоко. 

Як відомо (Носов С.Г., Дробот И.Г., 2005) зептол СР виявляє замітно більший лікувальний 
ефект у хворих з парціальними і вторинно-генералізованими нападами, а також, на думку авторів, 
коли такі напади виникають у ві сні в першу половину ночі. Це пояснюється механізмами 

епілептогенезу, пов’язаними з патологічним функціонуванням стовбурових і медіобазальних 
структур головного мозку, активність яких різна в першу половину ночі і передранкові часи 
(Вайнтруб М.Я., 2000). 
  

Матеріал і методи 



 

 Серед 67 обстежених хворих з фокальними видами епілепсій лімбічну переносили 47 
чоловік. Середній вік хворих складав 29 років (з 12 до 65 років). Жінок і чоловіків серед 
обстежених було приблизно порівну. По місцю проживання (місто – село) хворі також 
розподілились приблизно порівну. Середня тривалість захворювання була близько 9 років. 
Частота нападів складала в середньому близько 3 на місяць, причому в 24 пацієнтів напади були 
серійними – від 2 до 20.  

По етіології практично всі пацієнти були з криптогенною формою захворювання. Тільки 

в одного пацієнта можна було чітко пов’язати виникнення захворювання з перинатальною 
енцефалопатією. 

По виду нападів переважали хворі з психомоторними (24 обстежених), фокальними 
судомами в руці (11 обстежених), тоніко – клонічними (11 обстежених) і з адверсивним 
компонентом (4 обстежених). 4 пацієнта переносили поліморфні напади. 

По фазі дня напади розподілились наступним чином: у період з 2 до 6 години ранку 
напади переносили 28 пацієнтів, перед пробудженням - 17, після пробудження - 6 і вдень у 10 

обстежених. Можливо, це пов’язано з тим, що у виборку увійшли тільки пацієнти, які приймали 
форму зептолу з контрольованим вивільненням. 

Ауру переносили 21 чоловік – у вигляді завмирання, стискання рук – 6, у вигляді 
головокружіння, слинотечіння – 5 , облизування – 4, вздрагування – 5 чоловік. 

Щодо психічних розладів, то у 15 хворих були дисфорії, у 16 інтелектуальне зниження, у 
5 – розлади особистості, 11 хворих переносили психотичні розлади (6 – сутінкові епізоди і 5 – 
альтернативні психози). 

На ЕЕГ епілептична активність була виявлена в 26 хворих. У 20 вона проявлялась у 

вигляді генералізованих, білатерально – асинхронних розрядів „спайк – хвиля”. У хворих з 
білатерально – асинхронною генералізованою активністю „спайк – хвиля”, яка переважала по 
амплітуді в лобних відведеннях переважали психомоторні напади. 

При КТ грубого структурного ураження головного мозку в обстежуємих хворих виявлено 
не було. 

До лікування зептолом СР 21 чоловік приймали іншу терапію – фін–лепсін (11 чоловік), 
депакін (7 чоловік), бензонал, фенобарбітал, діфенін – по 1 чоловіку. 4 пацієнта приймали 

поліфармакотерапію (до 2 антиконвульсантів). 
Дози зептолу СР складали від 400 до 1000 мг на добу. Початкова доза складала 200 мг з 

поступовим підвищенням до максимально ефективної. При переході на зептол СР з інших 
антиконвульсантів дози останніх не змінювались до досягнення терапевтичного ефекту від 
зептолу СР, а потім через 1 тиждень поступово знижувались і згодом хворі отримували 
монотерапію зептолом СР. 

    

Результати дослідження і їх обговорення 
 
У всіх пацієнтів був простежений 8 місячний катамнез, оскільки, як відомо, зептол СР, як 

і інші карбамазепіни може викликати самоіндукцію і його концентрація впродовж перших 6 
місяців лікування може знизитись наполовину і, відповідно, може нарости частота нападів. Такий 
ефект ми спостерігали в 11 хворих, але при корекції дози зептолу СР частота нападів різко 
знижалась, або напади припинялись. 

Зептол СР у якості монотерапії виявився достатньо ефективним протиепілептичним 

середником. Повне припинення нападів досягнуто у 31 хворих, у 5 – напади зменшились на 30% і 
у 11 він виявився неефективним. 
 Як було показано вище, у 31 хворого, що складало 66% всіх обстежених пацієнтів, при 
застосуванні зептолу СР напади вдалось повністю припинити, на відміну від груп хворих, у яких 
терапія виявилась неефективною, або напади зменшились на 30%.  Хворі ці були соціально 
активними, з позитивною установкою на працю. Серед них не було ні одного пацієнта, який би 
перебував на групі інвалідності. Для цих хворих також були характерні психомоторні, тоніко - 

клонічні напади, а також фокальні судоми в руці (табл. 36). На відміну від хворих з інших 
виборок, для пацієнтів, у яких зептол СР виявився ефективним, у клінічній картині характерною 
була аура - вегетативна або психомоторна й адверсивний компонент нападу. 
 

Таблиця 36 



Особливості клініки у хворих з різною ефективністю терапії при використанні зептолу СР 

 
 

Особливості клініки  
 

Зниження частоти нападів 

На 100% На 30% Терапія 
неефективна 

Абс % Абс % Абс % 

Аура 21 68     

Психомоторні напади 15 48 4 80 5 45 

Фокальні судоми в руці 8 26 3 60   

Тоніко – клонічні 7 23   4 36 

Адверсивні 4 13     

Серійні напади до 3 10 32 5 100   

Серійні напади від 4 до 20     9 82 

Напади в період 2 - 6 година ранку 21 68   8 73 

Напади перед пробудженням 10 32   7 64 

Напади після пробудження 6 19     

Напади вдень 10 32     

Провокація нападів емоціями   5 100   

Дисфорії 10 32   5 45 

Інтелектуальні розлади 11 35   5 45 

Особистісні розлади     5 45 

Психотичні епізоди 5 16   6 54 

Усього пацієнтів 31 5 11 

 
Серед психічних розладів для групи хворих, де напади вдалось повністю припинити, 

також були характерні, як і для пацієнтів з інших виборок, дисфорії, інтелектуальні розлади й 
психотичні епізоди, але не спостерігалось розладів особистості. 

Щодо фази доби, коли відбувались напади, то зептол СР виявився найбільш ефективним 
у хворих з нападами, які проявлялись після пробудження, або вдень. Напади у них були переважно 
поодинокими, а якщо і мали серійний характер, то не більше 3 за серію. 

Щодо біоелектричної активності, то у 51% хворих була зареєстрована епілептична 

активність у вигляді генералізованих, білатерально - асинхронних розрядів “спайк - хвиля”, 
переважно в лобному відведенні або поліфазних білатерально - асинхронних розрядів 
медіобазальної локалізації (табл. 37). 
 

Таблиця 37 
Особливості електроенцефалограми у хворих з різною ефективністю терапії при використанні 

зептолу СР 

 

Особливості клініки й електроенцефалограми 
 

Зниження частоти нападів 

На 100% На 30% Терапія 
неефективна 

Абс % Абс % Абс % 

ЕЕГ - генералізовані, білатерально - асинхронні 
розряди “спайк - хвиля”, переважно в скроневому 
відведенні 

5 16 5 100   

ЕЕГ - генералізовані, білатерально - асинхронні 
розряди “спайк - хвиля”, переважно в лобному 
відведенні 

10 32     

ЕЕГ - поліфазні білатерально - асинхронні 
розряди 

6 19     

Усього пацієнтів 31 5 11 

 



У 5 пацієнтів напади зменшились на 30%. Це були хворі, які перебували на II групі 

інвалідності і переносили переважно психомоторні напади або фокальні судоми в руці (див. табл. 
36). Напади у них могли проходити серіями до 3 і провокувались емоційною травмою. Хворі даної 
виборки часто мали хронічні захворювання ЛОР – органів (гайморит, фронтит), тривалий (5 – 8 
років) перебіг захворювання. 

На ЕЕГ у них реєструвалась епілептична активність „пік – хвиля” у вигляді 
генералізованих, білатерально – асинхронних розрядів в одному зі скроневих відведень (див. табл. 
37). 

З обстежених 47 хворих у 11 ( що складало 23%), незважаючи на нарощування дози 
зептолу СР до субпереносимих, частота нападів не змінювалась. Це були хворі віком від 17 до 25 
років, жителі переважно села, більшість яких перебувала на групі інвалідності й мала тривалий 
термін захворювання (8 – 16 років). У цих хворих були складні, багатокомпонентні аури у вигляді 
завмирань без втрати свідомості, ковтань, перекосу обличчя, судом у руці (див. табл. 36). Ці 
напади виникали переважно в час перед пробудженням або вночі з частими (в середньому 4 на 
місяць) психомоторними або тоніко - клонічними нападами серіями по 4 - 20 нападів, які 

проходили в період від 2 до 6 години ранку. У цих хворих були виражені особистісні й 
інтелектуальні розлади. 

У хворих, у яких фармакотерапія зептолом СР виявилась неефективною, характерною 
рисою була відсутність нападів з адверсивним компонентом, фокальними судомами в руці, а 
також характерним була відсутність нападів після пробудження й вдень. Переважна більшість цих 
пацієнтів (91%) знаходились на II групі інвалідності й мала тривалий термін захворювання - від 8 
до 16 років. В 82% випадків напади мали серійний перебіг - від 4 до 20 за серію.  

Хоча напади в цих хворих практично не змінили свою частоту, вони прийняли абортивний 

характер. У більшості пацієнтів зменшилась тривалість нападів і післянападний період став 
суб’єктивно легше переноситись. 

На ЕЕГ у них не виявлялось типової епілептичної активності. Можливо, даний факт 
пояснюється тим, що вогнище епілептичної активності в цих хворих було розташовано в глибині 
півкулі й, поступово шунтуючись, зникало в скальпових електродах (див. табл. 37). 
 

Висновки 

 
Зептол СР у якості монотерапії при лікуванні лімбічної епілепсії є достатньо ефективним 

протиепілептичним середником. Повне припинення нападів досягнуто в 31 хворого із 47 
обстежених. Це соціально активні хворі, з позитивною установкою на працю і лікування. В 
клінічній картині для них характерна вегетативна або психомоторна аура і адверсивний компонент 
нападу. Напади в них були переважно поодинокими, проявлялись після пробудження або вдень, а 
якщо й мали серійний характер, то не більше 3 за серію. У них не спостерігалось розладів 

особистості.  
Епілептична активність реєструвалась у вигляді генералізованих, білатерально - 

асинхронних розрядів “спайк - хвиля”, переважно в лобному відведенні або поліфазних 
білатерально - асинхронних розрядів медіобазальної локалізації. 

 
Досвід використання ламікталу 

 
Ламіктал (ламіктал, ламотрин, ламітрил) відрізняється широким спектром дії. Він 

ефективний при лікуванні як ідіопатичних, так і при лікування криптогенних і симптоматичних 
форм епілепсій. Важливою його особливістю є відсутність у нього загальмовуючої дії. У процесі 
лікування хворі стають менш імпульсивними, у них нормалізується настрій, зменшуються 
поведінкові розлади. Ламіктал зменшує церебральну ішемію, має нейротропну й аналгезуючу дії. 
Побічні дії, як правило, незначні і при правильному застосуванні розвиваються вкрай рідко. За 
даними Гусева Е.В. із співавт., (1996) ламіктал зменшує частоту білатерально - синхронних 
спалахів альфа і тета - активності і зменшує іритацію в лобно-скроневих ділянках, що вказує на те, 

що мішенню для нього слугують лімбічні утворення. 
Ламіктал застосовується в дорослих і дітей старше 2 років. Дозування препарату 

залежить від віку пацієнта й комбінованої терапії з іншими антиконвульсантами, зокрема, 
вальпроатами (табл 38, 39). 

 



 

Таблиця 38 
Застосування ламікталу у дітей від 2 до 12 років 

 

 1 і 2 тиждень 3 і 4 тиждень Підтримуюча доза 

Ламіктал у поєднанні 
з іншими препаратами 

(наприклад, фенітоін, 
карбамазепін, 
фенобарбітал та 
прімідон) 

0,6 мг/кг (розділені на 
2 прийома) 

1,2 мг/кг (розділені на 
2 прийома) 

5 - 15мг/кг, 
досягається шляхом 

поступового 
нарощування дози по 
1,2 мг/кг кожних 1 -2 
тижня. Максимальна 
доза 400 мг на добу 

Монотерапія 

ламікталом 

0,5 мг/кг (1 раз на 

день) 

1 мг/кг (1 раз на день) 2 - 10 мг/кг (в 1 або 2 

прийома) 

Ламіктал у поєднанні 
з вальпроатом 

0,15 мг/кг (1 раз на 
день, або, якщо добова 

доза становить 1 - 2 
мг, можна приймати 2 

мг через день) 

0,3 мг/кг (1 раз на 
день) 

1 - 5мг/кг, досягається 
шляхом поступового 
нарощування дози по 
0,3 мг/кг кожних 1 -2 
тижня. Максимальна 
доза 200 мг на добу 

 
 

Таблиця 39 
Застосування препарату у дорослих і дітей старше 12 років 

 

 1 і 2 тиждень 3 і 4 тиждень Підтримуюча доза 

Ламіктал у поєднанні 
з вальпроатом 

12,5 мг/день  
(25 мг через день) 

25 мг/день  
(1 раз на день) 

100–200 мг/день в 1 
або 2 прийому. 

Оптимальна 
підтримуюча доза 

досягається шляхом 
поступового 

нарощування дози по 

25–50 мг кожні 1–2 
тижня 

Монотерапія 
ламікталом 

25 мг/день 
(1 раз на день) 

50 мг/день 
(1 раз на день) 

100–200 мг/день в 1 
або 2 прийому. 

Оптимальна 
підтримуюча доза 

досягається шляхом 

поступового 
нарощування дози по 
25–50 мг кожні 1–2 

тижня 

Ламіктал у поєднанні 
з іншими препаратами 

(наприклад, фенітоїн, 
карбамазепін, 
фенобарбітал та 
прімідон) 

50 мг/день 
(1 раз на день) 

100мг/день 
(в 2 прийоми) 

200– 400 мг/день (в 2 
прийоми) Оптимальна 

підтримуюча доза 
досягається шляхом 

поступового 
нарощування дози по 

100 мг кожні 1– 2 
тижня 

 

Ламіктал діє на вольтаж - залежні натрієві канали, стабілізуючи мембрани нейронів і 
інгібує вивільнення нейромедіаторів, головним чином - глутамату. Ламіктал має тривалий період 
напіввиведення - 20 - 40 год., а при сумісному з вальпроатом застосуванні - до 60 годин, що дає 
змогу приймати преперат 1 раз на добу. Він слабо зв’язується з білками плазми (55%), що зменшує 



конкурентність з іншими лікарськими середниками, зокрема, практично не впливає на 

концентрацію інших антиконвульсантів. Пікова концентрація в плазмі досягається в плазмі 
приблизно через 2,4 години після його прийому. При одночасному застосуванні з індукторами 
ферментів печінки, а також парацетамолом період напіввиведення препарату зменшується до 14 
год., але при поєднанні з вальпроатом збільшується приблизно до 70 год. У дітей період 
напіввиведення короче, ніж у дорослих. Протипоказом для застосування ламоріджину є 
гіперчутливість, а також вік до 2 років. До числа побічних явищ при застосуванні ламікталу 
відносять головні болі, втому або агресивність, шкірну висипку, нудоту, головокружіння, 

порушення сну, диплопію, нечіткість зору, кон’юктивіт, лейкопенія, тромбоцитопенія, алергічні 
реакції. 

 
 Матеріал і методи 

 
27 хворих з лімбічною епілепсією приймали ламіктал. Серед них було 9 чоловіків і 18 жінок 

віком від 6 до 27 років (середній вік 13 років). Жителів міста було 8 чоловік, села - 19. Ці хворі 

частіше звертались за корекцією лікування в зимово - весняний період - 15 хворих із 27 (55%) 
звернулись в період із січня по травень. Захворювання тривало від 6 до 12 років. Більшість хворих 
була з криптогенною епілепсією. Тільки в 9 чоловік етіологію захворювання можна було пов’язати 
з перенесеною нейроінфекцією. 3 пацієнтів часто переносили гострі респіраторні захворювання, 
причому  в цей період у всіх цих хворих збільшувалась частота нападів. У 6 обстежуємих була 
виявлена патологія нирок (пієлонефріти, ниркова недостатність). Частота нападів у обстежуємих 
була від 2 на місяць до 20 на день. До переходу на ламіктал хворі тривалий час (від 6 до 10 років) 
приймали інші антиконвульсанти. Найчастіше це були карбамазепіни (9 хворих), вальпроати (10 

хворих), бензонал (3 хворих) і діфенін (3 хворих). 
Особливості клініки у хворих з важкокурабельним перебігом захворювання представлені в 

табл. № 40 . Звертає на себе увагу, що ці хворі переважно переносили фокальні - обличчя і руки 
(70%) і тоніко-клонічні (55%) судоми. У більшості з них спостерігались особистісні розлади. 

 
Таблиця 40 

Особливості клініки у хворих з різною ефективністю терапії при використанні ламікталу 

 

Особливості клініки 
 

Зниження частоти нападів 

Основна група Ефективне 
лікування 

Абс % Абс % 

Аура 10 37 6 40 

Психомоторні напади 12 44 9 60 

Фокальні судоми 19 70 12 80 

Тоніко-клонічні 15 55 9 60 

Серійні напади 17 67 12 80 

Напади поліфазні 4 15   

Напади вночі 10 37 3 20 

Напади пробудження 4 15 5 33 

Напади вдень 9 33 7 47 

Провокація нападів емоціями 9 33 6 40 

Інтелектуальні розлади 12 44 9 60 

Патологія мислення 6 22 3 20 

Особистісні розлади 15 55 12 80 

Дисфорії 9 33 3 20 

Усього пацієнтів 27 15 

 
Електроенцефалограма в 44% випадків була представлена переважно генералізованими, 

білатерально - асинхронними розрядами “спайк - хвиля”, переважно в лобному відведенні (табл. 
41 ). В 33%  електроенцефалограма була представлена переважно генералізованими, білатерально 
- асинхронними розрядами “спайк - хвиля”, переважно в скроневому відведенні. У22% 

обстежуємих спостерігались білатерально - асинхронні розряди повільних хвиль, які при 



збільшенні амплітуди приймали загострений вигляд. У 6 хворих не було виявлено ніякої 

патологічної активності на ЕЕГ. 
 

Таблиця 41 
Особливості електроенцефалограми у хворих з різною ефективністю терапії при використанні 

ламікталу 
 

Особливості електроенцефалограми 
 

Зниження частоти нападів 

Основна група Ефективне 
лікування 

Абс % Абс % 

Білатерально-асинхронні розряди повільних 
хвиль 

6 22 3 20 

Генералізовані, білатерально - асинхронні 
розряди “спайк - хвиля”, переважно в 
лобному відведенні 

12 44 4 27 

Генералізовані, білатерально - асинхронні 
розряди “спайк - хвиля”, переважно в 
скроневому відведенні 

9 33 5 33 

Відсутність патологічної активності 6 22 6 40 

Усього пацієнтів 27 15 

 
 

Особливості клініки й електроенцефалограми у хворих з ефективним лікуванням ламікталом 

 
У цю групу ми віднесли 15 чоловік із 27 (55%). Серед них після лікування ламікталом у 3 

обстежуємих напади були відсутні, у 12 напади зменшились на 30% і більше і у 12 чоловік частота 
нападів не зменшилась (катамнез більше 6 місяців). 

Серед особливостей клініки у хворих, у яких терапія ламікталом була ефективною (див. 
табл. 40) найчастіше виявлялись фокальні судоми в руці або м’язах обличчя (у 80% обстежуємих), 
або психомоторні напади (у 60% обстежуємих). У більшості напади мали серійний перебіг. У цих 
хворих спостерігались особистісні (80%) і інтелектуальні (60%) розлади. На ЕЕГ (див. табл. 41) в 

33% випадків спостерігались генералізовані, білатерально - асинхронні розряди “спайк - хвиля”, 
переважно в скроневому відведенні, або (в 27%) ЕЕГ - генералізовані, білатерально - асинхронні 
розряди “спайк - хвиля”, переважно в лобному відведенні. У 20% обстежуваних виявлялись 
білатерально - асинхронні розряди повільних хвиль. В 40% випадків з ефективною терапією 
ламікталом не було виявлено патологічної активності на ЕЕГ. Сюди увійшли всі 6 пацієнтів із 27, 
у яких не було виявлено ніякої патологічної активності на ЕЕГ. 

 

Висновки 
 

Таким чином, після неефективного лікування карбамазепінами, вальпроатами, бензоналом 
або діфеніном для 27 хворих препаратом вибору став ламіктал. Серед них у 3 чоловік (11%) 
удалось повністю подолати напади, у 12 (44%) напади зменшились на 30% і 12 обстежених (44%) 
терапія ламікталом виявилась неефективною. 

У групи хворих, де вдалось повністю подолати напади або зменшити їх на 30% і більше 

особливістю клініки були фокальні судоми в руці або м’язах обличчя або психомоторні напади з 
серійним перебігом. У них часто спостерігались особистісні  і інтелектуальні розлади і на ЕЕГ 
реєструвалась генералізована, білатерально - асинхронна епілептична або повільнохвильова 
активність. У всіх хворих, у яких не було виявлено патологічної активності на ЕЕГ, лікування 
ламікталом виявилось ефективним.  

Групу досліджуваних, у яких не вдалось суттєво зменшити частоту нападів при лікуванні 
ламікталом відрізняла наявність поліфазних нападів (вдень і вночі), а також нічних нападів і 
дисфорій. 

 
Досвід лікування хворих топілепсіном 

 



Топілепсін (топамакс, топірамат) почав застосовуватись для лікування епілепсій з 1995 

року і є одним із найсучасніших і перспективних  протиепілептичних препаратів. Його 
особливістю є помірний нормотимічний ефект із протективною дією при органічних ураженнях 
головного мозку з відсутністю впливу на концентрацію (терапевтичну активність) інших 
антиконвульсантів. Причому, якщо є терапевтичний ефект, то він не залежить від того, який 
антиконвульсант застосовувався раніше і, відповідно, високоефективний при 
фармакорезистентних епілепсіях (В.А. Карлов с соавт, 2003).  Топілепсін приймається незалежно 
від прийому їжі. Таблетки не слід ділити. 

Ефективною рахується доза в 400 мг. Початкова доза складає 25 -50 мг на ніч, з 
поступовим підвищенням її до оптимальної кожного тижня на 50 мг у дорослих (табл. 42). 

 
Таблиця 42 

Схема нарощування дози топілепсіну 
 

Тижні лікування Ранішня доза Вечірня доза 

1й тиждень - 50мг 

2й тиждень 50мг 50мг 

3й тиждень 50мг 100мг 

4й тиждень 100мг 100мг 

5й тиждень 100мг 150мг 

6й тиждень 150мг 150мг 

7й тиждень 150мг 200мг 

8й тиждень 200мг 200мг 

 

 При порушенні функції нирок  для досягнення рівномірної концентрації в таких хворих 
може потребуватись 10 - 15 днів, на відміну від пацієнтів з нормальною функцією нирок 4 - 8 днів. 
Дітям старше 2 років при монотерапії застосовують дозу 0,5 - 1 мг/кг на добу, яку ділять на 2 
прийому з поступовим нарощуванням такої дози щотижня до 3 - 6мг/кг/добу, іноді до 9мг/кг/добу 
(максимальна доза для дітей). При комбінованій терапії сумарна добова доза для дітей старше 2 
років складає 5 - 9 мг/кг, які ділять на 2 прийоми, а підбор дози розпочинають в такому випадку із 
розрахунку 1 - 3 мг/кг/добу на ніч з поступовим підвищенням на 1 - 3 мг/кг в 1 - 2 тижня. 

При передозуванні можлива атаксія, порушення концентрації уваги, сплутаність 
свідомості, головокружіння, загальна слабість, сонливість, розлади мислення, іноді - збудження, 
амнезії, анорексія, афазії, розлади настрою, диплопія, ністагм, розлади зору, спотворення смаку, 
зниження маси тіла, міопія з підвищенням внутриочного тиску. При застосуванні топілепсіну 
можливий ризик нефролітіазу, для зменшення такого ризику слід збільшити обсяг прийому 
рідини. З обережністю застосовують препарат у пацієнтів, які займаються діяльністю, пов’язаною 
з необхідністю підвищеної уваги.  

Іноді при застосуванні топілепсіну у хворих виникають парестезії. Причиною їх появи, 

найвірогідніше є інгібування карбоангідрази з екскрецією із сечею іонів натрію, калію, 
бікарбонату й зсув кислотно - лужного стану крові в кислу сторону. Тому в цих випадках 
необхідно додатково призначати хлорид калію або проводити відповідну корекцію дієтою 
(фруктові соки, банани).  

Протипоказом до застосування препарату є підвищена індивідуальна чутливість до його 
компонентів, вагітність, період лактації, дитячий вік до 2 років. 

Протиепілептична дія препарату обумовлена зменшенням частоти виникнення потенціалів 

дії, характерних для нейронів у стані стійкої деполяризації внаслідок блокування натрієвих 
каналів і потенціюванні дії де - яких підтипів GABA - рецепторів і зменшення активності 
глутамату. 

Зв'язування з білками плазми складає 13 - 17%. Фармакокінетика препарату носить 
лінійний характер, тобто, концентрація його в плазмі крові залежить від прийнятої дози. Період 
напіввиведення складає близько 20 год., що дає можливість застосовувати його 1 - 2 рази на день. 
80% виводиться в незмінному вигляді й близько 20% метаболізується в печінці. Останнє треба 

мати на увазі, коли препарат застосовується з іншими медикаментозними засобами, які мають 
ензимоіндукуючу дію. У цьому випадку може виникнути потреба в збільшені дози топілепсіну для 
досягнення терапевтичного ефекту. При одночасному застосуванні препарату з фенітоїном AUC 
AUC його може збільшитись на 25%, а топілепсіну знизитись майже наполовину. При 



одночасному застосуванні з вальпроатом AUC вальпроату може знизитись на 11%, а топірамату - 

на 14%. 
100 мг. топілепсіну (топамаксу, топірамату) еквівалентні 600 мг карбамазепіну, 1250 мг 

вальпроату, 150 - 200 мг фенобарбіталу, 350 мг фенітоїну (С.А. Громов, Л.В. Липатова, 2005; A. 
Schreiner., 2002). 

 
Матеріал і методи 

 

 В якості II лінії вибору при неефективності зептолу в 20 пацієнтів (9 чоловік і 11 
жінок) ми використали топілепсін. Це були хворі віком від 8 до 43 років (середній вік складав 25 
років) з тривалістю захворювання від 2 до 17 років. 8 пацієнтів переносили змішані напади 
(тоніко-клонічні, психомоторні або вегетативні). Ізольовані психосенсорні напади були в 3 
пацієнтів, психомоторні в 4  і вегетативні в 2 пацієнтів. 11 чоловік переносили тоніко-клонічні 
напади. Частота нападів складала від 1 на місяць до 4 на день, у різний час доби. У 9 хворих 
напади мали серійний перебіг. 

У 2 хворих при КТ головного мозку виявились ознаки гідроцефалії. 
 До захворювання всі пацієнти мали, як мінімум, 2 спроби фармакотерапії 
антиконвульсантами з індивідуальним підбором дози, які виявились неефективними. Це був 
діфенін, депакін, карбамазепін, бензонал. 9 пацієнтів отримували лікування 2 
антиконвульсантами. 

Дози топілепсіну складали від 150 до 450 мг на добу у дорослих і у дітей розрахунок дози 
здійснювався згідно віку дитини. При переході на лікування топілепсіном початкова доза складала 
50 мг з поступовим підвищенням до максимально ефективної. При переході на топілепсін з інших 

антиконвульсантів дози останніх не змінювались до досягнення терапевтичного ефекту від 
топілепсіну, а потім через 1 тиждень поступово знижувались і згодом хворі отримували 
монотерапію топілепсіном. 

У 3 пацієнтів виникнення захворювання можна пов’язати з перинатальною 
енцефалопатією і у 1 з черепно-мозковою травмою. У інших хворих захворювання розвилось без 
видимої причини. 

Щодо психічних розладів, то у половини хворих було виявлено зниження інтелекту, у 11 

– розлади особистості і у 2 епізодичні сутінкові розлади свідомості. 
У пацієнтів, які приймали топілепсін, був простежений 5 місячний катамнез. За цей 

період повне припинення нападів вдалось досягти у 5 чоловік, зменшення частоти нападів на 50% 
і більше у 9 чоловік і у 6 він виявився неефективним. 

Виявилось, що в тих пацієнтів, у яких він виявився ефективним, частим провокуючим 
фактором розвитку чергового нападу було емоційне перевантаження і ці пацієнти, на відміну від 
інших характеризували себе як „підвищено емоційних”, легко ранимих, вразливих. Більшість з 

них (4 пацієнток) були жінками віком від 20 до 47 років, з тривалістю хвороби в середньому біля 
15 років.  

 По характеру приступів у хворих цієї виборку це були переважно тоніко-клонічні напади 
(5 пацієнтів) з вегетативною аурою і з локалізацією епілептичного вогнища в медіобазальних 
лобних або оперкулярних утвореннях. Напади спостерігались частіше всього всередині дня (3 
пацієнтів) і при засинанні або перед пробудженням (2 пацієнта). Що стосується психічних 
розладів, то у пацієнтів цієї виборки вони були відсутні. 

У 6 хворих з ремісією нападів після застосування топілепсіну на ЕЕГ спостерігались 

ознаки функціональної недостатності головного мозку у вигляді білатерально-асинхронних 
розрядів повільних або поліфазних хвиль (табл. 43). 

 
Таблиця 43 

Особливості електроенцефалограми у хворих з різною ефективністю терапії при використанні 
топілепсіну 

 

Особливості клініки й електроенцефалограми 
 

Зниження частоти нападів 

На 100% На 50% 
і більше 

Терапія 
неефективна 

Абс % Абс % Абс % 

ЕЕГ - генералізовані, білатерально - асинхронні 3 15 6 30 6 30 



розряди “спайк - хвиля”  

ЕЕГ - поліфазні білатерально - асинхронні 
розряди повільних хвиль 

3 15   1 5 

Не виявили епілептичної активності або 
функціональної недостатності 

3 15 3 15   

 
 

У 6 хворих, у яких вдалось добитись ремісії нападів на 50%  і більше, спостерігалась 
епілептична активність у вигляді білатерально-асинхронних розрядів „спайк-хвиля”. І у 3 хворих, 
у яких не вдалось добитись контролю нападів топілепсіном, також спостерігалась  епілептична 
активність у вигляді білатерально-асинхронних розрядів „спайк-хвиля”, або функціональна 
недостатність у вигляді білатерально - асинхронних розрядів повільних хвиль. 

Цікавим виявився факт практично повної редукції функціональної недостатності головного 

мозку за даними ЕЕГ (рис. 15) у 7 пацієнтів після 3 або 4 місяців застосування топілепсіну (рис. 
16), хоча даний ефект не корелював з редукцією нападів. 

 

 
I    100 mkV 
 
Рис. 15 Виражена функціональна недостатність головного мозку й епілептична 

активність у пацієнта С-ка, 35 років, яка проявляється частими генералізованими розрядами 
повільних хвиль до лікування топілепсіном. 

 
 
 



 
  I    100 mkV 

 
Рис. 16  Виражена позитивна динаміка ЕЕГ у пацієнта С-ка, 35 років після 3 місяців 

лікування топілепсіном. 
 
На нашу думку, даний ефект пов’язаний з нейропротекторною дією топілепсіну. 
У 9 пацієнтів частота нападів зменшилась на 50%. Це були пацієнти переважно чоловічої 

статі віком від 18 до 36 років із середньою або вищою освітою і тривалістю захворювання від 9 до 

17 років. У всіх цих пацієнтів були тоніко-клонічні напади з переважно психосенсорним 
компонентом і частотою нападів від 1 до 8 на місяць. У 2 хворих із цієї виборки захворювання 
перебігало зі схильністю до серійних нападів. 

Практично в більшості пацієнтів захворювання розвилось без видимої причини, лише в 2 
був діагностований дитячий церебральний параліч. (геміпаретична форма). 
 У 2 хворих напади зменшились тільки при комбінованій терапії із зептолом (1000 мг). 
 У 6 хворих лікування топілепсіном виявилось неефективним. Це були хворі з 

тривалістю захворювання від 2 до 7 років. Половина їх знаходилась на II або III групі інвалідності. 
У 4 хворих це були тоніко-клонічні, а в 2 випадках спостерігались психомоторні й психосенсорні 
напади частотою від 2 на місяць до 4 на день щоденно. З них 2 хворих переносили змішані 
(тоніко-клонічні й психосенсорні) напади. У 3 хворих вони відбувались вдень серіями від 2 до 8.  

У даної виборки хворих спостерігались виражені розлади психіки – у 4 виражене 
зниження інтелекту й у всіх хворих – особистісні розлади різного ступеню вираженості. У всіх 
хворих з неефективністю лікування топілепсіном на ЕЕГ реєструвалась епілептична активність у 
вигляді білатерально-асинхронних розрядів „спайк-хвиля” з більшою амплітудою в лобних або 

скроневих відведеннях. 
3 хворих відмовились від прийому топілепсіну (2 пацієнтів не змогли приймати препарат 

з фінансових причин і 1 внаслідок виражених парестезій) і тому вони не увійшли в дані виборку 
обстежених. 

 



Висновки 

 
Топілепсін є достатньо ефективним антиепілептичним препаратом у лікування лімбічної 

епілепсії. Повне припинення нападів досягнуто в 5 із 20 паціентів, у яких він застосовувався в 
якості препарату II лінії вибору.  

Такий ефект удалось досягти в  тих пацієнтів, у яких частим провокативним фактором 
розвитку чергового нападу було емоційне перевантаження, які характеризували себе як 
„підвищено емоційні”, легко ранимі, вразливі. Більшість з них були жінками віком від 20 до 47 

років, з тривалістю хвороби в середньому біля 15 років. Це були переважно хворі з тоніко-
клонічними нападами з вегетативною аурою і з локалізацією епілептичного вогнища в 
медіобазальних лобних або оперкулярних утвореннях. Напади в них спостерігались частіше 
всього всередині дня, при засинанні або перед пробудженням. Що стосується психічних розладів, 
то у пацієнтів цієї виборки вони були відсутні. 

Топілепсін виявляє виражений нормалізуючий вплив на функціональну недостатність 
головного мозку. Наявність епілептичної активності на ЕЕГ погіршує терапевтичний прогноз у 

хворих з лімбічною епілепсією, які приймають топілепсін. 
 

 
 
 
 
 

Тактика ведення вагітних з епілепсією і особливості призначення у них антиконвульсантів і 

психотропних середників 
 

 

Оскільки лімбічна епілепсія часто має прогресуючий й труднокурабельний перебіг і 
потребує специфічного інтенсивного лікування, то перед лікарем постають питання про проблеми, 
які можуть бути пов’язані з вагітністю і наступним народженням дитини. Захворювання не 
повинно заважати хворій жінці мати повноцінну сім’ю. Тому ми рахуємо важливим зупинитись на 

основних аспектах цього захворювання, пов’язаних із дітородною функцією. 
Найчастіше жінки з епілепсією під час вагітності і пологів мають наступні ускладнення: 

вагінальні кровотечі, анемії (вдвічі частіше), блювота вагітних, прееклампсія, передчасні пологи 
(Yerbi M.S., 2000).  Ці проблеми вирішуються акушерами. 

Метаболічні зміни, які виникають у вагітних, знижують судомний поріг внаслідок 
дисфункції переважно в скроневих і лобно – скроневих частках головного мозку. Якщо  
розвивається лімбічна епілепсія, то вона ускладнює перебіг вагітності. При ній часто виникають 

спонтанні аборти, ризик відшарування плаценти, передчасних або прискорених пологів, 
збільшення ризику кровотеч у післяпологовому і ранньому післяпологовому періоді, пізніх 
гестозів. Все це обумовлюється активацією епілептичних вогнищ із наступним ї збуджуючим 
впливом на лімбічну систему головного мозку [Мироненко Т.В., із співавт., 2005].  Крім того, у 
вагітних зменшується рівень зв’язування антиконвульсантів з білками, що зменшує їх 
концентрацію в крові, збільшується їх кліренс, погіршується всмоктування в кишківнику. На 
сьогодні продовжується вивчення центральних механізмів гестації. Тодорів О.Р. [2003] довела, що 
іритативні зміни в центрально-скроневих відведеннях на стороні переважної локалізації плаценти, 

які проявляються у вигляді збільшення індексу й амплітуди бета-ритму або редукції альфа – ритму 
часто зустрічаються в жінок з ускладненою вагітністю. Навпаки, у жінок з благоприємним 
перебігом вагітності іритативні зміни головного мозку переважали контрлатерально локалізації 
плаценти. 

При плануванні психофармакотерапії в першу чергу проводиться оцінка співвідношення 
ризику і вигоди для плода і матері. Воно повинно допомогти вагітній і тим, хто  їй допомагає, 
вирішити, яке лікування найбільш безпечне. Зрозуміло що більшість рішень може мати певний 

ризик, але іноді ризик психічних розладів або нападів переважають ризик фармакотерапії.  
Під час судомних нападів у вагітної значно збільшується ризик передчасних пологів, 

загибелі плоду, відшарування плаценти, розриву навколоплідних оболонок з їх інфікуванням. 
Все це вимагає дотримання чіткої тактики ведення таких жінок. При плануванні вагітності 

рекомендується слід ще раз перевірити достовірність діагнозу епілепсії і необхідність і 



ефективність її медикаментозного лікування. Епілепсія починається в 13% жінок у період 

вагітності. А у 14% напади відбуваються тільки в період вагітності. Учащання нападів при 
вагітності спостерігається приблизно в 10%, а в 5% їх частота знижається. В інших жінок частота 
нападів не змінюється. 

Епілепсія, яка виникає вперше під час вагітності, як правило, свідчить про наявність 
латентно текучого до вагітності церебрального захворювання і тому вимагає диференційної 
діагностики. Виникненню нападів під час вагітності сприяють значні зміни метаболізму нервової 
тканини, які пов’язані із затримкою хлоридів, натрію і води внаслідок збільшення вмісту АКТГ. 

Епілептичний статус зустрічається при вагітності переважно в строк 22 – 27 тижнів і пов’язаний зі 
збільшенням мінералкортикоїдів, зменшенням кальцію і магнію, гіпервентиляцією легень під час 
вагітності. Клініка епілептичного статусу характеризується важким перебігом і являє собою 
велику небезпеку для життя матері і плоду. Материнська летальність при епілептичному статусі 
складає 16 – 20%, перинатальна – до 6,6%, а при серії фокальних нападів – до 2,6% випадків 
[Карлов В.А., 1990]. 

Також причинами почастішання нападів у вагітних може бути: порушення сну, 

нерегулярність прийому протиепілептичних середників, вагітність хлопчиком (Knight and Rhind, 
1975). 

Виношування вагітності рекомендується при стійкій ремісії або при рідких епілептичних 
нападах. У випадку незапланованої вагітності не має сенсу припиняти або змінювати 
антиконвульсант, оскільки ризик гіпоксії або травми для плоду у випадку учащення нападів, 
особливо, які перебігають із втратою свідомості, тоніко-клонічними судомами є більшим, ніж 
розлади органогенезу внаслідок лікування протиепілептичним середником. Такий підхід в 
основному обумовлений тим, що тератогенні впливи антиконвульсанту звичайно наступають в 

перші тижні вагітності. Протипоказом для виношування є важкий перебіг епілептичної  хвороби із 
частими нападами, наявність статусного перебігу, а також виражені особистісні або інші психічні 
розлади, які можуть становити загрозу для життя або здоров’я матері або плоду. Епілепсія не є 
проти показом для пологів через природні пологові шляхи. Показанням для кесаревого розтину є 
епілептичний статус, учащання нападів у передпологовому періоді, від’ємна динаміка стану 
плоду, прогресуючі психічні розлади. 

Передгравідарна підготовка здійснюється в тісному співробітництві з хворою і її родичами, 

епілептологом, акушером-гінекологом і генетиком.  Основна мета епілептолога полягає в 
досягненні медикаментозної ремісії захворювання. Оптимальним є використовування монотерапії 
із застосуванням мінімальної дозировки антиконвульсанту. Для виключення значних коливань їх 
концентрації рекомендований більш дробний прийом, або застосування ретардованих форм 
[Власов П.Н., Карлов В.А., 2003]. Тут слід підкреслити, що по мірі зниження ризику тератогенного 
впливу список антиконвульсантів виглядає наступним чином: діфенін – вальпроат – фенобарбітал 
– карбамазепін. 

Відвідування епілептолога із записом ЕЕГ здійснюється при любому учащанні нападів, а 
також 1 раз на 2 місяці. Ультразвукове дослідження плоду здійснюється при взятті вагітної на 
облік, а також для виключення аномалій плоду в терміни 19 – 21 тижня і в подальшому 1 раз на 4 
тижня. В цей же період рекомендується дослідження гормонів фетоплацентарного комплексу 
(плацентарного лактогену, прогестерону, естріолу, кортизолу) і а-фетопротеїну (з кінця I 
триместру вагітності). Консультація генетика проводиться до 17 тижня вагітності. Тут слід 
зауважити, що ризик спадкування епілепсії при ідіопатичних генералізованих епілепсіях складає 
10%, а при симптоматичних парціальних 2 - 3%. Епілепсія матері збільшує ризик виникнення 

захворювання у дитини до 4 – 7%, у батька до 2 – 4%, а у обох родичів – до 10 – 15% [Марек Г.Л., 
Сорокіна Е.А., Харчук С.М., 2003]. 

Мальформації виникають після запліднення приблизно на 28 день (дефекти нервової 
трубки), на 42 день (серцево-шлуночкові та септальні дефекти), 36 день (заяча губа), 70 день 
(розщеплення піднебіння). 

З метою попередження аномалій плоду необхідно призначати фолієву кислоту 4 мг на добу 
за місяць до запліднення і на протязі наступного триместру вагітності (до 13 тижнів). Оскільки 

прийом антиконвульсантів, які стимулюють мікросомальні ферменти печінки (цитохром Р-450) 
знижують концентрацію вітаміну К, виникає ризик крововиливів у новонародженого. Тому 
безпосередньо в період народження йому одноразово вводиться вітамін К в дозі 1 мг на кг ваги. 

Часто з метою контролю нападів у вагітної лікарю доводиться збільшувати дозу 
антиконвульсанту пропорційно збільшенню ваги тіла в жінки. Тому відразу після пологів 



рекомендується перейти на ті дозировки протиепілептичного препарату, які застосовувались до 

вагітності. Бажаним є грудне годування дитини. Грудне вигодовування можливе при прийомі 
топамаксу і кеппри, бо рівень їх в крові дитини дуже низький в зв’язку з їх швидкою елімінацією в 
організмі малюка, тому вони вважаються безпечними. Нічний сон пацієнтки порушувати не 
можна, тому бажано рекомендувати родичам, щоби вони в нічний час новонародженого годували 
самі. У випадку поганого апетиту новонародженого, зниження смоктальної активності, 
сонливості, гіпотонії м’язів треба, при можливості, визначити плазмоконцентрацію 
антиконвульсанту. Враховуючі ці данні, можна рекомендувати зменшити кількість материнського 

молока і, при необхідності, рекомендувати штучне догудовування. 
Щодо антипсихотичних середників, то вони, як правило, проникають через плацентарний 

бар’єр. Морфологічні зміни головного мозку в цих випадках можуть бути виявлені тільки через де 
– кілька років життя дитини. Тому загально прийнятою рекомендацією є, по можливості, 
утримання від призначень нейролептичних препаратів на протязі 4 – 10 тижнів після запліднення, 
коли існує найвищий ризик тератогенної дії цих препаратів. Тератогенність їх була найбільш 
вивчена при застосуванні вагітними хлорпромазином [Д. Аран, Д. Розенбаум, 2006], а також 

іншими нейролептиками. Чітких ознак тератогенності при цьому виявлено не було. Як правило, 
вагітна і плід добре переносять лікування препаратами такого типу. Але існують дані, які вказують 
на підвищений ризик розвитку жовтухи при застосуванні хлорпромазину. Якщо відміна 
антипсихотичного середника не несе потенційно високої загрози рецедиву психозу, то доцільно 
відмінити нейролептики за 2 тижня до ймовірної дати пологів з метою запобігання розвитку в 
новонародженого екстрапірамідних розладів і синдрому відміни. Особливо ретельно лікарю 
приходиться оцінювати потенційний ризик для плода відміни нейролептиків з можливістю 
розвитку психозу у вагітної і, відповідно, виникненню у неї небезпечної поведінки, ніж ризик 

застосування самого антипсихотичного середника. Тому відразу після пологів в цих випадках 
рекомендується відновити прийом антипсихотичних середників. 

Приблизно в 10% вагітних жінок розвиваються виражені депресивні розлади, які 
потребують специфічного лікування. Тератогенна дія найбільш вивчена на сьогодні групи 
трициклічних антидепресантів. Грубих морфологічних змін при цьому не виявлено, але  
повідомляється про їх токсичну дію на плід і синдром відміни. Тому за 5 – 10 днів до пологів 
рекомендується поступово відміняти антидепресант. 

 Більш грунтовно застосування застосування психотропних середників і антиконвульсантів 
висвітлено в австралійському керівництві по використанню медикаментозних середників при 
вагітності (додаток Ж). 

 
 
 
 

Лікування психічних розладів при  лімбічній епілепсії 
 
 

 У лікуванні психічних розладів при  лімбічній епілепсії важливе значення має 
психологічна реабілітація цих хворих. Особлива важливу роль відіграє рання соціально-
педагогічна реабілітація, яка набуває особливого значення в дітей (наказ МОЗ України №350 від 
13.07. 2005). Соціально-педагогічні аспекти з метою пристосування  хворої дитини  до життя в 
сім'ї та суспільстві (підвищення якості життя), до яких належать різні методичні прийоми 

вдосконалення недостатніх функціональних  систем  з  раннього віку та при появі хворобливого 
стану:  розвиток сенсорних  відчуттів;  рання  соціалізація  через навчання  та  реалізацію  навичок  
самообслуговування та мотивації рухів;  розвиток когнітивної сфери через формування 
маніпулятивної та сюжетно-рольової гри; формування здібностей до зміни стереотипу життя 
дитини,  навчання її "особистою зайнятістю" для попередження виникнення нападів. 
     При плануванні освіти необхідний    підбір    індивідуальних    програм    навчання; 
варіабільність  форм  та  програм навчання залежно від можливостей дитини та її  хворобливого  

стану;  профорієнтація  з  попередньою психологічною  підготовкою сім'ї та підлітка до деяких 
професійних обмежень;  просвітницька робота в дитячих  закладах  та  школах  з питань  
особливостей  навчання  та поведінки дітей з епілептичними 
нападами. 



     Для покращення соціальної  адаптації  дитини необхідно створення системи відносин з 

дитиною в сім'ї, як рівноцінним партнером, а не "інвалідом"; зміна стереотипу життя дитини з 
розширенням її світогляду, спрямованість на позитивну психосоціальну адаптацію;  залучення її 
до культурних та  соціальних справ;  налагодження контактів з дітьми;  створення міжвідомчих   
програм   навчання   та   соціальної   реабілітації; психологічно-педагогічні   консультації   для   
батьків  з  питань навчання та соціалізації їх дитини; фінансова підтримка сім'ї. 
     Для профілактики формування      патофізіологічних      передумов епілептогенезу необхідно: 
     - достатній сон; 

     - заборона    шкідливих   звичок,   фізичних   та   емоційних перевантажень; 
     - пересторога      щодо      гіпертермії,     гіперінсоляції, гіпервентиляції; 
     - пересторога щодо самостійного перебування у воді; 
     - пересторога  щодо  довготривалого  перегляду   телевізійних передач; 
 Серед факторів, які протистоять хворобі, на нашу думку, найважливішим є активна 
життєва позиція, соціальна активність, налаштованість на працю і прагнення до збереження 
трудових навичок. Важливо, щоби хворі розуміли свої психологічні особливості, у тому числі й ті, 

які визначаються хворобою. Так формується досвід життя з хворобою, що дає змогу 
передбачувати майбутні життєві складнощі, прогнозувати самим хворим імовірні проблеми в 
стосунках з навколишнім соціальним оточенням. 
 Важливою обставиною є рекомендації,  спрямовані на визначення єдиної  налаштованості  
з боку лікаря,  пацієнта та батьків хворої дитини  стосовно  необхідності   дотримання   основних   
принципів лікування, включаючи довготривалість прийому антиконвульсантів. 
 Для компенсації почуття власної провини або неповноцінності з дитиною батьки повинні 
проводити відверті бесіди про хворобу, разом обговорювати і конструювати життєву позицію. 

Немаловажне значення має прагнення до взаєморозуміння з родичами, можливість звертатись до 
них по допомогу. Важливо надати можливість дитині повноцінно розвиватись, не позбавляти її 
домашніх обов’язків, сприяти широкому колу соціальних контактів. 
 Ю.В. Мартинюк (1999) реабілітацію дітей з епілептичними нападами нерозривно поєднує 
із соціально-психологічною адаптацією хворої дитини в оточуючому середовищі. Соціальна 
адаптація такої дитини залежить від 3 основних чинників, які обумовлюють “якість життя” дитини 
у відповідності до визначення Всесвітньої організації охорони здоров’я: 

 фізичного здоров’я (щоденна активність, загальне самопочуття, наявність нападів  та їх 
кількість, інтоксикація, больові подразники, тощо); 

 психічного здоров’я (сприйняття свого самопочуття, самооцінка, роздратованість та 
збудженість, лякливість, депресія); 

 соціального здоров’я (соціальна активність, взаємовідносини із сім’єю, друзями, вчителями). 
Депресивні розлади у хворих з епілепсією є одним з найчастіших коморбідних розладів, 

які часто можуть з’являтись у відповідь на соціальну дискримінацію, як побічну дію 
антиконвульсантів, функціональну або органічну недостатність головного мозку, тощо. При 
призначенні антидепресантів лікар може стикаєтьсь з їх проконвульсивним ефектом, особливо це 
стосується кломіпраміна,бупропіону та мапротіліну. Призначення антидепресантів – селективних 

інгібіторів зворотнього захвату серотоніну, зокрема, пароксетіну, флуоксетіну та флувоксаміну 
сприяє зниженню одного або де – кількох ферментів CYP 450 і можуть призводити до підвищення 
концентрації антиконвульсантів в крові. Тому застосовуються антидепресанти, які мають низький 
рівень метаболічної взаємодії, такі, як сертралін або циталопрам з обережним підвищенням дози. 
В практиці часто застосовують і трициклічні антидепресанти у хворих з епілептичною хворобою, 
які можна застосовувати при поступовому підвищенні дози.  

Когнітивні розлади можна і треба лікувати на всіх стадіях епілептичної хвороби.  
Звичайно, лікування когнітивних розладів більш ефективне в умовах максимального контролю 

нападів, який досягається коректним призначенням антиконвульсантів, хоча самі вони по собі 
можуть викликати зниження когнітивних функцій. Ефективність лікування оцінюється по 
функціональній спроможності людини здійснювати важливі види повсякденної діяльності: 
активність після застилання ліжка, властивості вставати, рухатись, прати, приймати ванну або 
душ, одягатись, приймати їжу, пити, користуватись туалетом, розуміти співбесідника, проявляти 
емоції при спілкуванні,орієнтуватись в просторі, пізнавати людей, мати здатність до групової 
діяльності, зайняттям своїми уподобаннями (хобі), контролювати свою поведінку. 

 
 



Застосування в комплексному лікуванню кортексіну сприяє суттевому покращенню 

самопочуття хворих: значно зменшуються головні болі, покращується пам’ять, сон, 
врівноважується емоційний стан, зменшується в 15 разів кількість грубих вогнищевих та 
пароксизмальних змін на ЕЕГ, подавляється токсична дія протиепілептичних середників. 
Кортексин виявляє чіткий ГАМК – ергічний ефект, що є основою його позитивного впливу на 
клінічну картину та електроенцефалографічні показники ГАМК – дефіцитарної епілепсії (В.И. 
Головкін, 2006р.). 
            Одним із найбільш ефективних напрямків лікування епілептичної хвороби є 

нейропротекція, тобто, захист головного мозку як за умов патології, так і в умовах хронічного 
стресу (С. Г. Бурчинський, 2007).  Більш сучасний напрямок у комплексному лікуванні, зокрема, 
епілепсії, на сьогодні є нейромодуляція, тобто, фармакологічний вплив не тільки на окремо взятий 
рецептор, а на комплекс функціональних систем людини, коли забезпечується системний 
гомеостаз, який веде до перебудови функціональних систем. Такі властивості присутні ентропу 
(фенотропілу), який застосовується по 5о мг зранку 40 днів і більше. 

Вважається вельми перспективним використання антагоністів NMDA-рецепторов, до яких 

відноситься мемантин, який застосовується до розвитку вираженого когнітивного дефекту, (на 
етапі “brain-at-risk”). При цьому особливе значення набуває здатності цієї групи препаратів 
надавати нейропротективний ефект.  
 Інша група нейропротекторів має на меті нормалізацію функцій мітохондрій, поліпшення 
засвоєння кисню і забезпечення клітин енергією. Тому ці препарати називають “коректорами 
тканинного дихання”. До них відносяться: коензим Q10, янтарна кислота, рибофлавін і ін. На 
практиці при необхідності поліпшення функції мітохондрій застосовують комбінацію декількох 
препаратів з даної групи.   

Крім того, використовуються антиоксиданти – (віт. Е), гінкго-білоба (40 мг × 3р – 3міс),  
серміон 30 міліграм всередину, або 4 міліграми д/м (може індукувати напади), актовегін, 
цитіколін. Необхідно такожзастосовувати тренінг когнітивних функцій, соціотерапію, фізічну 
активність і фізіотерапію. Важлива підтрімка та навчання пацієнта, медичного персоналу і 
родичів, що його доглядають.  

У залежності від типу епілептичного психозу С.Г. Носов (2005) розробив свою схему 
лікування. Так, при неальтернативних психозах проводяться наступні лікувальні міроприємства:  у 

хворих на транзиторні психози з потьмаренням свідомості необхідно приділяти особливу увагу 
коректному підбору антиконвульсантів у поєднанні з транквілізаторами або невеликими дозами 
нейролептиків (клопіксол). При транзиторних психозах з непотьмаренною свідомістю 
призначаються типові нейролептики в середніх дозах і трициклічними або гетероциклічними 
антидепресантами. При нападоподібних психозах на фоні потьмареної свідомості призначають 
типові нейролептики, транквілізатори й антиконвульсанти в підвищених дозах. При 
нападоподібних психозах на фоні непотьмареної свідомості призначають типові або атипові 

нейролептики в поєднанні з антиконвульсантами, які спроможні контролювати напади, а також 
гетероциклічні антидепресанти.  

При альтернативних транзиторних психозах з потьмаренням свідомості транквілізатори в 
поєднанні з антиепілептичними препаратами. При транзиторних психозах на фоні непотьмареної 
свідомості призначають типові нейролептики і антидепресанти в поєднанні з антиепілептичними 
препаратами. При нападоподібних психозах на фоні потьмареної свідомості автор рекомендує 
застосовувати атипові нейролептики в невисоких дозах у поєднанні з антиепілептичними 
препаратами в підвищених дозах. При нападоподібних психозах на фоні непотьмареної свідомості 

атипові нейролептики в середніх або високих дозах у поєднанні з антидепресантами - 
селективними інгібіторами зворотнього захоплення серотоніну й антиепілептичними препаратами. 

При хронічних психозах призначаються атипові або типові нейролептики в середніх добових 
дозах, антиконвульсантами й антидепресантами.  

При наявності психомоторного нападу або сутінкового розладу свідомості не має сенсу 
утримувати хворого або намагатись до нього звернутись. Слід спостерігати, щоби він не поранив 
себе. При загрозі власному життю або здоров’ю або здоров’ю або життю оточуючих проводять 

седативну терапію. 
Нижче ми приводимо приклади призначення конкретних препаратів і їх дозировки. 

У разі інтеріктальних психозів основні зусилля мають бути спрямовані на вибір адекватної 
антипсихотичної терапії. У зв'язку з цим переважно застосовують атипові нейролептики 



(рисперидон, амісульприд) або традиційні класичні нейролептики які, не викликають зниження 

порогу судомної готовності і екстрапірамідних ефектів (зуклопентіксол).  
Для "обриву" гострого постіктального психозу звичайно не потрібно високих доз 

нейролептиків. У цих випадках достатньо 2-3 мг рисперидону (початкова доза становить не 
більше 0,5 мг на добу), 200-300 мг кветіапіну (початкова доза 50-100 мг на добу), 10-15 мг 
аріпіпразолу (початкова доза 5 мг / на добу) або 10-15 мг зуклопентіксолу (початкова доза 2-5 мг / 
добу). Безпечним препаратом для лікування психозів залишається і класичний нейролептик 
галоперидол, тоді як клозапін не слід призначати через те, що він знижує поріг судомної 

активності при епілепсії (Krishnamoorthy, Reghu, 2007).  
Поряд з цим у разі постіктальних психозів доцільне застосування і бензодіазепінів. У 

зв'язку з цим деякі автори вважають, що постіктальні психози взагалі не вимагають 
антипсихотичної терапії, і в цих випадках достатньо обмежитися призначенням бензодіазепінових 
препаратів протягом 48-72 год (Schmitz, Trimble, 2008). Разом з тим слід пам'ятати, що 
постіктальні психози часто відрізняються схильністю до рецидиву, що змушує застосовувати 
нейролептики (Schmitz, Trimble, 2008).  

Для лікування інтеріктальних психозів (Flashman, McAllister, 2007) доцільно застосування 
названих нейролептиків у більш великих дозах і протягом більш тривалого часу 
(http://medi.ru/doc/0700504.htm). 

При психопатоподібних розладах ми рекомендуємо застосовувати клопіксол - депо 
200мг/1мл дом’язево 1 раз на 3 тижні 3 - 6 місяців і довше.  

При дефіцитарних розладах (деменція, аспонтанність, інтелектуальні, дисмнестичні 
розлади) використовують пантогам 0,5 - 1г 3рази на добу 1 - 2 місяці; препарати гінкго-білоба, 
вітаміни  групи В по 2мл дом’язево № 20; аєвіт 0,1 на добу № 20; кокарбоксилазу 0,1 дом’язево 

№ 20; кавінтон 10мг 3 рази на добу 1 - 2 міс; серміон (ніцерголін) 4 мг д/м №10, потім 30 - 60 
мг на добу в 3 прийома 2 - 3 міс; кальція гопантенат (пантогам) 1,5 - 3г на добу в 3 прийома 1 - 
4 міс; глутамінова кислота 0,5 - 1гр 2 - 3 рази на день 1 - 6 міс; глутаргін 0,25 - 3 табл 3 рази на 
день 1 - 2 міс, або 40% розчин 5 - 10 мл/добу на ізотонічному розчині натрію хлоріду довенно 
крапельно зі швидкістю 40 - 60 крапель на хвилину № 5 - 15; тіотриазолін 2 мл 2,5% розчин 3 
рази на день дом’язево 15 днів, потім по 1 - 2 таблетки (0,1г - 0,2г) 3 рази на добу 20 - 30 днів. 
 

 
 

Лікування епілептичного статусу. 
 
 Як ми визначали вище, під епілептичним статусом розуміється напад тривалістю більше 30 
хв або повторні епілептичні напади, між якими хворий не приходить до свідомості. Таке 
визначення ґрунтується на тому, що тривалість нападу більше 30 хв як правило, призводить до 

розвитку важких ускладнень зі сторони центральної нервової системи, а також серцево-судинних, 
респіраторних, вегетативних і метаболічних ускладнень, які призводять до розвитку незворотніх 
неврологічних або психічних змін. 

 До розвитку епілептичного статусу, як правило, призводить порушення регулярності 
прийому антиепілептичних середників або резистентність до протиепілептичних середників, 
алкоголізації, черепно - мозкова травма, об’ємне або запальне захворювання головного мозку, 
розлад мозкового кровообігу, розлади церебральної ліквородинаміки, рубцево-спайкові  або 
дисметаболічні розлади, отруєння, інтоксикації або гіпертермії. 

Патогенетично епістатус розвивається внаслідок гіперсинхронної, високоамплітудної, 
постійної епілептичної активності нейронів головного мозку. Це може бути або фокальна 
активність, або генералізована, із залученням серединних генералізуючих, у тому числі й 
лімбічних утворень. Близько 6% хворих з ідіопатичною генералізованою епілепсією переносять 
статус абсансів.  

У випадку судомного епілептичного статусу перевантаження ендокринної системи, виражена 
судомна м’язева активність, особливо дихальних  м’язів, різке збільшення метаболічних затрат 

призводять до дихальних розладів, аспірації слини і крові на фоні збільшення бронхіальної 
секреції і секреції слини, надмірного навантаження серцево - судинної системи, гіпоксії й ацидозу. 
Такі розлади, в свою чергу призводять до  набряку мозку, порушення гемодинаміки і 
мікроциркуляції, що ще більше декомпенсує роботу головного мозку, зривають компенсаторні 
механізми  і замикають “порочне коло”. Смертність від епістатусу генералізованих тоніко - 

http://medi.ru/doc/0700504.htm


клонічних нападів на сьогодні значно зменшилась і складає при вірно вибраній тактиці лікування 

5 - 6% [Нельсон А.И., 2004]. За даними інших авторів [К. Мальмгрен., 2005] - 20%, а за даними 
Дзяк Л.А. із співавт. [2001] – 3 – 60%. 

 При лікуванні епілептичного статусу  на місті і під час транспортування хворого 
проводяться міроприємства, які направлені на профілактику асфіксії. Необхідно, по можливості, 
визначити причину розвитку епілептичного статусу: Найчастіше це алкоголізації, а також 
порушення режиму прийому антиконвульсантів. В випадку порушення режиму прийому 
антиконвульсантів призначають антиконвульсанти, які постійно приймав хворий. Вони вводяться 

в зонд або довенно. Відразу же застосовується діазепам 2-4 мілілітра 0,5% розчину довенно. При 
відсутності ефекту через 10 хвилин ін’єкцію слід повторити. При відсутності ефекту слід почати 
безперервне внутрішньовенне введення розчину  діазепаму (А. И. Нельсон, 2004р.). Краще всього 
це робити автоматичним шприцевим дозатором: в 20-мл шприц набрати 20 мл (100 міліграм) 
діазепаму і вводити з початковою швидкістю 5 міліграм/годину (1 мл/годину). Саме ця швидкість 
вибрана тому, що у значної частини пацієнтів вона забезпечує припинення припадків, не 
викликаючи при цьому непотрібного глибокого сну. 

Для стандартного випадку (у флаконі 400 мл фізіологічного розчину, додано 100 міліграм 
дазепаму у вигляді 20 мл його 0,5%  розчину, швидкість введення 5 міліграм/годину, крапельниця 
стандартна разова) - 7 крапель за хвилину. Бажаючи змінити швидкість, наприклад, замість 5 
міліграм/годину вводити 10 міліграм/годину, треба пропорційно збільшити число крапель в 
хвилину (у цьому прикладі вийде 14 крапель/хв.). Можна варіювати також об'єм розчинника і 
кількість введених в нього ліків - відповідно зміниться число крапель в хвилину. Швидкість 
подальшого введення діазепаму треба підбирати по клінічному ефекту: якщо эпиактивность 
триває, то швидкість збільшувати; коли швидкість виявиться достатньою для пригнічення 

припадків - те продовжувати введення препарату з цією швидкістю протягом 3 годин; якщо ознак 
эпиактивности немає протягом 3 годин - те обережно повільно почати зниження швидкості 
введення препарату. 

Замість сібазону можна застосувати клоназепам 1-2 міліграма свіжовиготовленого розчину з 
повторним введенням до 4х разів. Оскільки діазепам і клоназепам мають короткий термін 
протиепілептичної дії, його слід застосовувати з тривало діючим препаратом фенітоїном в дозі 15-
18 міліграм на кілограм ваги тіла. 

При відсутності ефекту довенно вводять 70 – 80 мл. 1% розчину тіопенталу натрія або 
гексеналу і одночасно 5 мл. цих препаратів дом’язево. Якщо немає можливості штучної вентиляції 
легень (є ймовірність апное при застосуванні цих препаратів)  тіопентал натрію або гексенал 
вводять тільки дом’язево (1 гр. на 10 мл ізотонічного розчину NaCl), із розрахунку 1 мл. 10% 
розчину на 10 кг. маси тіла. 

При резистентних до бензодіазепінів епілептичних статусах застосовуеться конвулекс 
(ампули по 5 мл містять 500 міліграм натрію вальпроату). Початкова доза - 400 міліграм у вигляді 

болюсної ін'єкції протягом 5 хв з подальшою внутрішньовенною інфузією із швидкістю 100 
мг/год. При необхідності дозу можна збільшити до 300 мг/год. Конвулекс не викликає седативного 
ефекту, депресії дихальної і серцево-судинної системи, в тому числі у літніх пацієнтів з 
кардіоваскулярною недостатністю і у дітей. 

Одночасно з протисудомною терапією проводяться діагностичні дослідження на 
встановлення етіології статусу, проводиться контроль кардіо - респіраторних функцій, 
протигіпоксична терапія (кісень, глюкоза, тіамін), корекція кислотно - лужного стану і, при 
наявності, внутричерепної гіпертензії. З метою дегідратації застосовується 2 мл 1% розчину 

лазіксу довенно. Можна застосовувати довенне введення манніту 400 мл. за добу 15% розчину. 
При відсутності ефекту - вводиться суха плазма 1 гр. на кг. маси тіла, еуфілін 10 мл. 2,4% розчину 
довенно, глюкокортікоїди - 250 мг. гідрокортизону або 20 – 40 мг. метілпреднізолону 2 – 3 рази на 
добу. 

Ефективим є застосування вітаміну В6 - специфічного препарату, необхідного при лікуванні 
епістатусу, а також “резервних” міроприємств - люмбальної пункції, краніоцеребральної 
гіпотермії, довенного крапельного введення антиферментних препаратів - контрикал (трасілол), 

гордокс 2 – 3 рази на добу в стандартних дозах, гемосорбції, довенного лазерного опромінення 
крові (А.И. Нельсон, 2004). 
 При відсутності ефекту проводять інгаляційний наркоз оксидом азоту і кисня (2 : 1). Для 
тривалого наркозу застосовують 20% розчин натрію оксибутірату, 1% розчин тіопенталу – натрію 
або гексеналу, можна застосовувати міорелаксанти. Ці препарати долають епілептичний статус в 1 



- 2 стадії хірургічного наркозу. Про його необхідну глибину свідчить виражене звуження зіниць, 

пригнічення кореальних рефлексів, припинення "плаваючих рухів очних яблук". Мета наркозу - 
зникнення епілептичної активності на ЕЕГ, а не тільки зникнення судомного компоненту. Дзяк 
Л.А. із співавт. [2001] рекомендують підтримувати наркоз на протязі 12 – 24 годин після 
останнього патерну епілептичного нападу на ЕЕГ або клінічного нападу, якщо ЕЕГ недоступна. 

 
 

Завершення протиепілептичного лікування 

 
 
Антиепілептичні середники можуть бути відмінені  протягом 5 років за умов повної 

відсутності  нападів. Зменшення дози антиепілептичних середників  проводиться  поступово  з  
оцінкою клінічних даних та змін біоелектричної активності головного мозку. Зокрема,  патологічні  
зміни  на  ЕЕГ  або  пубертатний  період пацієнтів є протипоказом до відміни антиепілептичних 
середників при відсутності нападів більше п'яти років. Наявність органічної неврологічної 

симптоматики або психічних розладів збільшує ймовірність відновлення нападів після відміни 
антиконвульсантів у хворого з ремісією нападів 5 і більше років. Так само збільшує ймовірність 
відновлення нападів після відміни антиконвульсантів у хворого з ремісією нападів 5 і більше років 
наявність більше ніж 30 нападів до моменту їх медикаментозного контролю, або тривалість терапії 
більше ніж 6 років. До факторів ризику також відноситься і симптоматичний фокальний 
(лімбічний) епілептичний синдром. Обережно приймається рішення про закінчення лікування 
епілепсії в умовах  конкретної соціальної ситуації. У період психосоціального кризу в пацієнта 
необхідно утриматись від рекомендації по припиненню лікування.  

В умовах зваженого прийняття рішення про припинення прийому антиконвульсантів їх 
дози знижують кожних 4 тижня (Д. Шмидт, 1996) приблизно на: 
* 5
0мг фенобарбіталу 
* 1
00мг фенітоіну 
* 4

00мг карбамазепіну 
* 1
000мг вальпроату 
* 5
00мг вігабатріну 
* 2
00мг ламотріджину 

* 0
,5мг клоназепаму 

Топілепсін (топірамат) відміняють по 100 мг щотижня. 
Обов’язково після припинення лікування антиконвульсантами проводиться запис ЕЕГ у динаміці для 

своєчасного виявлення появи епілептичної активності. При її появі слід відновити терапію 
антиконвульсантами. Ми рекомендуємо проводити повторні записи ЕЕГ після закінчення лікування 
антиконвульсантами, а також через 3, 12, 24 і 36 місяців після відміни протиепілептичних середників. 
Tinuper P et al (1995р.) виявили, що рецедив має місце в  45% хворих, які раніше переносили  комплексні  

фокальні  судоми,  у 100% хворих з простими фокальними нападами й 65% з ізольованими вторинно-
генералізованими нападами.  Автори також вважають,  що  ЕЕГ дослідження змін має значення на протязі 
відміни  лікування,  але не на  початку його у хворих з фокальними припадками. 

 
 

Додаток А 
 

Класифікація психічних розладів при епілепсії 

 
F 02 Деменція - порушення ряду вищих кіркових функцій (пам'ять, мислення, орієнтування, розуміння, 

рахунок, здатність до навченння, мова і судження). Як правило,  



присутнє порушення когнітивних функцій, яким можуть передувати  порушення емоційного контролю, 

соціальної поведінки або мотивацій. Симптоми присутні не менше 6 місяців  

 

F 02.8х2 Деменція у зв'язку з епілепсією. Деменція виникає як прояв чи наслідок епілепсії  

 

F 04       Органічний амнестичний синдром, не викликаний алкоголем або іншими психоактивними 

речовинами. Синдром вираженого порушення пам'яті на недавні та віддалені події. У той час як 

безпосереднє відтворення збережене, знижена здатність до засвоєння нового матеріалу, в результаті чого 

з'являється антероградна амнезія і дезорієнтація в часі. Сприйняття та інші когнітивні функції, включаючи 

інтелектуальні, зазвичай збережені.  

 

F 04.2 Органічний амнестичний синдром у зв'язку з епілепсією  

 

F 05 Делірій, не викликаний алкоголем або іншими психоактивними речовинами  

Синдром, який характеризується поєднаним розладів свідомостіі уваги, сприйняття, мислення, пам'яті, 

психомоторної поведінки, емоцій і ритму сну і неспання. 

 

F 05.0 Делірій не на фоні деменції у зв'язку з епілепсією  
 

F 05.1 Делірій на фоні деменції у зв'язку з епілепсією. (При наявності деменції)  

 

F 05.2 Інший делірій у зв'язку з епілепсією.  

 

F 05.9 Неуточнений делірій у зв'язку з епілепсією. (Випадки, що не повністю відповідають всім критеріям 

делірію)  

 

F 06.0 Органічний галюциноз. Постійні або рецидивуючі галюцинації, звичайно зорові або слухові, що 

виявляються при ясній свідомості. 

  

F 06.02 Галлюциноз у зв'язку з епілепсією 

 

F 06.1 Органічний кататонічний розлад. Розлад зі зниженою (ступор) або підвищеною (збудження) 

психомоторною активністю, яка супроводжуються кататонічними синдромами  

 

F 06.12 Кататонічний розлад у зв'язку з епілепсією  
 

F 06.2 Органічний маячний (шизофреноподібний розлад) 

  

F 06.22 Маячні (шізофреноподібні) розлади у зв'язку з епілепсією  

 

F 06.3 Органічні розлади настрою (розлади, що характеризуються зміною настрою, які звичайно 

супроводжується зміною рівня загальної активності ) 

 

F 06.302 Психотичні маніакальні розлади у зв'язку з епілепсією 

  

F 06.312 Психотичні біполярні розлади у зв'язку з епілепсією  

 

F 06.322 Психотичні депресії у зв'язку з епілепсією 

  

F 06.332 Психотичні змішані розлади у зв'язку з епілепсією  
 

F 06.342 Гіпоманіакальні розлади у зв'язку з епілепсією  

 

F 06.352 Непсихотичні біполярні розлади у зв'язку з епілепсією  

  
F 06.362 Непсихотичні депресівні розлади у зв'язку з епілепсією  

 

F 06.4 Органічний тривожний розлад  (F 41.1), панічний розлад (F 41.0) або їх комбінації, внаслідок 

органічного розладу, який може викликати церебральну дисфункцію (наприклад, при скроневій епілепсії) 

  

F 06.42  Органічний тривожний розлад у зв’язку з епілепсією 

 



F 06.5 Органічний дісоціатівний розлад. У клініці відзначається втрата контроля свідомості над 

моторикою, сенсорикою і пам'яттю. Можливі амнестичні порушення і фуги, поєднуються з амнезією, 

ступор, транси, сліпота, судоми, анестезія. Їх особливість виражається в тому, що вони розвиваються як 

відповідь на незначні або неадекватні травми. Зазначені  симптоми з однаковою силою проявляються як у 

присутності посторонніх, так і на самоті, супроводжується вегетативними порушеннями. 

 

F 06.52 Органічний дисоціативний розлад у зв'язку з епілепсією 

  

F 06.6 Органічний емоційно-лабільний (астенічний) розлад. Основою клініки є астенічний синдром, який 

характеризуется слабкістю, гіперсенситивностю, запамороченнями, зниженням моторної активності, 

швидкою втомлюваністю, роздратованістю, порушенням концентрації уваги, сльозливістю. 

 

F 06.62 Органічний емоційно-лабільний (астенічний) розлад  у зв'язку з епілепсією  

 

F 06.7     Легкий когнітивний розлад. Зниження когнітивної продуктивності проявляється в сферах пам'яті, 

мислення, мови, поведінки. У пам’яті воно виявляється в утруднених темпах запам'ятовування і відтворення 

нового матеріалу, в мисленні – у важкості формулювання простих і абстрактних ідей, в мові - в утрудненому 

пошуку слів, в поведінці - в деякій розгубленості і афекті подиву.  
 

F 06.72 Легкий когнітивний розлад у зв'язку з епілепсією 

  

F 06.81 Інші психотичні розлади, обумовлені пошкодженням та дисфункцією головного мозку або 

соматичною хворобою  

 

F 06.812 Інші психотичні розлади у зв'язку з епілепсією. Включається епілептичний психоз БДУ  

 

F 06.82 Інші непсихотичні розлади  

 

F 06.822 Інші непсихотичні розлади у зв'язку з епілепсією  

 

F 06.91 Неуточнені психотичні розлади, обумовлені пошкодженням і дисфункцією го ловного мозку або 

соматичної хворобою. 

 

F 06.912 Неуточнені психотичні розлади у зв'язку з епілепсією  

 
F 06.92 Неуточнені непсихотичні розлади, обумовлені пошкодженням і дисфункцією головного мозку або 

соматичною хворобою  

 

F 06.922 Неуточнені непсихотичні розлади у зв'язку з епілепсією 

 

F 06.99 Неуточнені психотичні розлади, обумовлені пошкодженням  і дисфункцією головного  мозку або 

соматичною хворобою.  

  

F 06.992 Неуточнені психотичні розлади у зв'язку з епілепсією 
 

F 07.0 Розлад особистості огранічної етіології 

 

F 07.02 Розлад особистості у зв'язку з епілепсією 

  

F 07.8 Інші органічні розлади особистості і поведінки, обумовлені хворобою, травмою  

і дисфункцією головного мозку. Пізнавальні, емоційні, особистісні та поведінкові розлади, не класифіковані 

в попередніх рубриках.  

 

F 07.82 Інші органічні розлади особистості і поведінки у зв'язку з епілепсією  

 
F 07.9 Органічні розлади особистості та поведінки, обумовлені хворобою, травмою і дисфункцією 

головного мозку, не уточнені.  Включається органічний психосиндром.  

 

F 07.92 Неуточнені органічні розлади особистості і поведінки в зв'язку з епілепсією 

 
 

Додаток Б 



 

Класифікація епілепсій, епілептичних синдромів та епілептичних статусів 

 
 
Щодо класифікації, то прийнято поділяти епілепсію згідно типів нападів і етіології. 
По типу нападів епілепсії поділяються на фокальні й генералізовані. Фокальними, або 

парціальними, називаються напади, які починаються в обмеженій ділянці однієї Із півкуль і 
можуть розповсюджуватись на Інші відділи головного мозку. Клінічно такі напади проявляються 

початком розвитку з однобічних моторних, сенсорних (наприклад відчуття неприємного запаху, 
блимання світла, кругів, зигзагів), або психічних, таких як галюцинації, ілюзії симптомів. Ці 
симптоми називаються аурою, якщо за ними розвивається порушення свідомості. 

Генералізованими називаються напади при яких із самого початку задіяні обидві півкулі, 
їх особливістю є наявність білатеральних, приблизно семитричних тонічних, або клонічних судом, 
які супроводжуються втратою свідомості. 

Найбільш відомим типом нападів є генералізований тоніко-клонічний, або великий 

напад (grand mal). 
У класифікації епілепсії виділяють також етіологічний чинник, який може бути 

викликаний чисельними екзогенними й ендогенними факторами. Тому епілепсії поділяють на 
ідіопатичні, симптоматичні й криптогенні. 

До ідіопатичних належать епілепсії, для яких характерно наявність специфічного 
патогенезу. Дані епілепсії не являються симптомами іншого захворювання. Більшість з них 
пов’язані зі специфічним генетичним чинником. До таких епілепсій, зокрема, належить 
генералізована епілепсія з простими абсансами, або, як їх називають пацієнти, "завмирання" коли 

раптово припиняється вся психічна діяльність — хворий залишається в тій самій позі, в якій він 
був до початку нападу, і через пару секунд напад раптово припиняється, так, що його може не 
помітити не тільки хворий, а й оточуючі. Частота їх може сягати від десятків і до сотні в день. 

До симптоматичних належать епілепсії, які пов’язані з набутим ураженням головного 
мозку. Практично кожний фактор, який має патогенний вплив на кору великих півкуль може 
призводити до виникнення нападу. Частими причинами є травма, енцефаліти, судинні ураження, 
тощо. 

Під криптогенною формою мається на увазі симптоматична епілепсія, де на рівні наших 
сучасних знань не може бути точно встановлена етіологія. Таких епілепсій 60%. 

Найбільш частою фокальною симптоматичною епілепсією є скронева, яка може 
проявлятись у вигляді оральних автоматизмів, страху, галюцинацій, хаотичних рухів кінцівок у 
вигляді потирання долоні, одягання або роздягання, сноходінь. Характерна моторна зупинка і 
застиглий погляд. 

Лобно - дольові напади характеризуються жестикуляторними автоматизмами з раптовим 

початком і раптовим закінченням практично без післянападної сплутаності. Рідко нападу передує 
аура, яка характеризується хворим як страх, вісцеральними і вегетативними феноменами 
(абдомінальні відчуття, поблідніння обличчя, тахікардія, мідріаз). Автоматизми бурні, вичурні, 
істероподібні. Напади супроводжуються насильницьким мисленням, адверсією голови і тіла, часто 
переходять в генералізовані тоніко - клонічні напади. 

Тім'яне - дольові напади характеризуються відчуттям "поколювання", оніміння, 
головокружіння, порушенням схеми тіла, метаморфопсіями, зоровими галюцинаціями. 

При потиличне - дольових нападах парціальні сенсорні напади по типу скотом, 

геміанопсій, амаврозу, метаморфопсій, ілюзій і галюцинацій. Часто напади комбінуються з 
мігренозними головними болями. 
 
 

 Міжнародна класифікація епілепсій та епілептичних синдромів 
 ILAE - 1989 р., (скорочений варіант) 

 

     1. Локалізаційно-обумовлені (фокальні,  парціальні) епілепсії 
і синдроми 
 
     1.1. Ідіопатичні (з віко-залежним дебютом), G 40.0: 
     - доброякісна      епілепсія      дитячого       віку       з 



центрально-темпоральними спайками на ЕЕГ (роландична); 

     - дитяча епілепсія з потиличними припадками (синдром Гасто); 
     - первинна епілепсія при читанні. 
 
     1.2. Симптоматичні G 40.1, G 40.2: 
     - хронічна прогресуюча  парціальна  епілепсія  дитячого  віку 
(Кожевнікова) G 40.5; 
     - синдром Расмуссена; 

     - епілепсія, яка характеризується припадками, що викликаються 
специфічними провокуючими факторами; 
     - скронева епілепсія; 
     - лобна епілепсія; 
     - епілепсія, пов'язана з ураженням тім'яної частки; 
     - епілепсія, пов'язана з ураженням потиличної частки. 
 

     1.3. Криптогенні. 
 
     2. Генералізовані епілепсії і синдроми (G 40.3) 
 
     2.1. Ідіопатичні (з віко-залежним дебютом): 
     - доброякісні сімейні судоми новонароджених; 
     - доброякісні ідіопатичні неонатальні судоми; 
     - доброякісна міоклонічна епілепсія раннього дитячого віку; 

     - дитяча абсанс-епілепсія (пікнолепсія); 
     - ювенільна абсанс-епілепсія; 
     - ювенільна міоклонічна епілепсія (синдром Янца); 
     - епілепсія  з  генералізованими тоніко-клонічними припадками при пробудженні; 
     - епілепсія  з  припадками,  які характеризуються специфічним характером провокації 
(рефлекторні припадки). 
 

     2.2. Криптогенні чи симптоматичні (з  віко-залежним  дебютом) 
G 40.4: 
     - синдром Веста (інфантильні спазми); 
     - синдром Леннокса-Гасто; 
     - епілепсія  з  міоклонічно-астатичними  припадками  (синдром 
Дузе); 
     - епілепсія з міоклонічними абсансами (синдром Тассінарі). 

 
     2.3. Симптоматичні: 
     - рання міоклонічна енцефалопатія; 
     - рання  дитяча  епілептична  енцефалопатія   з   комплексами "спалах-пригнічення" на ЕЕГ 
(синдром Отахара); 
     - специфічні    синдроми:    ектомезодермальні     дисплазії, лізенцефалія (пахігірія),  гамартози, 
нетримання пігменту (синдром Блоха-Сульцбергера),   піридоксинова   залежність,    ензимопатії, 
сероїдліпофусциноз,  хвороба Лафора,  MELAS,  MERRF,  лізосомні та пероксисомні хвороби, 

інші. 
 
     3. Епілепсії  і  синдроми,  які  мають  ознаки  фокальних   і генералізованих G 40.8 
 
     3.1. З генералізованими і фокальними припадками: 
     - припадки новонароджених; 
     - тяжка міоклонічна епілепсія дитинства; 

     - епілепсія    з    постійними    спайк-хвилями    під    час повільнохвильового сну; 
     - набута епілептична афазія (синдром Ландау-Клеффнера). 
 
     3.2. Без  чітких  ознак  генералізованості  або   фокальності (G 40.9). 
 



     4. Спеціальні синдроми 

 
     4.1. Ситуаційно-обумовлені припадки (G 40.5): 
     - фебрильні припадки; 
     - судоми, які виникають при гострих метаболічних порушеннях. 
 
     4.2. Ізольовані  припадки  (G  40.6,  G  40.7).  Епілептичний 
статус (G 41). 

 
Клінічна класифікація епілепсій 

та епілептичних синдромів 
 
     1. Епілептичні   хвороби  (дитяча  форма  епілепсії,  тип  та частота епілептичних припадків); 
 
     2. Епілептичний  синдром  як  клінічний прояв захворювань ЦНС різного генезу; 

 
     3. Епілептичний синдром резидуально-органічного типу; 
 
     4. Епілептична реакція. 

 
 

Міжнародна класифікація епілепсії (Нью-Делі, 1989) 
 

1. Епілепсія й епілептичні синдроми, пов‘язані з певною локалізацією епілептичного 
вогнища 

1.1. Ідіопатична локально зумовлена епілепсія (пов‘язана з віковими особливостями) 
1.2. Симптоматична локально зумовлена епілепсія 
1.3. Криптогенна локально зумовлена епілепсія 

 
2. Генералізована епілепсія і епілептичні синдроми 

2.1. Ідіопатична генералізована епілепсія (пов‘язана з віковими особливостями) 
2.2. Генералізована криптогенна або симптоматична епілепсія (пов‘язана з віковими 

особливостями) 
2.3. Генералізована симптоматична епілепсія й епілептичні синдроми 

2.3.1. Генералізована симптоматична епілепсія неспецифічної    етіології 
(пов‘язана з віковими особливостями) 

2.3.2. Специфічні синдроми 

3. Епілепсія та епілептичні синдроми, які не можуть бути зараховані до фокальних чи 
генералізованих 

3.1. Епілепсія та епілептичні синдроми з генералізованими й фокальними нападами 
3.2. Епілепсія та епілептичні синдроми без певних проявів, характерних для 

генералізованих або фокальних нападів 
4. Спеціальні синдроми 

4.1. Напади, пов‘язані з певною ситуацією 
4.2. Одиночні напади або епілептичний статус 

 
 
 

 Міжнародна (ILAE) класифікація епілептичного статусу (Е.С.): 
 
 Під епілептичним статусом розуміють напад, який триває більше ЗО хвилин, або 
повторні напади, між якими до хворого не повертається свідомість. 

 
     1. Генералізований Е.С. 
 
     1.1. Генералізований   судорожний   Е.С.   (Е.С.   судорожних припадків, ЕССП) (G 41.0): 
     - з тоніко-клонічними припадками 



     - з тонічними припадками 

     - з клонічними припадками 
     - з міоклонічними припадками 
     - з атонічними припадками/ 
 
     1.2. Генералізований безсудорожний Е.С. (G 41.1) 
     - статус абсансів (простих, складних) 
     - пік-хвильовий статус (ступор). 

 
     2. Парціальний (фокальний) Е.С. (G 41.2) 
     - з простими парціальними припадками 
     - з складними парціальними припадками 
     - вторинно-генералізований Е.С. 
 
     3. Однобічний Е.С. (G 41.8) 

     - може супроводжуватися перехідною або  постійною  пірамідною недостатністю (геміпарез, 
плегія). 
 
     4. Некласифікований Е.С. (G 41.9) 
 
     II. Класифікація   побудована   за   етіологічним  принципом. Передбачений розподіл Е.С.  на 
первинний або "істинний" (ІЕС), 
який  виникає  при  епілепсії і вторинний або симптоматичний (СЕС) 

при  гострих   захворюваннях   та   ураженнях   головного   мозку: 
інфекційних   та  інфекційно-алергічних  процесах,  інтоксикаціях, 
черепно-мозковій травмі, порушеннях мозкового кровообігу та інших. 
 
     III. За  клінічною   характеристикою   типу   перебігу   Е.С. 
класифікують: як перманентний, інтермітуючий та рецидивуючий. 
 

     IV. За ступенем важкості: легкий, середній та тяжкий. 
 
     V. За терміном тривалості Е.С. розділяють на: 
     - на передстатус ( до 9 хв. з моменту початку припадку), 
     - початковий (10 - 30 хв.), 
     - розгорнутий (31 - 60 хв.), 
     - рефрактерний (більше 60 хв.). 
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Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на епілепсію 
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КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ 
надання медичної допомоги хворим на епілепсію 

Шифр за МКХ-10: G40, G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8, G40.9.  
Епілепсія є хронічним поліетіологічним захворюванням головного мозку, яке 

характеризується наявністю повторних нападів, що виникають в результаті надмірних нейронних 

розрядів та супроводжується різними клінічними симптомами.  
Ознаки та критерії діагностики  
Поширеність захворювання складає від 5 до 10 на 1000 населення. Щорічно на епілепсію 

хворіє у розвинутих країнах 40-70 чоловік на 100 000 населення. Протягом перших місяців після 
народження відмічається сама висока захворюваність, котра знижується на другому десятиріччі 



життя і знову зростає у похилому віці. У 50-60% хворих перші епілептичні напади мали місце у 

віці до 16 років.  
Виділяють три види епілепсії: ідіоматична, симптоматична, криптогенна.  
До ідіопатичних відносять переважно генетично-обумовлені епілепсії. Більшість первинно 

генералізованих епілепсій, а також доброякісних парціальних епілепсій дитячого віку належать до 
цієї групи.  

До симптоматичних епілепсій відносять її форми, коли ідентифіковане органічне ураження 
головного мозку, яке може бути причиною виникнення епілептичних нападів.  

До криптогенних відносять такі її форми, коли на основі особливостей клінічного синдрому та 
даних обстеження можна зробити висновок про вірогідність наявності симптоматичної епілепсії, 
але її причина залишається невиясненою.  

Згідно класифікації Міжнародної Протиепілептичної Ліги епілептичні напади розділяють на 
дві основні групи: генералізовані та парціальні.  

I. Генералізовані напади  
1. Абсанси  

типові (petit mal)  
атипові  
2. Тоніко-клонічні (grand mal)  
3. Клонічі.  
4. Тонічні.  
5. Міоклонічні.  
6. Атонічні.  
II. Парціальні напади  

1. Прості (без порушення свідомості).  
- З руховими симптомами  
- З соматосенсорними або спеціальними сенсорними симптомами  
- З вегетативними симптомами  
- З психічними симптомами  
2. Комплексні (з порушенням свідомості).  
Починаються як прості, прогресують в комплексні.  

- Тільки з порушенням свідомості  
- З автоматизмом  
3. Парціальні з вторинною генералізацією.  
Клінічними проявами епілепсії є не тільки судомні напади або їх еквіваленти, але також і 

різноманітні психічні розлади, які, як правило, зростають по мірі прогресування захворювання.  
Впровадження новітніх антиепілептичних препаратів з початку 90-их років минулого століття 

значно покращило результати медикаментозного лікування епілептичних припадків, особливо у 

випадках симптоматичної епілепсії з парціальними нападами. Проте і зараз близько 15-25% 
хворих на епілепсію лишаються резистентними до протисудомної терапії і потребують іншого, 
більш радикального лікування. Навіть при ефективній фармакотерапії, тривалий прийом 
антиепілептичних медикаментів може спричинювати розвиток різних побічних ефектів, внаслідок 
чого хворим, в певних випадках, необхідно відмовлятися від подальшого їх вживання.  

Умови в яких повинна надаватися медична допомога  
Хворі на епілепсію підлягають амбулаторному лікуванню під спостереженням невролога, 

епілептолога або психіатра. При необхідності стаціонарне лікування у неврологічному або 

спеціалізованому епілептичному відділенні. При тривалому епілептичному статусі - госпіталізація 
у відділення інтенсивної терапії. При наявності показів до хірургічного лікування - госпіталізація 
у нейрохірургічне відділення.  

Діагностика  
1. Збір анамнестичних даних, неврологічний та соматичний огляд.  
2. Огляд психіатра.  
3. Електрофізіологічні (ЕЕГ, комп'ютерна ЕЕГ, відео ЕЕГ).  

4. МРТ або, та АКТ.  
5. Дослідження крові - загальний, біохімічний аналіз (електроліти, загальний білок, його 

фракції, печінкові проби), контроль згортання.  
6. Визначення групи крові, резус-фактора.  
7. Загальний аналіз сечі.  



8. Консультація нейроофтальмолога, отоневролога.  

Доповнюючі (за показаннями).  
1. Визначення концентрації антиепілептичного препарату у плазмі крові.  
2. Вірусологічні дослідження крові, слини, ліквору.  
3. ОФЕКТ.  
4. Вада-Аміталовий тест.  
5. Установка глибинних електродів.  
6. Функціональна МРТ.  

Лікування  
Медикаментозне лікування  
Вибір антиепілептичних препаратів в залежності від форм епілепсії та епілептичного 

синдрому. Форма епілепсії або синдром  Препарати першого вибору  Препарати подальшого 
вибору  

Парціальні  Карбамазепін, вальпроат  Фенітоін, ламотріджин, габапентин, топірамат  
Генералізовані  

Абсанси  Вальпроат, етосуксимід  Ламотріджин  
Міоклонічні напади  Вальпроат, клоназепам  Етосуксимід, ламотріджин, топірамат  
Атонічні напади  Вальпроат, клоназепам  Фенобарбітал, ламотріджин, фенітоін  
Тоніко-клонічні напади  Вальпроат, карбамазепін  Фенобарбітал, фенітоін, топірамат, 

ламотріджин  
Специфічні епілептичні синдроми  
Уеста, Леннокса-Гасто  АКТГ, вальпроат  Вігабатрін, ламотріджин, топірамат  
Епілептична афазія Ландау-Клеффнера  Вальпроат  Вігабатрін, топірамат  

 
Хірургічне лікування  
Показання до хірургічного лікування епілепсії  
Неефективність медикаментозного лікування - резистентність до адекватної протисудомної 

терапії.  
Прогресуючі психоемоційні, інтелектуальні розлади.  
Хірургічне лікування епілепсії розвивається у трьох основних напрямках. Перший - класичні 

резекційні операції, другий - функціональні стереотаксичні втручання, третій - 
електростимулюючі операції.  

Метою резекційних операцій є, по-перше видалення первинного епілептогенного фокусу, 
включаючи зону морфологічного ураження; по-друге - відключення епілептогенного фокусу від 
інших мозкових структур, які беруть активну участь у розповсюдженні епілептичної активності, 
навіть при неповному видаленні первинного фокусу; по-третє - зменшення загальної кількості 
нейронів із зміненою біоелектричною активністю. За допомогою стереотаксичних втручань 

можливо досягти дві перші мети.  
Метою всіх електростимуляційних хірургічних втручань є посилення гальмівних процесів в 

окремих мозкових структурах, які спричинюють інгібуючий вплив на міжпароксизмальну 
діяльність епілептичного вогнища, на виникнення, розповсюдження та генералізацію 
епілептичних розрядів.  

Вибір методу хірургічного лікування 1  Селективна амигдалогіпокампектомія (відкрита) 
 Медіанний скроневий склероз.  

2  Передня скронева лобектомія (ПСкрЛ), включаючи амигдалогіпокампектомію 

 Медіанний скроневий склероз, низькодиференційовані гліоми; кортикальна дисплазія.  
3  Топектомія  Малодиференційовані гліоми (ганліоми, DNET, кавернозні ангіоми); 

посттравматичні рубці; локальні енцефаліти; кортикальна дисплазія; порушення нейрональної 
міграції. Чітка кореляція локалізації вогнищевих структурних змін мозку (не у функціонально та 
моторно важливих зонах) з даними ЕЕГ, ОФЕКТ.  

4  Топектомія + ПСкрЛ  Відсутність чіткої кореляції локалізації вогнищевих структурних 
змін мозку (у скронево-тім'яних ділянках) з даними ЕЕГ, ОФЕКТ.  

5  Субпіальна резекція  Симптоматична епілепсія при локалізації вогнищевих структурних 
змін мозку у функціонально та моторно важливих зонах мозку.  

6  Субпіальна резекція + ПСкрЛ  Симптоматична епілепсія при локалізації вогнищевих 
структурних змін мозку у функціонально та моторно важливих зонах мозку.  



7  Кальозотомія  Атонічні припадки при відсутності вогнищевого ураження, білатеральна 

синхронізована епіактивність. Криптогенні або симптоматичні генералізовані припадки (с. 
Lennox-Gastaut).  

8  Гемісферектомія  Дитячий вік: одностороннє вогнищеве ураження; геміпарез; 
одностороння епіактивність; геміатрофія; прогресуючі психо-інтелектуальні розлади. Вродженні 
мальформації; с. Штурге-Вебера; Енцефаліт Расмуссена; наслідки бактеріальної, вірусної інфекції; 
наслідки ЧМТ; вторинні зміни внаслідок судинної патології.  

9  Стереотаксична амигдалектомія  Медіанний скроневий склероз; криптогенна або 

ідіоматична епілепсії.  
10  Стереотаксична амигдалектомія двостороння  Атонічні припадки при відсутності 

вогнищевого ураження, білатеральна синхронізована епіактивність. Криптогенні або 
симптоматичні генералізовані припадки (с. Lennox-Gastaut).  

11  Стереотаксична гіпокампектомія  Медіанний скроневий склероз; криптогенна або 
ідіоматична епілепсії.  

12  Стереотаксична гіпокампектомія двостороння  Атонічні припадки при відсутності 

вогнищевого ураження, білатеральна синхронізована епіактивність. Криптогенні або 
симптоматичні генералізовані припадки (с. Lennox-Gastaut).  

13  Цингулотомія двостороння  Виражені афективні стани, приступи агресивності  
14  Трансплантація нервової тканини в комбінації із різноманітними стереотаксичними 

операціями  Діти з вираженими інтелектуальними розладами в комбінації з іншими 
стереотаксичними операціями.  

15  Електростимулюючі операції  Неефективність попередніх операцій; тяжка 
загальносоматична патологія; відмова хв. від інших хірургічних втручань.  

16  Лікворошунтуючі операції  Епісиндром, підвищений ВЧТ, відсутність локальних 
структурних змін мозкової речовини.  

17  Кістоперитонестомія  Симптоматична епілепсія + кіста  
18  Стереотаксична рідіохірургія  Гамартома гіпоталамусу; кавернозна ангіома; медіанний 

скроневий склероз.  
 
Критерії ефективності та очікувані результати  

Повне припинення нападів або значне зниження їх частоти та тяжкості.  
Покращання соціально-трудової та педагогічної адаптації та якості життя при мінімальних 

негативних наслідках.  
Шкала оцінки результатів хірургічного лікування  
1. А. Повне припинення епілептичних нападів.  
1. Б. Рідкі аури.  
2. А. Рідкі напади.  

2. Б. Тільки нічні напади.  
3. Певне зниження частоти нападів.  
4. А. Частота нападів не змінилася.  
4. Б. Напади почастішали.  
Орієнтовна тривалість лікування в стаціонарних умовах складає 10-14 днів. Подальше 

амбулаторне лікування хворих показане під наглядом невролога або епілептолога, психіатра. 
Огляд нейрохірурга після операції - 1 раз на рік.  

 

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України  
за спеціальністю "нейрохірургія"       Є.Г.Педаченко  
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КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ 
надання медичної допомоги хворим із епілептичним статусом 

Шифр за МКХ-10: G41.0, G41.1, G41.2, G41.8, G41.9.  
Епілептичний статус - епілептичний напад, який триває більше 30 хвилин або повторні 

епілептичні напади, між якими у хворого свідомість не відновлюється.  
Ознаки та критерії діагностики  
За статистичними даними у близько 15% хворих на епілепсію траплявся епілептичний 

статус. Серед дорослих у близько 25% хворих вперше діагностована епілепсія проявляється 
епілептичним статусом; від 10 до 20 відсотків дітей хворих на епілепсію у своєму житті мали хоча 
б один епілептичний статус.  

Існує велика кількість різних типів епілептичного статусу (ЕС), однак практичне значення 
мають три основні його різновиди: ЕС судомних нападів, ЕС парціальних нападів та ЕС абсансів. 
ЕС судомних нападів частіше є найбільш складною формою ЕС і несе безпосередню небезпеку 
для життя хворого.  

Головним патогенним діючим фактором при епілептичному статусі є судомний синдром. 
Судомний синдром безпосередньо ініціює розвиток ряду ускладнень, які безпосередньо можуть 
призвести до смерті хворого. Головним з цих розладів є порушення дихання, яке має циклічний 
характер - апное під час нападу та гіперпное в післясудомній стадії.  

Умови, в яких повинна надаватися медична допомога  
Хворий з епілептичним статусом має бути негайно госпіталізований у неврологічне або 

спеціалізоване епілептичне відділення, при продовженні епілептичного статусу, на фоні 
проведення медикаментозної терапії необхідне переведення хворого у відділення інтенсивної 

терапії, при наявності нейрохірургічної патології, яка проявляється епілептичним статусом - 
госпіталізація у нейрохірургічному відділенні.  

Діагностика  
1. При можливості - збір анамнезу у родичів або свідків початку статусу.  
2. Неврологічний та соматичний огляд.  
3. АКТ головного мозку.  
4. ЕхоЕС при відсутності (АКТ).  

5. ЛП (при необхідності).  
6. Дослідження крові - загальний, біохімічний аналіз (електроліти, загальний білок, його 

фракції, печінкові проби), контроль згортання.  
7. Загальний аналіз сечі.  
8. При необхідності - визначення концентрації антиепілептичного препарату у плазмі крові.  
Лікування  
Звільнення повітроносних шляхів. В/в катеризація, контроль життєво-важливих функцій. 

Ранній початок медикаментозного лікування.  
Медикаментозне лікування  
Перший етап  
1. Діазепам: дорослим в/в у дозі 5-10 мг на 1 кг ваги; дітям - доза 0,3 мг на 1 кг ваги (у дітей 

досить ефективною є ректальна форма препарату).  
2. Замість діазепаму використовують лоразепам у дозі 2 мг в/в (дорослі: 0,05-0,1 мг/кг; діти - 

до 4 мг одноразово).  
3. Одразу після діазепаму або лоразепаму в/в вводиться фенітоін: дорослим 18 мг/кг ваги; 

дітям 10-15 мг/кг ваги (максимальний ефект наступає через 20-30 хвилин після введення).  
Другий етап  
Фенобарбітал: дорослим в/в у дозі 10 мг на 1 кг ваги; дітям 4-6 мг/кг на 1 кг ваги. При цьому 

слід враховувати можливий розвиток депресії дихання, седативного ефекту, аритмії, падіння 
артеріального тиску, швидку дію препарату та тривалий період напіввиведення із організму.  

Третій етап  
У випадку продовження нападів в умовах відділення інтенсивної терапії необхідна інтубація 

хворого, проведення штучної вентиляції легень та введення внутрішньовенозно тіопенталу натрію 
у дозі 100-200 мг на протязі 30 сек. А потім по 50 мг кожні 2-3 хв. до припинення нападів.  

У випадках діагностування ураження головного мозку, яке потребує нейрохірургічне 
втручання, останнє необхідно проводити в ургентному порядку, у випадках цереброваскулярної 
патології або в плановому, після припинення ЕС та всестороннього дообстеження хворого.  



Критерії ефективності та очікувані результати  

Повне припинення нападів або значне зниження їх частоти та тяжкості. Комбінація 
діазепаму та фенітоіну припиняє епілептичний статус у 70-90% хворих. Хворий знаходиться в 
стаціонарі до повного припинення епілептичного статусу. Подальше амбулаторне лікування 
хворих показане під наглядом невролога, епілептолога чи психіатра.  

 
Головний позаштатний спеціаліст МОЗ  
України за спеціальністю "нейрохірургія"  Є.Г.Педаченко  
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Протокол лікування епілепсії, епілептичних синдромів у дітей 

 

Шифр (G 40) 

 

 Епілепсія - гетерогенна група захворювань, які характеризуються повторними, спонтанно 

виникаючими припадками. Епілептичний припадок є основним симптомом епілепсії і клінічним 
проявом гіперсинхронних розрядів у нейронах головного мозку.  

До обов'язкових умов розвитку будь-якої форми епілепсії належить формування (внаслідок 
спадкової схильності і/чи екзогенних факторів) патофізіологічного феномену — епілептичного 
вогнища і/чи епілептичної системи (група нейронів, здатних до самозбудження і поширення 
гіперсинхронних розрядів). 

В основу сучасної Міжнародної класифікації епілепсій та епілептичних синдромів (ІLАЕ, 

1989) покладено два основних принципи: 

1. За клінічною характеристикою припадків, які характеризуються визначеною локалізацією 

епілептичного вогнища, всі епілепсії та епілептичні синдроми підрозділяються на локалізаційно-
обумовлені (парціальні) і генералізовані. 

2. За етіологією — на ідіопатичні, симптоматичні, криптогенні. Симптоматичну епілепсію 

розглядають як наслідок відомих чи можливих хвороб центральної нервової системи. Ідіопатична 
епілепсія і відповідні синдроми характеризуються як хвороби, що не викликаються відомими 
причинами, за винятком наявної спадкової схильності. Термін "криптогенна епілепсія" визначає 
хвороби з невстановленою, прихованою причиною і в багатьох випадках більшість її видів можуть 
бути зараховані до епілепсії симптоматичної, з невідомою етіологією. 
 

І. Міжнародна класифікація епілепсій та епілептичних синдромів 

ILAE - 1989 р., (скорочений варіант)  

1. Локалізаційно-обумовлені (фокальні, парціальні) епілепсії і синдроми    

1.1. Ідіопатичні (з віко-залежним дебютом), G 40.0:  

- доброякісна епілепсія дитячого віку з центрально-темпоральними спайками на ЕЕГ 
(роландична); 
- дитяча епілепсія з потиличними припадками (синдром Гасто); 
- первинна епілепсія при читанні.    
1.2. Симптоматичні G 40.1, G 40.2: 

- хронічна прогресуюча парціальна епілепсія дитячого віку (Кожевнікова)          G 40.5;  
- синдром Расмуссена; 
- епілепсія, яка характеризується припадками, що викликаються специфічними провокуючими 
факторами; 
- скронева епілепсія; 



- лобна епілепсія; 

- епілепсія, пов'язана з ураженням тім'яної частки; 
- епілепсія, пов'язана з ураженням потиличної частки.  
1.3. Криптогенні. 
2. Генералізовані епілепсії і синдроми (G 40.3) 

2.1. Ідіопатичні (з віко-залежним дебютом):  

- доброякісні сімейні судоми новонароджених;          

- доброякісні ідіопатичні неонатальні судоми; 
- доброякісна міоклонічна епілепсія раннього дитячого віку; 
- дитяча абсанс-епілепсія (пікнолепсія);   
- ювенільна абсанс-епілепсія;  
- ювенільна міоклонічна епілепсія (синдром Янца);  
- епілепсія з генералізованими тоніко-клонічними припадками при пробудженні;  

- епілепсія з припадками, які характеризуються специфічним характером провокації (рефлекторні 
припадки).                                                                   

2.2. Криптогенні чи симптоматичні (з віко-залежним дебютом) G 40.4:  

- синдром Веста (інфантильні спазми);  
- синдром Леннокса-Гасто;                       

- епілепсія з міоклонічно-астатичними припадками (синдром Дузе);  
- епілепсія з міоклонічними абсансами (синдром Тассінарі).                             

2.3. Симптоматичні: 

- рання міоклонічна енцефалопатія; 

- рання дитяча епілептична енцефалопатія з комплексами "спалах-пригнічення" на ЕЕГ (синдром 

Отахара);  

- специфічні синдроми: ектомезодермальні дисплазії, лізенцефалія (пахігірія), гамартози, 

нетримання пігменту (синдром Блоха-Сульцбергера), піридоксинова залежність, ензимопатії, 
сероїдліпофусциноз, хвороба Лафора, MELAS, MERRF, лізосомні та пероксисомні хвороби, інші. 

3. Епілепсії і синдроми, які мають ознаки фокальних і генералізованих G 40.8 

3.1. З генералізованими і фокальними припадками: 

- припадки новонароджених; 

- тяжка міоклонічна епілепсія дитинства; 
- епілепсія з постійними спайк-хвилями під час повільнохвильового сну; 

- набута епілептична афазія (синдром Ландау-Клеффнера). 

3.2. Без чітких ознак генералізованості або фокальності (G 40.9).       

4. Спеціальні синдроми    

 4.1. Ситуаційно-обумовлені припадки (G 40.5): 

- фебрильні припадки;  
- судоми, які виникають при гострих метаболічних порушеннях. 

 4.2. Ізольовані припадки (G 40.6, G 40.7). Епілептичний статус (G 41).    

 
ІІ. Клінічна класифікація епілепсій та епілептичних синдромів 

 

1. Епілептичні хвороби (дитяча форма епілепсії, тип та частота епілептичних припадків);  
2. Епілептичний синдром як клінічний прояв захворювань ЦНС різного генезу; 
3. Епілептичний синдром резидуально-органічного типу; 
4. Епілептична реакція. 
 
 
 
Діагностичні критерії епілептичної хвороби: 



 

У сучасному уявленні діагноз епілепсїї у дитини може бути встановлений без 
характерних змін психіки та відповідних патернів ЕЕГ. Особливості клінічних проявів 
епілептичних припадків становлять основне ядро захворювання.  

А) Клінічна характеристика епілептичних припадків: 

- Спонтанність виникнення; 

- Регулярність повторення; 

- Стереотипність проявів припадків, передприпадочних і післяприпадочних станів; 

- Короткотривалість; 

- Прив’язаність до періоду доби; 

- Наростання поліморфізму припадків і темпоралізація процесу. 

Згідно з класифікацією ILAE - 1981 виділяють такі типи епілептичних припадків (скорочений 
варіант): 

1. Парціальні (фокальні, локальні) припадки: 

1.1. Прості парціальні припадки: 

1. 1.1.1. Рухові припадки: фокальні (джексонівські), адверсивні, постуральні, фонаторні.              

2.1.1.2.  Сенсорні припадки: соматосенсорні, зорові, слухові, нюхові, смакові, вестибулярні.                                     
3.  1.1.3. Припадки з вегетативними симптомами. 
4.1.1.4.  Припадки з психологічними феноменами (дисмнестичні, дисфазичні, когнітивні, 
афективні та інші). 

 1.2. Складні парціальні припадки: 

1.1.2.1.  Початок без порушення свідомості. 
2. 1.2.2. Початок з порушенням свідомості. 

  1.3. Парціальні припадки з вторинною генералізацією.    

2. Генералізовані припадки: 

 2.1. Абсанси: 

1. 2.1.1. Прості абсанси. 
2. 2.1.2. Складні абсанси:   
-  з клонічним компонентом; 
- з атонічним компонентом; 
- з тонічним компонентом; 
- з автоматизмом; 

- з вегетативним компонентом;    
 2.3. Міоклонічні припадки.    
2.4.  Клонічні припадки.                
 2.5. Тонічні припадки. 
2.6. Тоніко-клонічні припадки.    
2.7.  Атонічні (астатичні) припадки. 

3. Некласифіковані припадки. 

 
При цьому генералізовані припадки супроводжуються повним відключенням свідомості з 

подальшою амнезією, а при фокальних (парціальних) припадках передбачається можливість 

збереження свідомості або її часткового порушення. 
У періоді новонародженості і в дітей раннього віку рекомендовано зупинитися на таких 

основних типах припадків: 
1) малі (мінімальні, приховані); 
2) тонічні; 
3) клонічні. 
4) міоклонічні. 
Розгорнуті генералізовані тоніко-клонічні судоми у новонароджених не спостерігаються.                   



 

Б) Електроенцефалографія (ЕЕГ) 

Характерні патерни динамічного ЕЕГ  дослідження як в міжприпадочний період, так і під 
час припадку: генералізовані, фокальні комплекси "пік-повільна хвиля", поліпіки, гіпсаритмія, 
"burst-suppression", інші. 

В) Методики нейровізуалізації (КТ, ЯМРТ головного мозку, інші) 

Отримані дані відносяться до критеріїв диференціальної діагностики між 

симптоматичними і ідіопатичними формами епілепсії, а також епілептичними синдромами. 

Г) Патопсихологічне обстеження (за показаннями) 

 

 
Лікування епілепсії і епілептичних синдромів 

  
 Лікування епілепсії розпочинається за умови достовірності встановленого діагнозу і 

складається з наступних напрямків: 

І.   Призначення антиепілептичних препаратів (АЕП); 

ІІ.  Визначення показань до застосування адитивних (гомеостабілізуючих) середників; 

ІІІ. Нейрохірургічна корекція; 

IV. Соціально-психологічна реабілітація пацієнта та сім’ї хворої дитини. 

 
І. Антиепілептична терапія 

 
До основних принципів лікування епілепсії й епілептичних синдромів відносять: 

індивідуальність, комплексність, безперервність, тривалість, спадкоємність.  
До основних груп АЕП належать: 

 1.   Карбамазепіни - доза 10 — 20 мг/кг/добу; 

 2.   Вальпроати  - доза 20 — 30 мг/кг/добу; 

3.   Сукциніміди  - доза 15 — 20 мг/кг/добу; 

4. Топірамат - доза  3 — 6 — [ 9]  мг/кг/добу; 

5. Ламотриджин - доза  1 — 5 — [10] мг/кг/добу; 

6. Габапентин - доза  5 — 10 — 30 мг/кг/добу; 

7. Бензодіазепіни - доза 0,03 — 0,1  мг/кг/добу;  

8. Барбітурати  - доза 2 — 4 мг/кг/добу; 

9. Гідантоїни - доза 5 — 7 мг/кг/добу; 

 

Призначення АЕП, дози яких перевищують запропоновані дози, визначає за доцільність 
направлення пацієнта  в дитячий неврологічний стаціонар. 

У дитячому віці лікування епілепсії й епілептичних синдромів доцільно починати з 

монотерапії, ґрунтуючись на твердженні про те, що кожний АЕП має виражену тією чи іншою 
мірою селективність дії по відношенню до форми епілепсії, типу припадка. 

 
При резистентних до монотерапії припадках (з попереднім випробуванням різних груп 

АЕП) використовується і раціональна антиепілептична поліфармація, яка має особливості при 
парціальних і генералізованих припадках і передусім не передбачає можливості ефективного 
поєднання препаратів вальпроєвої кислоти і барбітуратів; призначення гормональних препаратів 

(Сінактен-Депо, АКТГ) при специфічних для дитячого віку енцефалопатичних формах епілепсії 
(синдром Веста, синдром Леннокса-Гасто, інші). 

Препаратом вибору при неонатальних судомах є фенобарбітал. Застосовуються також 
фенітоїн, бензодіазепіни. Є дані про використання карбамазепіну, вігабатрину, вальпроєвої 
кислоти. При цьому призначення новонародженим і дітям раннього віку препаратів вальпроєвої 



кислоти і фелбамату недоцільне, зважаючи на високий гепатотоксичний ризик, а тривалий прийом 

фенобарбіталу супроводжується небажаними когнітивними наслідками. 

Контроль ефективності і безпеки лікування АЕП визначається з допомогою:  

- заповнення хворим або його родичами щоденника припадків; 
- моніторинг концентрації АЕП в сироватці крові; 
- аналіз біохімічних та гематологічних показників (раз у три місяці). 

У разі побічної дії проводиться відповідна корекція, зменшення дози АЕП або їх відміна. У 

випадках виникнення ускладнень перебігу епілепсії з розвитком епілептичного статусу лікування 
здійснюється згідно з розробленим протоколом.  

АЕП можуть бути відмінені протягом 2,5 - 5 років повної відсутності припадків. Термін 

відміни залежить від форми дитячої епілепсії. Зменшення дози АЕП проводиться поступово з 
оцінкою клінічних даних та змін біоелектричної активності головного мозку. При цьому, 
патологічні зміни на ЕЕГ або пубертатний період пацієнтів не визначають доцільність відміни 
АЕП при відсутності припадків більше п’яти років.   

Міжнародна протиепілептична ліга (ILAE) в сучасних умовах рекомендує вибір АЕП 

проводити у відповідності не лише з типом припадка і формою епілепсії, але і з позицій "доказової 
медицини". У відповідності до рекомендацій ILAE 2001 - 2004 рр: 

 1. Локалізаційно-обумовлені (фокальні, парціальні) епілепсії і синдроми             G 40, G 40.1, 

G 40.2: 

- Монотерапія: карбамазепіни або топірамат, вальпроати, бензодіазепіни, ламотриджин (рівень 
доказу А); 

- Комбінована терапія: з препаратів першої лінії, а також габапентин,  фенобарбітал, фенітоїн, 
окскарбазепін (рівень доказу В і С).  

2. Генералізовані епілепсії і синдроми G 40.3: 

2.1. Ідіопатичні: 

Абсансні форми: 

- Перша лінія: сукциніміди або вальпроати (рівень доказу А); 

- Друга лінія: ламотриджин  (рівень доказу В). 

- Міоклонічні форми: 

- Перша лінія: вальпроати, топірамат (рівень доказу В); 
- Друга лінія: ламотриджин або леветірацетам, комбінована терапія (рівень доказу В); 

- Епілепсія з генералізованими тоніко-клонічними припадками: 

- Перша лінія: вальпроати або топірамат, карбамазепіни (рівень доказу В);  
- Друга лінія: ламотриджин (рівень доказу В), фенітоїн (рівень доказу С);. 

 2.3. Криптогенні чи симптоматичні (дитячі енцефалопатичні форми): 

- Рання міоклонічна енцефалопатія 

- АКТГ або Сінактен-Депо, стероїди, нітразепам, бензодіазепіни, вальпроати, фенобарбітал. 

- Синдром Отахара 

- АКТГ або Сінактен-Депо, стероїди, вігабатрин, вальпроати, топірамат. 

- Синдром Веста (включаючи варіант Айкарді) 

- Вігабатрин або АКТГ, Сінактен-Депо, стероїди, нітразепам, топірамат, ламотриджин, 

леветірацетам, вальпроати, карбамазепіни, бензодіазепіни. 

- Синдром Леннокса-Гасто 

- Вальпроати або топірамат, ламотриджин, фелбамат, карбамазепіни, леветірацетам, стероїди. 

- Тяжка міоклонічна епілепсія (синдром Драве) 



- Вальпроати або топірамат, леветірацетам, (карбамазепіни, ламотриджин - протипоказані) 

Вище перераховані АЕП, зареєстровані або запланована їх реєстрація (вігабатрин, 
леветірацетам) в МОЗ України. Показання до вальпроатів обмежуються у дівчаток.  

 
ІІ. Адитивні середники 

Препарати адитивного спрямування: ГАМК-агоністи, вазоактивні і дегідратуючі засоби, 

вітаміни (піридоксаль-фосфат), магне-В6 призначаються в резистентних випадках при наявності 
показань. З урахуванням високої частоти метаболічних розладів в генезі судом у новонароджених 
та дітей раннього віку цьому контингенту хворих проводять  патогенетично обумовлену терапію. 

Резистентні до консервативного лікування форми епілепсії у дітей підлягають консультації 

у лікаря-нейрохірурга 

ІІІ. Нейрохірургічне лікування (узгоджено з головним дитячим нейрохірургом МОЗ 
України, д.м.н. Ю.О. Орловим) 

 

Критерії показань до хірургічного лікування епілепсії у дітей: 

- наявність морфологічного субстрату при симптоматичній епілепсії; 

- частота епілептичних припадків більше як два рази на місяць, які дезадаптують хворого і 
складають умови до когнітивних розладів; 

- істинна резистентність епілептичних припадків до адекватної антиепілептичної терапії з 
використанням послідовно або в комбінації не менше чотирьох препаратів; 

- можливості сучасного параклінічного обстеження (скальпова ЕЕГ, КТ, МРТ, МРС, ПЕТ 
головного мозку) та технічного виконання оперативного лікування і його очікувана ефективність.  
 

Шкала оцінки ефективності хірургічного лікування епілепсії: 

І клас - припадки відсутні; 

ІІ клас - рідкі припадки; 

ІІІ клас - зниження частоти припадків більше 90 %; 

IV клас - зниження частоти припадків менше 90 %. 

 

ІV. Соціально-психологічна реабілітація 

 

 - Соціально-педагогічні аспекти з метою пристосування хворої дитини до життя в сім'ї та 
суспільстві (підвищення якості життя), до яких належать різні методичні прийоми вдосконалення 
недостатніх функціональних систем з раннього віку та при появі хворобливого стану: розвиток 
сенсорних відчуттів; рання соціалізація через навчання та реалізацію навичок самообслуговування 
та мотивації рухів; розвиток когнітивної сфери через формування маніпулятивної та сюжетно-
рольової гри; формування здібностей до зміни стереотипу життя дитини, навчання її "особистою 

зайнятістю" для попередження виникнення припадків. 

 - Освіта:  підбір  індивідуальних  програм навчання; варіабільність форм та програм навчання 
залежно від можливостей дитини та її хворобливого стану; профорієнтація з попередньою 

психологічною підготовкою сім'ї та підлітка до деяких професійних обмежень; просвітницька 
робота в дитячих закладах та школах з питань особливостей навчання та поведінки дітей з 
епілептичними припадками. 

- Соціальна адаптація дитини: створення системи відносин з дитиною в сім'ї, як рівноцінним 
партнером, а не "інвалідом"; зміна стереотипу життя дитини з розширенням її світогляду, 
спрямованість на позитивну психосоціальну адаптацію; залучення її до культурних та соціальних 
справ; налагодження контактів з дітьми; створення міжвідомчих програм навчання та соціальної 
реабілітації; психологічно-педагогічні консультації для батьків з питань навчання та соціалізації їх 
дитини; фінансова підтримка сім’ї. 



Загальні критерії ефективності лікування епілепсії та епілептичних синдромів у 

дітей: 

- зникнення епілептичних припадків; 

- зниження частоти епілептичних припадків; 

- соціалізація дитини. 

 

Профілактика формування патофізіологічних передумов епілептогенезу. 

- достатній сон; 

- заборона шкідливих звичок, фізичних та емоційних перевантажень; 

- пересторога щодо гіпертермії, гіперінсоляції, гіпервентиляції; 

- пересторога щодо самостійного перебування у воді; 

- пересторога щодо довготривалого перегляду телевізійних передач; 

- профілактичне (превентивне) призначення АЕП (карбамазепіни, барбітурати, гідантоїни) після 

перенесених епілептичних реакцій (фебрильні судоми, афективно-респіраторні судоми), 
судомного варіанту енцефалічної реакції.  

Важливою обставиною є рекомендації, спрямовані на визначення єдиної налаштованості з 

боку лікаря, пацієнта та батьків хворої дитини стосовно необхідності дотримання основних 
принципів лікування, включаючи довготривалість прийому АЕП. 

 
Додаток Е  
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наказ Міністерства охорони 
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Протокол лікування епілептичного статусу (стану) у дітей  

 

Шифр (G 41) 

 
 

Мета і завдання розробки і впровадження даного протоколу - поліпшення якості надання 
медичної допомоги при виникненні епілептичного статусу у дітей, забезпечення її доступності, 
впровадження нових методів діагностики і лікування у медичну практику, профілактика 
виникнення цього критичного стану та зменшення несприятливих наслідків захворювання. 

Сфера застосування протоколу - виконання технологій, регламентованих даним 
протоколом в умовах лікувально-профілактичних закладів МОЗ України ІІ - ІV рівня. 

За визначенням ВООЗ та ILAE (Міжнародна протиепілептична ліга) під епілептичним 
статусом (Е.С.) розуміють наявність критичного стану, який характеризується достатньо 
подовженим епілептичним припадком або припадками з настільки короткими інтервалами, що 
формується довготривалий та фіксований епілептичний стан.  

Критичний термін часу тривалості безперервних припадків складає не менше 30 хв. При 
цьому, кожний наступний епілептичний припадок виникає раніше, ніж завершується попередній. 

 
Класифікації 

I. Міжнародна класифікація Е.С. (ILAE):  

1. Генералізований Е.С.       



1.1. 1.1. Генералізований судорожний Е.С. (Е.С. судорожних припадків, ЕССП) (G 

41.0): 
- з тоніко-клонічними припадками 
- з тонічними припадками 
- з клонічними припадками 
- з міоклонічними припадками 
- з атонічними припадками/ 

1.2. 1.2. Генералізований безсудорожний Е.С. (G 41.1)  

- статус абсансів (простих, складних) 
- пік-хвильовий статус (ступор). 

2. Парціальний (фокальний) Е.С. (G 41.2)  

- з простими парціальними припадками 
- з складними парціальними припадками 
- вторинно-генералізований Е.С. 

3. Односторонній Е.С. (G 41.8)           - може 
супроводжуватися перехідною або постійною пірамідною       недостатністю (геміпарез, 
плегія).  

4. Некласифікований Е.С. (G 41.9) 

II. Класифікація побудована за етіологічним принципом.   Передбачено підрозділення 

Е.С. на первинний або "істинний" (ІЕС), який виникає при епілепсії і вторинний або 
симптоматичний (СЕС) при гострих захворюваннях та ураженнях головного мозку: 
інфекційних та інфекційно-алергічних процесах, інтоксикаціях, черепно-мозковій травмі, 
порушеннях мозкового кровообігу та інших. 

ІІІ. За клінічною характеристикою типу перебігу Е.С. класифікують:         як перманентний, 

інтермітуючий та рецидивуючий . 

IV. За ступенем тяжкості:  легкий, середній та тяжкий. 

V.   За терміном подовженості Е.С. розділяють на: 

- на передстатус ( до 9 хв. з моменту початку припадку), 
- початковий (10 - 30 хв.), 
- трозгорнутий (31 - 60 хв.), 
- рефрактерний (більше 60 хв.). 

Діагностичні критерії: 

І. Клінічні: 

- означення довготривалого і фіксованого епілептичного стану (див. визначення Е.С.) 
- означення критичного стану (синдром поліорганної недостатності) - розлади температурної 
регуляції, порушення функцій дихальної та серцево-судинної систем, спланхнічних органів, 
водно-електролітного, кислотно-основного балансу, гемостазу, ендокринної недостатності, 
вегетативної дисфункції і інших. 

ІІ. Інструментальні і лабораторні : 

- ЕЕГ-моніторинг (моніторинг церебральних функцій): на фоні загальної дизритмії наявні 

переважно генералізовані комплекси "пік-повільна хвиля", "поліпіки", "burst-supression", 
"гіпсаритмія",  загострені високоамплітудні хвилі, ізолінія, інші  

- ЕКГ і контроль АТ 

- Дослідження показників крові: електроліти - Mg++, Ca++, Na+, K+, глюкоза, кислотно-основний 
баланс 

- Люмбальна пункція (виключення нейроінфекції, інших причин симптоматичного епілептичного 
статусу при відсутності абсолютних протипоказань до ЛП) 



- Визначення концентрації АЕП в сироватці крові 

- Методики нейровізуалізації – за показаннями. 
 

Лікування Е.С. 

 
 Основні принципи лікування Е.С. та серійних епілептичних припадків: екстренний 
характер, етапність, наступність в наданні медичної допомоги, комплексність. Цьому 
контингентові хворих показана госпіталізація в палату (блок) інтенсивної терапії неврологічного 

відділення або відділення реанімації.  

Невідкладна допомога: 

- Захист хворого від можливих травм під час припадку 

- Попередження прикушування язика та аспірації слизу, крові, блювотних мас 

- Забезпечення вільної прохідності верхніх дихальних шляхів 

- Контроль та забезпечення функції життєво важливих органів та систем. 

Комплекс інтенсивної терапії включає: 

- Етіологічне та патогенетичне лікування основного захворювання, яке супроводжується 
виникненням Е.С. (ІЕС, СЕС); корекція порушень вітальних функцій - дихання і серцевої 
діяльності 

- Патогенетичне лікування, яке направлено на усунення судом та гіпоксії головного мозку 

- Корекція основних показників поза-і внутрішньочерепного гомеостазу 

- Симптоматична терапія, яка направлена на зниження гіпертермії, профілактичне призначення 

вітамінів групи В (тіамін, піридоксаль-фосфат), антибіотиків, адекватне парентеральне 
харчування, інтенсивний догляд за хворим. 

Корекція порушень дихання та серцевої діяльності відноситься до першочергових заходів і 

проводиться з використанням стандартних методик. Інші невідкладні заходи: патогенетична 
терапія гіпоксії мозку, порушень перфузійного тиску, водно-електролітного обміну, кислотно-
основного стану, інших показників поза-і внутрішньочерепного гомеостазу здійснюється згідно з 

протоколами розробленими дитячими анестезіологами. 

Інтенсивна терапія статусного і / чи серійного перебігу судом, як і при розвитку 
безсудорожних варіантів цього патологічного стану передбачає в терміні часу три етапи 

диференційованого призначення антиепілептичної терапії з використанням відповідного 
алгоритму лікування. Важливого значення при цьому надається забезпеченню стабільного доступу 
до венозного русла, ЕЕГ - моніторингу та можливості визначення рівня АЕП в сироватці крові.  

Перший етап. 

Середником першого вибору є бензодіазепіни - діазепам (седуксен).  

Внутрішньовенне введення 0,5% розчину седуксену в разовій дозі 0,2 - 0,35 - 0,5 - [0,7] 
мг/кг маси тіла (одна ампула седуксену містить 10 мг в 2 мл). Швидкість введення 1 - 5 мг на 

хвилину. Частота та тривалість введення седуксену передбачає можливість повторного (два - три 
рази) введення медичного середника через 5 - 15 - 20 хвилин при повторному виникненні судом. 
При цьому у дітей менше 5 років дозволена сумарна доза 5 мг, у старших - 10 мг. Швидкість 
введення 1 – 5 мг/хв. 

До можливих ускладнень лікування бензодіазепінами відносять: затримку, аритмію та 

зупинку дихання, ларингоспазм, артеріальну гіпотензію, аритмію, зупинку серця (при виникненні 
ускладнень лікування здійснюється згідно з протоколами розробленими дитячими 
анестезіологами, дитячими кардіоревматологами та іншими фахівцями). Можливі і інші відносні 
недоліки при використанні бензодіазепінів: короткочасність дії, седативний ефект, м’язова 
релаксація, толерантність.  

У дітей при частих, серійних епілептичних припадках середники групи бензодіазепінів 
(діазепам) можна вводити ректально: при масі тіла менше 15 кг - 5 мг, більше 15 кг - 10 - [20] мг.  



Другий етап. 

При неефективності лікування Е.С. з використанням бензодіазепінів застосовують:  

- Гідантоїни водорозчинні (фенітоїн, фенгідан) - (10 - 15 - [20] мг/кг. Швидкість введення 1 - 3 

мг/кг/хвилину. Сумарна доза не більше 30 мг/кг. 

- При неефективності гідантоїнів -  фенобарбітал водорозчинний   (5 - 10 - [15] мг/кг). Разову дозу 

можна вводити кожних 20 - 30 хвилин до сумарної - 30 - 40 мг/кг (запланована реєстрація 
фенобарбіталу водорозчинного в МОЗ України).  

- У випадках недостатнього ефекту додатково використовуються: сірчанокисла магнезія 
(внутрішньовенно) або натрій оксибутират, піпольфен, дроперидол, фентаніл, лідокаїн, аміназин, а 
також спинномозкова пункція. 

Одночасне внутрішньовенне застосування фенобарбіталу водорозчинного та 
бензодіазепінів недоцільне з урахуванням можливого виникнення у 10 - 12 % випадків побічного 
ефекту - пригнічення функції дихання, кардіодепресивний ефект. 

Третій етап. 

При неефективності попередніх препаратів, а також, якщо Е.С. продовжується більше 30 

хвилин необхідно призначення загального наркозу з використанням штучного апаратного 
дихання. Препаратами вибору є барбітурати короткої дії (тіопенталу-натрію).  

В умовах реанімаційного відділення (палати інтенсивної терапії) тіопентал-натрію 

одночасно вводиться внутрішньовенно та внутрішньом’язово в сумарній дозі 8 - 10 мг/кг (не 
більше 15 - 20 мг/кг). Для внутрішньовенного введення використовується 0,25 - 0,5 - 1 % розчин 

препарату, а для внутрішньом’язового - 2 - 5 % (більш концентровані розчини можуть викликати 
асептичний некроз). Критеріями ефективності призначеного лікування є зникнення судом і 
епілептичної активності при моніторингу біоелектричної активності головного мозку. 

Епілептична активність повністю пригнічується при доведенні глибини сну відповідно до 

рівня першого - другого ступеня хірургічної стадії наркозу. При цьому зіниці максимально 
звужені, корнеальний рефлекс в’ялий, очні яблука установлюються по середній лінії, тахікардія 
зменшується, дихання нормалізується. Важливим клінічним симптомом, який свідчить про 
пригнічення епілептичної активності є відсутність спонтанного розширення зіниць. При достатній 
дозі тіопенталу-натрію клінічний ефект наступає через одну - три хвилини при 
внутрішньовенному введенні і вісім - десять хвилин після внутрішньом’язової ін’єкції. 

В неускладнених випадках при одно - двократному введенні тіопенталу-натрію 
відбувається вихід хворого з Е.С. В наступному хворий переводиться на чотирьох - шести кратне 

внутрішньом’язове введення медикаментозного середника. Паралельно з цим, раніше призначені 
антиепілептичні препарати (АЕП) через зонд вводяться в шлунок. Поступово, протягом декількох 
діб, проводиться повна заміна внутрішньом’язових ін’єкцій тіопенталу-натрію на таблетовані 
АЕП.  

Тривалість наркозу проводиться  не менше 12 - 24 годин після останнього припадку або 

реєстрації патологічних змін на ЕЕГ. 

Необхідно враховувати можливі негативні наслідки використання барбітуратів короткої 

дії: пригнічення дихання, кардіодепресивний ефект, седація, тривалий період виведення з 
організму. Слід відмітити, що внутрішньом’язове введення тіопенталу-натрію не дає вираженого 
побічного впливу на функцію серцево-судинної системи та дихання. 

При виборі стратегії і тактики інтенсивної терапії Е.С. при міоклонічних припадках, 

простих і складних абсансах доцільно передбачити в алгоритмі лікування додаткове призначення 
препаратів вальпроєвої кислоти (початкова доза 20 мг/кг), бензодіазепінів. 

Таким чином, алгоритм лікування Е.С. передбачає поетапне призначення  у хворих з 

генералізованими судомними припадками в тому числі парціальними: бензодіазепінів, гідантоїнів, 
барбітуратів, при абсансах - бензодіазепінів та вальпроатів. 

 При лікуванні симптоматичного Е.С. у дітей головна увага повинна приділятись 

етіологічній та патогенетичній терапії захворювання, яке викликало припадки. Своєчасно 



Так 
Ні 

Ні 
Так 

Ні 
Так 

призначена диференційована терапія основного захворювання у багатьох випадках, навіть без 

призначення АЕП, сприяє усуненню судом. У тих випадках коли припадки продовжуються, 
призначається терапія за описаним алгоритмом лікування Е.С., за умови кінцевого установлення 
діагнозу. 

При розвитку Е.С. у дітей з вираженою резидуально-органічною церебральною 

недостатністю перебіг захворювання носить більш несприятливий характер. Швидкий і 
довготривалий протисудомний ефект у цього контингенту хворих досягається при комбінації 
діазепаму та фенітоїну. Діазепам вводиться в проміжках між призначенням гідантоїнів. Показана 
помірна дегідратаційна терапія.  

Ефективність лікування Е.С. 

- припинення або значне зменшення кількості епілептичних припадків; 

- наявність свідомості у хворого; 

- стабілізація основних показників дихальної та серцево-судинної систем; 

- нормалізіція біоелектричної активності головного мозку.  

Хворий переводиться в неврологічне відділення, де проводяться необхідні дообстеження, 

уточнюються причини розвитку Е.С., визначаються принципи, стратегія і тактика подальшого 
лікування.  

Алгоритм 

 надання медичної допомоги дитині 

 з "істинним" епілептичним статусом. 
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Австралійське керівництво по використанню медикаментозних середників при 

вагітності 

 

Вступ 

 
 Один із двадцяти п’яти новонароджених в Австралії народжується з вродженим 
дефектом, частина з яких пов’язана з прийомом медичних середників матір’ю при 
вагітності. 
 Прийнята в цій країні класифікація ризиків застосування медичних середників прим 
вагітності покликана забезпечувати відповідною інформацією професійних медичних 

працівників, які зможуть використовувати її для прийняття раціональних рішень  по 
відношенню медикаментозного лікування вагітних. А також жінок, плануючих свою 
вагітність. Рекомендуємі терапевтичні дози медичних середників стосуються жінок 
репродуктивного віку. Визначені в керівництві дані по окремим медичним середникам не 
можуть рахуватись діючими у випадках перевищення рекомендуємих терапевтичних доз. 
 Більшість медичних середників проникає через плацентарний бар’єр. У цьому 
керівництві вказані відомі факти негативної дії медичних середників на розвиток плода, у 
тому числі, їх властивість викликати вроджені дефекти, небажані фармакологічні ефекти (як 

зворотнього, так і незворотнього характеру), а також латентний негативний вплив, який 
призводить до розвитку, наприклад, онкологічних захворювань у віддаленому періоді. При 
цьому не враховується вірогідність розвитку в новонародженого ідіосинкразичних реакцій 
на медичний середник, який проникає через плацентарний бар’єр. Медичний середник може 
проявляти різний негативний вплив на плід у залежності від періоду його розвитку. 
Рахується, що на протязі двох перших тижнів розвитку, починаючи від моменту запліднення 
і до першої пропущеної менструації, ембріон стійкий до любих тератогенних ефектів 

медичних середників. Критичний період ембріонального розвитку на протязі якого 
формуються органи і системи організму, починаючи приблизно через 17 днів після 
запліднення і закінчується до 60 - 70 дню розвитку плода. Вплив певних середників у даний 
період (між 17-ю й 70-ю добою) може призвести до розвитку виражених вроджених 
дефектів. 
 Разом з тим, де - які медичні середники мають властивість впливати на розвиток 
органів і систем у II  і III триместрі вагітності, призводячи до важких наслідків. 

Характерним прикладом є розвиток ниркової недостатності в плода, яка викликається 
прийомом інгібіторів ангіотензінперетворюючого ферменту на протязі цього періоду. 
 Крім того, вплив певних медикаментів на протязі вказаних триместрів може 
проявляти від’ємний вплив на розвиток ЦНС внаслідок, наприклад, тривалого періоду 
гістогенезу й фізіологічного дозрівання останньої,, призводячи до затримки розумового 
розвитку, церебральному паралічу або глухоті. 
 Перелік медичних середників включає в себе більшість препаратів, які широко 
застосовуються в Австралії. Класифікація грунтується на тих фактах, які є на сьогоднішній 

день і підлягають щорічному поновленню з врахуванням виявлених і проаналізованих нових 
даних.  
 Інформація про медичний середник, який складається з двох або більше активних 
речовин, представлена в цім керівництві на основі даних про компоненту, до якої 
застосовуються найбільш жорсткі обмежуючі вимоги. 
 

Дана класифікація включає наступні категорії: 

 
 -Категорія А 

 Медичні середники, які можуть широко застосовуватись вагітними жінками і 
жінками дітородного віку без доведеного збільшення частоти розвитку внутриутробних 
дефектів або інших форм від’ємної дії на плід. 



 -Категорії В1, В2, В3 

 Медичні середники, які можуть застосовуватись лише в обмеженого кола вагітних і 
жінок дітородного віку, які не призводять до ризику розвитку внутриутробних дефектів, або 
іншим прямим або непрямим формам від’ємного впливу на плід. 
 -Категорія В1 - дані клінічних іспитів на тваринах не підтвердили підвищення 
ризику пошкодження плоду. 
 -Категорія В2 - дані клінічних іспитів на тваринах є неповними або відсутні, але ті 
дані, які є, не підтверджують підвищення ризику пошкодження плоду. 

 -Категорія В3 - дані клінічних іспитів на тваринах підтверджують підвищення 
ризику пошкодження плоду, але надійність таких даних по відношенню до людини 
рахується недоведеною. 
 -Категорія С  
 Медичні середники, які внаслідок особливостей їх фармакологічної дії призводять 
(або можуть призводити з великим ступенем вірогідності) до від’ємного впливу на розвиток 
плоду або новонародженого без формування вроджених дефектів. Від’ємний ефект подібних 

середників може бути зворотнім. Для отримання більш грунтовної інформації необхідно 
вивчати супровідні документи на медичний середник. 
 -Категорія D  
 Медичні середники, які можуть призводити до виникнення внутриутробних дефектів 
у плода, або викликати в нього незворотній від’ємний вплив. Для отримання більш 
грунтовної інформації необхідно вивчати супровідні документи на медичний середник. 
 -Категорія X 

 Медичні середники, які мають настільки високій ризик нанесення незворотного 

ущербу плоду, що їх застосування при вагітності (вірогідності наступлення вагітності) не 
рекомендується. 
 Примітка: оскільки дані про результати іспитів на людині ліків категорій В1, В2 і В3 
відсутні або є неповними, тому ділення вказаних медичних середників на підкатегорії 
грунтується на даних клінічних іспитів на тваринах. Застосування медичних середників 
категорії В НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ їх більшої безпеки, ніж застосування медичних середників 
категорії С. Медичні середники категорії D не мають абсолютних протипоказів при 

вагітності, наприклад, антиконвульсанти. Більш того, в окремих випадках, може бути 
показаним застосування препаратів категорії D при обгрунтованості доцільності їх 
застосування. 
 Внаслідок діючих в Австралії юридичних норм фармацевтичні компанії в окремих 
випадках виявляють належність своїх медикаментозних середників до більш “жорсткої” 
категорії, ніж це представлено в керівництві, на основі даних досліджень. 
 Внаслідок постійного оновлення даного керівництва, у де - яких випадках можливі 

розходження між даними інструкції по застосуванню препарату й наведеними нище даними. 
 

Австралійське керівництво по використанню медичних середників при вагітності 

 

Снодійні і седативні середники 

 

Барбітурати 

 

Хлоралгідрат, хлорметіазол А 
Мепробамат С 
 Даний середник може викликати в новонародженого гіпотензію, пригнічення функції 
дихання і гіпотермію. 
 

Анксіолітики 

Буспірон В1 

 
Похідні бензодіазепіну 

 Середники бензодіазепінового ряду при їх застосуванні у великих дозах під час 
пологів можуть викликати в новонародженого гіпотензію, пригнічення функції дихання і 



гіпотермію. При тривалому застосуванні медичних середників даного класу в 

новонароджених проявляються ознаки абстинентного синдрому. 
 
Альпразолам, бромазепам, хлордіазепоксід, клобазам, клоназепам, клоразепат, діазепам, 
флунітразепам, флуразепам, лоразепам, мідазолам, нітразепам, оксазепам, темазепам, 
тріазолам  С 
 

Антипсихотичні медичні середники 

Фенотіазини 

 При призначенні високих доз фенотіазінів в останньому триместрі вагітності 
відмічені тривалі неврологічні розлади в новонароджених. 
 
Хлорпромазин, флуфеназин, перициазин, перфеназин, промазин, тіопропазат, тіоридазин, 
трифлуоперазин  С 
 

Похідні бутирофенону 

 При призначенні високих доз протягом останнього триместру вагітності 
бутирофенони можуть викликати тривалі неврологічні розлади в новонароджених. 
 
Дроперідол, галоперідол  С 
 

Інші антипсихотичні середники 

Клозапін  С 

 
 Від‘ємний фармакологічний і токсикологічний вплив клозапіну у дорослих також 
може спостерігатись і у плода. 
 
Флупентіксол C 
 При призначенні у високих дозах в останньому триместрі вагітності викликає в 
новонароджених тривалі нервові розлади. 

 
Солі літію  D 
 Застосування солів літію на протязі першого триместру вагітності може підвищити 
ризик виникнення вад внутриутробного розвитку. Рекомендується ретельне УЗД і 
ехокардіографію плоду в жінок, які в першому триместрі вагітності приймали солі літію. У 
новонароджених можуть спостерігатись ознаки отруєння літієм. 
 

Оланзапін, рісперидон B3 
Пімозид, тіотиксен B1 
Цуклопентиксол C 
 При призначенні у високи дозах в останньому триместрі вагітності викликає в 
новонароджених тривалі нервові розлади. 
 

Антидепресанти 

 Селективні інгібітори зворотнього захвату серотоніну обмежено застосовувались під 

час вагітності без достовірного збільшення частоти вад внутриутробного розвитку. 
Застосування селективних інгібіторів зворотнього захвату серотоніну в третьому триместрі 
може викликати в новонародженого абстинентний синдром. 
 
Циталопрам, флюоксетин, флувоксамін, пароксетин, сертралін C 
 

Трициклічні антидепресанти   

 При тривалому прийомі матір’ю препаратів даного класу в новонароджених 
відмічався розвиток абстинентного синдрому. 
 
Амітріптілін, кломіпрамін, дезипрамін, дотиепін, доксепін, іміпрамін, нортриптилін, 
протриптилін, тримипрамін  C 



 

Тетрациклічні антидепресанти 

Міансерин  B2 
 

Інгібітори моноамінооксидази 

Фенелзин  B3 
Транилципромін B2 
 

Інші антидепресанти 

Миртазапін, моклобемід, нефазодон B3 
Венлафаксин B2 
 

Психостимулятори 

Кофеїн A 
Декстроамфетамін B3 

Метилфенідат B2 

 

Антиепілептичні середники 
 

Ризик появи на світ дитини з відхиленнями розвитку внаслідок призначення 
протиепілептичних середників суттево нижчий від небезпеки, яка підстерігає мати і плід у 
випадку неконтролюємого епілептичного нападу. Рекомендується, щоби: 

 жінки, які отримують протиепілептичні середники (ПЕС), отримували попередню 

консультацію (до наступлення вагітності) консультацію про можливі ризики аномалій 
внутриутробного розвитку плоду; 

 необхідно продовжувати прийом ПЕС під час вагітності. По можливості, повинна 
проводитись монотерапія мінімальними ефективними дозами медичного середника 

внаслідок підвищеного ризику аномалій внутриутробного розвитку плоду для жінок, які 
отримують комплексну медикаментозну терапію; 

 необхідно забезпечувати додатковий прийом фолієвої кислоти (в кількості 5 мг) за 
чотири тижні до запліднення і на протязі 12 тижнів після неї; 

 майбутнім матерям необхідно запропонувати консультацію в спеціаліста, а також 

детальне УЗД у другому триместрі вагітності. 
 
Карбамазепін D 
 Приблизно в 1% вагітних, які приймають карбамазепін у вигляді монотерапії 
спостерігалось незаращення спинної хорди (spina bifida). Прийом карбамазепіну під час 
вагітності може призводити до розвитку незначних черепно-лицевих дефектів, гіпоплазії 
нігтів, а також інших вад розвитку. Карбамазепін також може викликати порушення 

згортання крові з підвищеним ризиком кровотечі в плода і новонародженого; попередити 
подібний ефект можна за допомогою профілактичного призначення вітаміну К матері до 
пологів. 
 
Фенітоїн натрію (діфенін)  D 
 Прийом даного середника під час вагітності призводить до розвитку черепно-
мозкових дефектів, нігтьової гіпоплазії й, з меншою частотою, до розщеплення м'якого 

піднебіння й вадам серця. Дану клінічну картину іноді називають “фетальним гідантоїновим 
синдромом”. Фенітоїн також може викликати порушення згортання крові з підвищеним 
ризиком кровотечі в плода і новонародженого; попередити подібний ефект можна за 
допомогою профілактичного призначення вітаміну К матері до пологів. 
 
Метилфенобарбітал, фенобарбітал, прімідон D 
 Прийом метилфенобарбіталу, фенобарбіталу, прімідону під час вагітності може 
призводити до розвитку незначних черепно-лицевих дефектів, гіпоплазії нігтів, а також 

інших вад розвитку. Застосування даних препаратів під час вагітності у вигляді монотерапії 
або в поєднанні з іншими протисудомними середниками може викликати порушення 



згортання крові з підвищеним ризиком кровотечі у новонародженого; попередити подібний 

ефект можна за допомогою профілактичного призначення вітаміну К матері до пологів. 
 
Натрію вальпроат (вальпроєва кислота) D 
 У випадку прийому в першому триместрі вагітності натрію вальпроату (вальпроєвої 
кислоти) може призводити до 1 - 2% ризику розвитку аномалії плоду - дефекту нервової 
трубки (в особливості, розщеплення хребту). Жінкам, які завагітніли в період прийому 
натрію вальпроату (вальпроєвої кислоти) слід рекомендувати детальне діагностичне УЗД у 

середині першого триместру для пренатального діагностування такої патології. 
 

Інші протиєпілептичні середники 

 Ризики, пов’язані з медикаментозними середниками даної групи, у порівнянні з 
традиційними протиепілептичними середниками, невідомі. 
 
Клоназепам С 

 Клоназепам - це бензодіазепін. При високих дозах, під час пологової діяльності може 
викликати гіпотонію, пригнічення дихальної функції і гіпотермію новонароджених. Крім 
того, відомі випадки розвитку абстинентного синдрому у новонароджених, які виникають в 
зв’язку із застосуванням середників даної групи. 
 
Етосукцимід, султіам, вігабатрін  D  
Габапентін В1 
Ламотріджин, тіагабін, топірамат     В3  
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