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Santrauka. 2005 m. sukurtas teorinis apibrëþimas epilepsijà apibûdino kaip galvos smegenø
sutrikimà, kuriam bûdingas ilgalaikis polinkis kilti epilepsijos priepuoliams. Praktiðkai ilgalaikis polinkis kilti epilepsijos priepuoliams paprastai nustatomas pasireiðkus dviem epilepsijos priepuoliams, kai laiko tarpas tarp jø virðija 24 val.
Tarptautinë lyga prieð epilepsijà (angl. International League Against Epilepsy, ILAE)
patvirtino darbo grupës rekomendacijas situacijoms, kurios neatitinka dviejø neprovokuotø
priepuoliø kriterijaus, vertinti. Darbo grupë pasiûlë, kad epilepsija bûtø laikoma galvos smegenø liga, atitinkanti bent vienà ið minëtø sàlygø: 1) maþiausiai du neprovokuoti (ar refleksiniai) priepuoliai, kai laiko tarpas tarp jø yra daugiau nei 24 val.; 2) vienas neprovokuotas (ar
refleksinis) priepuolis, kai pakartotiniø priepuoliø tikimybë per ateinanèius 10 metø yra tokia pati, kaip po 2 neprovokuotø priepuoliø (maþiausiai 60 %); 3) epilepsijos sindromo diagnozë. Epilepsija laikoma atsitraukusia asmenims, kurie turëjo nuo amþiaus priklausomà epilepsijos sindromà ir ðiuo metu yra vyresni, nei pasireiðkimo amþius, taip pat tiems, kuriems
priepuoliai nesikartoja maþiausiai 10 metø, ið kuriø maþiausiai pastaruosius 5 metus pacientas nevartoja vaistø nuo epilepsijos. „Atsitraukusios“ ligos terminas nëra identiðkas tradiciniam „remisijos“ ar „iðgijimo“ apibrëþimui.
Skirtingi praktiniai apibrëþimai gali bûti suformuluoti ir taikomi ávairiais specifiniais
tikslais. Ðis patikslintas apibrëþimas labiau atitinka áprastiná ligos supratimà.
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2005 m. Tarptautinës lygos prieð epilepsijà (angl. International League Against Epilepsy, ILAE) darbo grupë suformulavo teorinius „priepuolio“ ir „epilepsijos“ apibrëþimus
(1 lentelë). Teoriniai apibrëþimai ávairiais specifiniais tikslais gali bûti pritaikyti darbiniams (praktiniams) apibrëþimams sukurti.
ILAE suformavo darbo grupæ, kurios tikslas buvo suformuluoti praktiná epilepsijos apibrëþimà klinikinei diagnozei nustatyti. Ðiame straipsnyje apibendrinamos darbo
grupës rekomendacijos, taip pat pridedamos papildomos

pastabos ir klinikiniø atvejø pavyzdþiai, paaiðkinantys ðiø
rekomendacijø prieþastis ir keletà skirtingø poþiûriø.
2013 m. gruodá ILAE vykdomasis komitetas rekomendacijas patvirtino kaip ILAE pozicijà.
Kodël reikëjo keisti epilepsijos apibrëþimà? Pokyèiai
galëtø sukelti neaiðkumø pacientams, kurie gali pradëti
abejoti, ar jie turi epilepsijà, ar ne. Epidemiologai ir kiti
mokslininkai turëtø apsispræsti, kuriuo apibrëþimu – naujuoju ar senuoju – vadovautis, taip pat ávertinti, kaip tai paveiktø stebimas tendencijas ir palyginimus. Gali prireikti
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Praktinis klinikinis epilepsijos apibrëþimas
1 lentelë. Teorinis epilepsijos ir epilepsijos priepuolio apibrëþimas (2005 m. praneðimas)
Epilepsijos priepuolis

Trumpalaikiai simptomai ar poþymiai, pasireiðkiantys dël nenormalaus perdëto ar sinchroniðko
galvos smegenø neuronø aktyvumo.

Epilepsija

Galvos smegenø sutrikimas, kuriam bûdingas ilgalaikis polinkis kilti epilepsijos priepuoliams ir
neurobiologinës, kognityvinës, psichologinës bei socialinës tokios bûklës pasekmës. Epilepsijos
apibrëþimui reikalingas bent vienas epilepsijos priepuolis.

2 lentelë. Darbinis (praktinis) klinikinis epilepsijos apibrëþimas
Epilepsija – tai galvos smegenø liga, atitinkanti bent vienà ið minëtø sàlygø:
1. Maþiausiai du neprovokuoti (ar refleksiniai) priepuoliai, kai laiko tarpas tarp jø yra daugiau nei 24 val.
2. Vienas neprovokuotas (ar refleksinis) priepuolis, kai pakartotiniø priepuoliø tikimybë per ateinanèius 10 metø yra tokia
pati, kaip po 2 neprovokuotø priepuoliø (maþiausiai 60 %).
3. Epilepsijos sindromo diagnozë.
Epilepsija laikoma atsitraukusia pacientams, kurie turëjo nuo amþiaus priklausomà epilepsijos sindromà ir ðiuo metu yra
vyresni, nei pasireiðkimo amþius, taip pat tiems, kuriems priepuoliai nesikartoja maþiausiai 10 metø, ið kuriø maþiausiai
pastaruosius 5 metus pacientas nevartoja vaistø nuo epilepsijos.

koreguoti taisykles ir nuostatus. Be ðiø, galimai neigiamø,
pasekmiø yra ir teigiamø apibrëþimo perþiûrëjimo aspektø. Remiantis dabartiniu apibrëþimu, reikalingi du priepuoliai, kuriuos skiria daugiau nei 24 val. Kai kurie epileptologai iðskiria ir mano esant reikalinga atsiþvelgti á situacijas, kai didelë pakartotiniø priepuoliø tikimybë egzistuoja jau po pirmojo neprovokuoto priepuolio. Pavyzdþiui,
viena ekspertø grupë Ispanijoje balsavo uþ gydymo paskyrimà penkiose ið septyniø vertintø hipotetiniø situacijø, kuriose buvo apibûdintas vienas ávykæs priepuolis. Sprendimas skirti gydymà nebûtinai reiðkia epilepsijos diagnozæ
(ir atvirkðèiai – epilepsijos diagnozavimas nebûtinai reikalauja gydyti), taèiau tai galima vertinti kaip rodiklá, kad tikimasi didelës pakartotiniø priepuoliø rizikos. Be to, dabartinis apibrëþimas nenumato galimybës pacientui „iðaugti“ epilepsijà, nors vyresnio amþiaus pacientai gali bûti
net ir pamirðæ apie du vaikystëje ávykusius priepuolius.
Apibrëþimas turëtø atitikti klinicistø ir pacientø poþiûrá ir,
prisidëdamas prie tam tikrø individualiø ávertinimø, padëti
priimant sprendimus dël gydymo taktikos.

PRAKTINIS KLINIKINIS EPILEPSIJOS
APIBRËÞIMAS
Teoriðkai epilepsija nustatoma po bent vieno neprovokuoto priepuolio, kai yra didelë pakartotiniø priepuoliø rizika,
nors nëra aiðku, kokia tiksliai rizika tai turëtø bûti. Po vieno
neprovokuoto priepuolio pasikartojimo rizika kitam priepuoliui yra 40–52 %. Ávykus dviem neprovokuotiems nefebriliniams priepuoliams, jø pasikartojimo rizika per ateinanèius 4 metus siekia 73 % (95 % patikimumo intervalas
(angl. Confidence Interval, CI) – 59–87 %, taigi, apytiksliai 60–90 %).
Dviejø neprovokuotø priepuoliø sàlyga epilepsijos
apibrëþime yra patogi, taèiau kai kuriose klinikinëse situacijose nepakankama. Vienas neprovokuotas priepuolis gali pasireikðti pacientui, prieð tai turëjusiam galvos smegenø

paþeidimà, toká kaip galvos smegenø infarktas, centrinës
nervø sistemos (CNS) infekcija ar trauma. Pacientams su
tokiais smegenø paþeidimais antro neprovokuoto priepuolio rizika yra panaði á kartotiniø priepuoliø rizikà po dviejø
neprovokuotø priepuoliø. O jeigu du pacientai, kuriems
yra ávykæs bent vienas epilepsijos priepuolis, turi panaðià
pakartotiniø priepuoliø rizikà, galima teigti, kad abu ðie atvejai turëtø bûti traktuojami kaip epilepsija.
Vadovaujantis senuoju apibrëþimu, pacientas, kuriam
pasireiðkia fotosensityvi epilepsija, neturëtø bûti laikomas
serganèiu epilepsija, kadangi priepuolius sukelia ðviesos.
Tuo tarpu kiti pacientai gali neturëti priepuoliø daugiau nei
50 metø, taèiau jie vis tiek bus laikomi serganèiais epilepsija.
Tam, kad praktinis (darbinis) epilepsijos apibrëþimas
atitiktø epileptologø poþiûrá, ILAE darbo grupë rekomendavo praplësti epilepsijos apibrëþimà, átraukiant sàlygas,
nurodytas 2 lentelëje. Taip pat darbo grupë apibrëþime nustatë ir laiko ribas.
Keletui naujojo apibrëþimo elementø reikalingi paaiðkinimai.
Liga
Epilepsija paprastai buvo vadinama sutrikimu ar sutrikimø
grupe, o ne liga, siekiant pabrëþti, kad terminas apima daugelá skirtingø ligø ir bûkliø. Vis dëlto terminas „sutrikimas“ nurodo funkcijos paþeidimà, kuris nebûtinai yra ilgalaikis. Tuo tarpu „ligos“ terminas daugiau (nors ir ne visada) yra siejamas su ilgalaikiu normalios funkcijos sutrikimu.
Nemaþai heterogeniniø sveikatos problemø, tokiø kaip
vëþys ar diabetas, susideda ið daugelio subsutrikimø, taèiau vis tiek yra vadinamos „ligomis“.
Terminas „sutrikimas“ visuomenëje yra prastai suprantamas ir menkina epilepsijos svarbà. ILAE ir Tarptautinis epilepsijos biuras (angl. International Bureau for Epilepsy, IBE) pastaruoju metu sutaria, kad epilepsija turëtø
bûti vadinama liga.
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Du neprovokuoti priepuoliai
Epilepsija nustatoma pacientui, kuriam yra ávykæs epilepsijos priepuolis ir kurio galvos smegenys dël tam tikrø
prieþasèiø pasiþymi patologiniu ir ilgalaikiu polinkiu kilti
pakartotiniams epilepsijos priepuoliams. Ðis polinkis galëtø bûti ásivaizduojamas kaip patologinis priepuoliø kilimo
slenksèio sumaþëjimas, lyginant su neserganèiais asmenimis. 2 lentelës 1 punkte apraðytas dabartinis áprastai vartojamas epilepsijos apibrëþimas, kai epilepsija nustatoma po
dviejø neprovokuotø priepuoliø, kai laiko tarpas tarp jø yra
daugiau nei 24 val. Priepuoliai, kuriuos iðprovokuoja praeinantys veiksniai, laikinai sumaþinantys priepuoliø kilimo slenkstá kitais atþvilgiais sveikose galvos smegenyse,
nëra vertinami nustatant epilepsijos diagnozæ. „Provokuotas priepuolis“ taip pat galëtø bûti vadinamas „reakciniu
priepuoliu“ ar „ûmiu simptominiu priepuoliu“. Provokuojantys faktoriai neturëtø bûti painiojami su etiologija, kadangi kai kurios etiologinës prieþastys sukelia ilgalaiká polinká kilti priepuoliams. Pavyzdþiui, galvos smegenø navikas gali sukelti priepuolá, taèiau tai nebus praeinantis
veiksnys.
Bûklë, kai kartojasi refleksiniai priepuoliai (pvz., kaip
atsakas á fotostimuliacijà), reprezentuoja provokuotus
priepuolius, kurie turëtø bûti laikomi epilepsija. Nors priepuoliai yra provokuoti, polinkis pakartotinai á stimulus reaguoti priepuoliu atitinka teoriná epilepsijos apibrëþimà,
kadangi refleksinës epilepsijos yra susijusios su ilgalaikiu
nenormaliu polinkiu kilti tokiems priepuoliams.
Priepuoliai po sumuðimo, taip pat karðèiavimo ar
nutraukiant alkoholio vartojimà galëtø bûti provokuotø
priepuoliø, kurie neturëtø bûti laikomi epilepsija, pavyzdþiais.
Terminas „neprovokuotas“ nurodo, kad nëra laikinø ar
gráþtamø veiksniø, tuo metu sumaþinanèiø priepuoliø kilimo slenkstá ir sukelianèiø priepuolá. Vis dëlto „neprovokuotas“ nëra tikslus apibûdinimas, kadangi niekada negalime bûti tikri, kad nebuvo jokio provokuojanèio veiksnio.
Ir atvirkðèiai – provokuojanèio veiksnio identifikavimas
nebûtinai paneigia ilgalaikës epileptogeninës anomalijos
buvimà. Asmeniui, turinèiam ilgalaiká polinká kilti priepuoliams, já sukelti gali ir nedidelë provokacija, kuri neturëtø poveikio tokio polinkio neturinèiam. Apibrëþimo kûrimo darbo grupë pripaþásta, kad provokuoto ir neprovokuoto priepuoliø ribos nëra tikslios, taèiau ði diskusija atidedama vëlesniems aptarimams.
Didelë pasikartojimo rizika
2 lentelës 2 punkte apibrëþtas antras epilepsijos diagnozavimo kelias. Jo tikslas yra apimti situacijas, kuriose kai kurie gydytojai ir ekspertai epileptologai pacientus vertina
kaip turinèius epilepsijà net ir ávykus tik vienam neprovokuotam priepuoliui, kadangi egzistuoja itin didelë priepuoliø pasikartojimo rizika.
Tokiø atvejø pavyzdþiai galëtø bûti pacientai, kuriuos
vienas priepuolis iðtiko praëjus bent mënesiui po galvos
smegenø infarkto, ar vaikai, kuriems pasireiðkë vienas
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priepuolis, taèiau kartu yra aiðki struktûrinë ar atoki simptominë prieþastis ir registruojamas epilepsiforminis aktyvumas encefalografijos (EEG) metu. Dar vienas pavyzdys
galëtø bûti pacientai, kuriems specifinio epilepsijos sindromo, susijusio su ilgalaikiu priepuoliø kilimo slenksèio
sumaþëjimu, diagnozë gali bûti nustatoma po vienintelio
priepuolio.
Pirmasis priepuolis gali pasireikðti ir epilepsine bûkle,
taèiau vien tai savaime nereiðkia epilepsijos.
Daugeliu individualiø atvejø tiksli priepuoliø pasikartojimo rizika nëra aiðki. Vis dëlto, jeigu gydanèiam gydytojui yra þinoma, kad paþeidimas sukëlë ilgalaiká polinká
kilti neprovokuotiems priepuoliams ir priepuoliø pasikartojimo rizika yra panaði á esanèià po dviejø neprovokuotø
priepuoliø (kà visi sutariame esant epilepsija), pacientas
turëtø bûti laikomas turinèiu epilepsijà. Specifinio skaièiaus pasirinkimas galëtø bûti laikomas pernelyg tiksliu,
taèiau bendram palyginimui galima pasakyti, kad po dviejø neprovokuotø priepuoliø ði rizika siekia 60–90 % (I pastaba). 60 % slenkstis pakankamai virðija po vieno priepuolio esanèià 50 % pasikartojimo per 5 metus rizikà, kuri
buvo nustatyta Jungtinëje Karalystëje vykusiame ankstyvos epilepsijos ir vieno priepuolio (angl. early epilepsy
and single seizures (MESS)) tyrime.
Svarbu paminëti, kad vienas priepuolis ir struktûrinis
paþeidimas ar vienas priepuolis ir epilepsiforminis aktyvumas EEG nëra automatiðkai atitinkantys ðá darbinio apibrëþimo kriterijø, kadangi duomenys gali skirtis atskiruose tyrimuose ir specifinëmis klinikinëmis aplinkybëmis. Olandijos epilepsijos studijoje vaikams su epilepsiforminiu aktyvumu EEG priepuoliø pasikartojimo rizika per 2 metus
po vieno ávykusio priepuolio siekë 71 %, taèiau Shinnar ir
bendraautoriø tyrime vaikams su pirmu idiopatiniu priepuoliu ir nenormalia EEG priepuoliø pasikartojimo rizika
per 3 metus tebuvo 56 %. Nëra jokios formulës, kuri galëtø
bûti taikoma papildomiems rizikos veiksniams ávertinti,
kadangi trûksta duomenø, kaip ávairûs rizikos veiksniai sumuojami tarpusavyje. Atvejai turi bûti vertinami individualiai.
Priepuoliø pasikartojimo rizika priklauso nuo laiko –
kuo ilgesnis laiko tarpas yra praëjæs nuo paskutinio priepuolio, tuo maþesnë pasikartojimo rizika.
Pataisytas apibrëþimas nereikalauja, kad gydytojas
nustatytø tikslià priepuoliø pasikartojimo rizikà kiekvienu
atveju. Nesant aiðkios informacijos apie pasikartojimo rizikà ar net þiniø apie tokià informacijà, epilepsija apibrëþiama, kaip ir numatyta, po antrojo neprovokuoto priepuolio. Antra vertus, jeigu yra prieinama informacija,
rodanti, kad antrojo priepuolio rizika virðija tà, kuri paprastai laikoma epilepsija (apie 60 %), liga gali bûti diagnozuojama.
Epilepsijos sindromas
Nëra prasminga sakyti, kad pacientas turi epilepsijos sindromà, taèiau neturi epilepsijos. Jei egzistuoja epilepsijos
sindromo árodymø, epilepsija gali bûti laikoma egzistuojanèia, nors pakartotiniø priepuoliø rizika ir yra menka.

Praktinis klinikinis epilepsijos apibrëþimas

Taip yra gerybinës epilepsijos su centro-temporaliniais pikais (angl. Benign Epilepsy with Centro-Temporal Spikes,
BECTS) atveju.
Iðskirtiniai sindrominiai atvejai gali egzistuoti, kai
priepuoliai kliniðkai apskritai nepasireiðkia, kaip gali bûti
besitæsianèiø pikø ir bangø miego metu ir Landau-Kleffner
sindromo atveju.
Reikðmë gydymui
Diagnozavus epilepsijà po vieno ávykusio neprovokuoto
priepuolio, kai yra didelë priepuoliø pasikartojimo rizika,
galima pradëti, taèiau galima ir nepradëti gydyti. Pasiûlytas praktinis apibrëþimas remia gydytojà, kuris nori pradëti gydymà pacientui, turinèiam didelæ priepuoliø pasikartojimo rizikà po vieno ávykusio neprovokuoto priepuolio, taèiau sprendimas skirti gydymà yra atskiras nuo
diagnozës nustatymo ir turëtø bûti priimamas individualiai, atsiþvelgiant á paciento norus, individualià rizikà ir
naudos santyká bei turimas galimybes. Gydytojas turëtø
ávertinti antrojo priepuolio iðvengimo naudà ir su gydymu
susijusià rizikà, vaistø ðalutiná poveiká ir iðlaidas pacientui.
Taigi, epilepsijos diagnozës nustatymas ir gydymo paskyrimas yra susijæ, taèiau skirtingi sprendimai. Daugelis
epileptologø gydymà kurá laikà skiria po ûmaus simptominio priepuolio (pvz., esant herpetiniam encefalitui), nors
tokiu atveju epilepsijos nëra. Tuo tarpu pacientams su neiðreikðtais ar retais priepuoliais, taip pat jeigu pacientas gydymo atsisako, vaistai gali bûti neskiriami net ir esant neginèijamai epilepsijos diagnozei.
Laiko tarpas tarp neprovokuotø priepuoliø
Laiko tarpas tarp dviejø neprovokuotø priepuoliø, kurie
kartu bûtø laikomi epilepsija, kelia diskusijø. Priepuoliai,
pasireiðkæ per 24 val. vienas nuo kito, pasiþymi daugmaþ
tokia paèia rizika tolimesniems priepuoliams, kaip ir vienas priepuolis. Darbo grupë iðlaikë dabartinæ nuostatà, kad
neprovokuoti priepuoliai, pasireiðkæ per 24 val. vienas nuo
kito, vertinant pasikartojimo rizikà, gali bûti laikomi vienu
neprovokuotu priepuoliu.
Kai kurios institucijos epilepsijà laiko egzistuojanèia,
taèiau esanèia remisijoje, jeigu priepuoliai nesikartoja
5 metus. Vis dëlto epilepsijos apibrëþime nëra nurodyta tolimiausia laiko riba, iki kurios pasireiðkæs antrasis neprovokuotas priepuolis vis dar bûtø laikomas pakankamu
diagnozuoti epilepsijà. Taigi, epilepsija galëtø bûti diagnozuojama, net jeigu neprovokuotas priepuolis pasireikðtø
1 metø amþiaus, o antrasis – 80 metø amþiaus (tokia situacija kartais apibûdinama kaip oligoepilepsija). Darbo grupë pripaþásta, kad tokiomis aplinkybëmis priepuoliø prieþastys gali bûti skirtingos ir tokiu atveju epilepsijos nebûtø
(II pastaba). Vis dëlto darbo grupë nesutarë dël specifinio
laiko tarpo tarp priepuoliø, kuriam praëjus laikrodis galëtø
bûti „atsuktas atgal“ ir epizodas nebebûtø laikomas antru
priepuoliu. Ateityje, atlikus daugiau tyrimø, reikëtø nustatyti toká intervalà.

Atsitraukusi epilepsija
Ar, vienà kartà diagnozavus epilepsijà, ji iðlieka visam gyvenimui? Tradicinis apibrëþimas galimybiø diagnozei panaikinti nenumato. Taèiau ar turëtø vaikystëje absansus
patyræs þmogus, jau keletà deðimtmeèiø nebeturintis priepuoliø ir nevartojantis prieðtraukuliniø vaistø, vis dar bûti
laikomas serganèiu epilepsija? Kaip ir pacientai su medialinës temporalinës skilties epilepsija, kuriems atlikta rezekcija dël hipokampo sklerozës, ar turëtø bûti laikomi serganèiais epilepsija, jeigu priepuoliai nesikartoja ir jie jau
nevartoja vaistø 10 metø po operacijos?
Ilgalaiká priepuoliø nesikartojimà gali lemti keletas
skirtingø aplinkybiø ir gydymo metodø. Nenormalus polinkis kilti neprovokuotiems priepuoliams gali iðlikti, taèiau priepuoliai gali bûti sëkmingai kontroliuojami vaistais. Vaikai gali „iðaugti“ epilepsijà, kaip BECTS atveju.
Kai kuriems pacientams gali bûti pritaikytas radikalus chirurginis gydymas, po kurio priepuoliai niekada nebepasikartoja.
Darbo grupë ieðkojo apibrëþimo, kuris leistø ávardinti
epilepsijos pabaigà. Medicininëje literatûroje laikinam ligos atsitraukimui apibûdinti vartojamas terminas „remisija“, taèiau jis yra prastai suprantamas visuomenëje. Be to,
terminas „remisija“ nepakankamai gerai perteikia ligos nebuvimà. „Iðgydyta epilepsija“ reikðtø, kad priepuoliø rizika ateityje yra ne didesnë, nei sveikoje populiacijoje. Vis
dëlto turint epilepsijà anamnezëje tokia nedidelë rizika
niekada nebepasiekiama. Todël darbo grupë pasirinko terminà „atsitraukusi epilepsija“ (III pastaba). Jei epilepsija
yra atsitraukusi, tai rodo, kad ðiuo metu asmuo epilepsijos
daugiau neturi, taèiau nëra garantijos, kad ji niekada nebepasireikð.
Kokie laiko intervalai ir aplinkybës turëtø apibrëþti atsitraukusià epilepsijà (IV pastaba)? Priepuoliø pasikartojimo rizika priklauso nuo epilepsijos tipo, amþiaus, sindromo, etiologijos, gydymo ir daugelio kitø faktoriø. Yra þinoma, kad juvenilinë miokloninë epilepsija lemia padidintà priepuoliø rizikà keletà deðimtmeèiø, taèiau remisijø vis
dëlto pasitaiko. Struktûriniai galvos smegenø paþeidimai,
tokie kaip þievës vystymosi malformacijos, gali sukelti ilgalaiká priepuoliø rizikos padidëjimà. Priepuoliai gali atsinaujinti praëjus ávairiems laiko tarpams nuo remisijos dël
epileptogeninio paþeidimo (tokio kaip kaverninë malformacija) paðalinimo.
Atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 347 vaikai, pasiekæ
maþiausiai 5 metø trukmës „pilnà remisijà“ su maþiausiai
5 metø trukmës laikotarpiu nevartojant vaistø nuo epilepsijos. Tyrimo metu nustatytas vëlyvø atkryèiø daþnis buvo
6 %. Vienas ið jø pasireiðkë praëjus 8 metams nuo paskutinio priepuolio. Nebuvo pateikti atkryèiø daþnio duomenys
pacientams, kurie turëjo 10 metø trukmës „pilnà remisijà“,
taèiau jis bûtø maþesnis nei 6 %.
Po chirurginio temporalinës skilties epilepsijos gydymo 54,2 % pacientø priepuoliai atsinaujina per 6 mënesius.
Tuo tarpu tik 1,9 % – po 4 metø. Panaðûs rezultatai gauti ir
kito tyrimo metu, kur nustatytas vos 0,6 % priepuoliø daþ221
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nis per metus pacientams, kurie po operacijos 3 metus neturëjo priepuoliø.
Po neprovokuotø priepuoliø pasikartojimo rizika, bëgant laikui, maþëja, taèiau ji gali niekada nepasiekti sveikiems individams, niekada neturëjusiems priepuolio, bûdingos rizikos. Dauguma pasikartojimø yra ankstyvi. Po
vieno neprovokuoto priepuolio 80–90 % pacientø, kuriems pasireiðkia antras priepuolis, já patiria per 2 metus
nuo pirmojo. Vieno tyrimo metu po antro neprovokuoto
priepuolio stebëti pakartotiniai priepuoliai pasireiðkë per
4 metus, taèiau në vieno nestebëta per po to ëjusius 3 metus. Tai rodo, kad rizika, nors ir nelygi nuliui, yra menka.
Jungtinëje Karalystëje atliktos Nacionalinës bendrosios
praktikos epilepsijos studijos metu nustatyta, kad po 6 mënesiø periodo be traukuliø jø pasikartojimo rizika per ateinanèius 3 metus siekia 44 %, po 12 mënesiø – 32 %, o po
18 mënesiø – 17 %. Nëra iðsamiø duomenø apie pasikartojimo rizikà po ilgo epizodo be traukuliø ir nevartojant vaistø nuo epilepsijos. Atokûs atkryèiai po 5 metø yra reti. Praëjus 10 metø, nevartojant vaistø nuo epilepsijos, traukuliø
rizika tikriausiai yra labai maþa (V pastaba).
Klinicistai turës individualiai nuspræsti, ar epilepsija
yra atsitraukusi. Darbo grupë pasirinko laikyti epilepsijà
atsitraukusia pacientams, kurie turëjo nuo amþiaus priklausomà epilepsijos sindromà ir ðiuo metu yra vyresni,
nei pasireiðkimo amþius, taip pat tiems, kuriems priepuoliai nesikartoja maþiausiai 10 metø, ið kuriø maþiausiai
pastaruosius 5 metus jie nevartoja vaistø nuo epilepsijos.
Ðiame straipsnyje neapsiimama apibrëþti aplinkybiø, kuriomis epilepsija bûtø laikoma galutinai iðgydyta.
Nepatikslinta informacija
Klinicisto poþiûriu, naujasis praktinis epilepsijos apibrëþimas, siejantis epilepsijà su ið anksto nustatyta priepuoliø
pasikartojimo rizika, suteikia daugiau aiðkumo ir yra naudingesnis nustatant diagnozæ. Vis dëlto optimaliam apibrëþimo taikymui daþnai reikalingi specialûs diagnostikos ir
interpretavimo ágûdþiai, ypaè vertinant priepuoliø pasikartojimo rizikà ir nustatant sindromus. Tai gali nebûti plaèiai
prieinama visais atvejais, ypaè pirminës sveikatos prieþiûros grandyje. Dar svarbesnis yra daugelyje situacijø neiðvengiamas neuþtikrintumas vertinant potencialø MRT nustatytø paþeidimø epileptogeniðkumà. Pavyzdþiui, atskiriems pacientams su neurocisticerkoze viena ar daugiau
galvos smegenø cistø gali bûti ir atsitiktinis radinys be jokio epileptogeninio aktyvumo. Rizika nëra prilyginama
prieþasèiai. Esant abejoniø, pacientas turëtø bûti nukreiptas á specializuotà epilepsijos centrà, turintá daugiau diagnostikos patirties.
Nesant vaizdo-EEG áraðe dokumentuoto pacientui tipiðkai pasireiðkianèio neprovokuoto priepuolio, bus situacijø, kai epilepsijos diagnozë iðliks abejotina. Vienas ið bûdø ávertinti tokias situacijas bûtø apibrëþti bûklæ, vadinamà
„tikëtina (ar galima) epilepsija“ (VI pastaba). Toks poþiûris taikomas kitø ligø atveju, pavyzdþiui, kalbant apie iðsëtinës sklerozës McDonald kriterijus, ðoninës amiotrofinës
sklerozës El Escorial kriterijus, migrenos ir kraujagyslinës
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demencijos diagnostikà. ILAE darbo grupë mano egzistuojant subtilø, taèiau svarbø skirtumà tarp pasakymø, kad
pacientas „turi tikëtinà epilepsijà“ ir „tikriausiai turi epilepsijà“. Nesant patikimos informacijos, pastarasis ar bet
koks teiginys, iðreiðkiantis neuþtikrintumà, atrodo teisingesnis. Todël darbo grupë neapibrëþë tikëtinos epilepsijos,
kaip konkretaus vieneto, taèiau ði galimybë paliekama
ateièiai.

PRAKTINIO APIBRËÞIMO PASEKMËS
Apibrëþimai turi pasekmiø. Þiûrint ið paciento pozicijø,
epilepsija yra susijusi su stigma ir psichologinëmis, socialinëmis, kognityvinëmis ir ekonominëmis pasekmëmis,
kurios yra tokios svarbios, kad net buvo átrauktos á teoriná
epilepsijos apibrëþimà. Naujasis praktinis apibrëþimas galëtø pagerinti iðeitis, atkreipdamas klinicistø dëmesá, kad
yra reikalinga ávertinti priepuoliø pasikartojimo rizikà po
vienintelio neprovokuoto priepuolio, ir kai kuriais atvejais
padëdamas lengviau paskirti gydymà po pirmøjø neprovokuotø priepuoliø. Sprendimai turëtø bûti priimami individualiai, kadangi, diagnozavus epilepsijà, nëra bûtina skirti
gydymà, o kai kuriems pacientams gydymas gali bûti pagrástas net ir nesant epilepsijos diagnozës. Praktinis apibrëþimas, pagal kurá bus galima anksèiau nustatyti diagnozæ, bus ypaè naudingas apsaugant nuo nereikalingos fiziniø suþeidimø ir socialiniø pasekmiø rizikos, kurià sukelia
pakartotiniai priepuoliai pacientams, turintiems didelæ
priepuoliø pasikartojimo rizikà. Pataisytas apibrëþimas
taip pat suteikia platesniø ligos eigà modifikuojanèiø intervencijø galimybiø, kurios apsaugo nuo epilepsijos progresavimo ir gretutiniø ligø atsiradimo.
Negalima nuspëti, kaip apibrëþimo pataisymai paveiks
epilepsijos paplitimo skaièiavimus. Ateityje epidemiologinës studijos, siekiant iðsaugoti vientisumà, gali pasirinkti
senàjá darbiná apibrëþimà. Jei bus vadovaujamasi naujuoju
apibrëþimu, kai kurie pacientai, anksèiau laikyti serganèiais epilepsija, daugiau ðios diagnozës nebeturës dël naujai ávesto „atsitraukusios epilepsijos“ apibrëþimo. Tuo tarpu kiti pacientai, atitinkantys „vieno priepuolio ir didelës
pasikartojimo rizikos“ kriterijø, gali papildomai prisidëti
prie epilepsija serganèiøjø grupës.
Epilepsijos apibrëþimas paveiks diagnostikà ir gydymà
tiek daug, tiek ir maþai iðtekliø turinèiose bendruomenëse.
Darbo grupë stengësi epilepsijà apibrëþti taip, kad apibrëþimas galëtø bûti pritaikomas tiek su, tiek ir be brangiø
technologijø, kurios gali bûti ir visuotinai neprieinamos.
Tikslus epilepsijos diagnozës nustatymas asmenims,
kuriems liga prieð tai nebûtø buvusi diagnozuota, gali turëti tiek neigiamø, tiek ir teigiamø pasekmiø. Pavyzdþiui, ið
finansinës pusës, ligos diagnozavimas leidþia gauti nacionalinio sveikatos draudimo kompensacijas vaistams, kuriuos kitu atveju turëtø apmokëti pats pacientas. Ið kitos
pusës, daugelis serganèiøjø epilepsija patiria sunkumø,
gaudami gyvybës ar medicininá draudimà. Kai kurie, neturëdami gyvybës draudimo, negali ásigyti ir bûsto.

Praktinis klinikinis epilepsijos apibrëþimas

Kai kuriuos pacientus, kurie prieð tai nebuvo laikyti
serganèiais epilepsija, gali stipriai paveikti stigma, su pasekmëmis iðsilavinimui ar vedyboms. Ágalinimas paskelbti
epilepsijà „atsitraukusia“ gali sumaþinti stigmà pacientams, kurie galëtø bûti nebelaikomi serganèiais epilepsija.
Teigiami padariniai ekonomikai ir sveikatai tik didës,
kai tikslesnë diagnostika lems adekvatø prevenciná gydymà prieð pasireiðkiant antrajam priepuoliui.
Á pacientus su refleksine epilepsija anksèiau nebuvo atkreiptas dëmesys dël reikalavimo, kad priepuoliai bûtø neprovokuoti. Refleksinës epilepsijos sindromø átraukimas á
praktiná klinikiná epilepsijos apibrëþimà leis ðiuos pacientus átraukti á epilepsijos bendruomenæ.
Pataisytas praktinis apibrëþimas, apibûdintas ðiame
praneðime, yra skirtas klinikinei diagnozei nustatyti ir gali
bûti tinkamas ne visiems moksliniams tyrimams. Skirtingais darbiniais apibrëþimais bus vadovaujamasi atsiþvelgiant á individualius tikslus. Palyginimai gali bûti daromi ir
pagal tradiciná „dviejø neprovokuotø priepuoliø“ epilepsijos apibrëþimà. Tyrëjai privalo aiðkiai nurodyti apibrëþimà, kuriuo yra vadovaujamasi atskiruose tyrimuose ar
publikacijose.
Pataisytas apibrëþimas yra reikðmingas ástatymams ir
sveikatos ekonomikai. Asmeniniam gyvenimui átakos turinèios taisyklës, tokios kaip vairavimo apribojimai, daugiau yra susijusios su priepuoliø daþniu ir jø pasikartojimo
rizika, nei su epilepsijos diagnoze, taèiau taip yra ne visada. Kai kuriose ðalyse epilepsijos diagnozë pati savaime
apriboja vairavimo teisiø galiojimo laikà ar galimà gauti
teisiø kategorijà. Dël rekomendacijø dël dalyvavimo tam
tikrose sportinëse veiklose gali bûti apriboti pacientai, kuriems diagnozuota epilepsija, neatsiþvelgiant á priepuoliø
anamnezæ. Diagnozë gali paveikti ir draudimo sàlygas bei
socialines paðalpas. Tai, kiek pataisytas apibrëþimas pakeis pacientø, kuriems diagnozuota epilepsija, skaièiø, gali
turëti finansiniø pasekmiø tiek paèiam pacientui, tiek ir visuomenei, nors iðlaidos visuomenei nebûtinai padidës,
ypaè jei naujos darbinës diagnozës susistemins dabartiná
epileptologø poþiûrá ir lems geresnæ pacientø, kurie turi didelæ ar maþà pakartotiniø priepuoliø tikimybæ, prieþiûrà.

IÐVADOS
Anksèiau epilepsija buvo apibrëþiama kaip maþiausiai du
neprovokuoti priepuoliai, kai laiko tarpas tarp jø virðija
24 val. Pagal pataisytà praktiná apibrëþimà, epilepsija taip
pat gali bûti diagnozuojama po vieno neprovokuoto traukuliø priepuolio, kai yra kitø faktoriø, susijusiø su didele
ilgalaikio priepuoliø slenksèio sumaþëjimo tikimybe ir
kartu didele priepuoliø pasikartojimo rizika. Ði rizika turëtø atitikti treèiojo priepuolio pasireiðkimo rizikà po dviejø
neprovokuotø priepuoliø – apytiksliai ne maþiau kaip
60 %. Tokia rizika bûna esant atokiems struktûriniams paþeidimams (tokiems kaip galvos smegenø infarktas, CNS
infekcija ar tam tikros galvos smegenø traumos), diagnozavus specifinius epilepsijos sindromus ar tam tikromis

aplinkybëmis esant kitiems rizikos faktoriams. Pacientai
su refleksiniais (pvz., fotosensityviais) priepuoliais taip
pat laikomi turinèiais epilepsijà. Ðis apibrëþimas labiau atitinka áprastiná epileptologø termino supratimà (VII pastaba).
Epilepsija nebûtinai trunka visà gyvenimà ir yra laikoma atsitraukusia, jeigu pacientui priepuoliai nesikartoja
maþiausiai 10 metø, ið kuriø maþiausiai pastaruosius 5 ið jø
jie nevartoja vaistø nuo epilepsijos, taip pat pacientams,
kurie yra vyresni nei turëto nuo amþiaus priklausomo epilepsijos sindromo pasireiðkimo amþius.
Naujasis apibrëþimas yra sudëtingesnis nei senasis.
Nëra daug studijø, tyrusiø priepuoliø pasikartojimo rizikà,
todël dauguma epilepsijos diagnoziø vis dar bus nustatoma
dokumentavus du neprovokuotus priepuolius. Kaupiantis
þinioms apie priepuoliø pasikartojimo rizikà konkreèiø situacijø metu, epilepsijos apibrëþimo pritaikymas taps tikslesnis ir naudingesnis.

ATVEJØ PAVYZDÞIAI (VIII pastaba)
1. Du priepuoliai. 25 metø amþiaus moteris patyrë du neprovokuotus priepuolius, tarp kuriø praëjo vieneri metai. Komentaras: Ði pacientë turi epilepsijà remiantis
abiem – tiek senuoju, tiek naujuoju – apibrëþimais.
2. Galvos smegenø infarktas ir priepuolis. 65 metø amþiaus vyrui, prieð 6 savaites patyrusiam galvos smegenø infarktà kairës vidurinës smegenø arterijos baseine,
pasireiðkë neprovokuotas priepuolis. Komentaras:
Priepuolis, pasireiðkæs po tokio laiko tarpo po galvos
smegenø infarkto (taip pat infekcijos ar traumos), literatûros duomenimis, pasiþymi didele (> 70 %) neprovokuotø traukuliø pasikartojimo rizika. Todël, vadovaujantis naujuoju (bet ne senuoju) apibrëþimu, ðis pacientas turëtø epilepsijà.
3. Refleksiniai priepuoliai á ðviesos dirgiklius. 6 metø amþiaus berniukui, þaidusiam vaizdo þaidimà, kurio metu
blykèiojo ðviesos, pasireiðkë du priepuoliai. Laiko tarpas tarp priepuoliø – 3 dienos. Kitø priepuoliø nebuvo.
EEG uþfiksuotas nenormalus atsakas á fotostimuliacijà. Komentaras: Vadovaujantis naujuoju (bet ne senuoju) apibrëþimu, ðis berniukas turi epilepsijà. Nors priepuoliai yra provokuoti ðviesø, iðlieka nenormalus ilgalaikis polinkis kilti priepuoliams esant blykèiojanèioms ðviesoms.
4. Gerybinë epilepsija su centro-temporaliniais pikais
(angl. Benign Epilepsy with Centro-Temporal Spikes,
BECTS). 22 metø amþiaus vyras, kai buvo 9, 10 ir
14 metø amþiaus, patyrë priepuolius uþmigimo metu su
veido trûkèiojimu. Nuo to laiko priepuoliø nebuvo.
Esant 9 metø amþiaus EEG stebëti centrotemporaliniai
pikai. 16 metø amþiaus buvo nutrauktas gydymas. Komentaras: Ðiam pacientui epilepsija laikoma atsitraukusia, kadangi yra praëjæs pasireiðkimo amþius nuo
amþiaus priklausomam epilepsijos sindromui. Senajame apibrëþime sàlygø, kurioms esant epilepsija galëtø
bûti laikoma atsitraukusia, nëra.
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5. Vienas priepuolis ir displazija. 40 metø vyras patyrë þidininá priepuolá, pasireiðkusá kairiosios rankos trûkèiojimu, su antrine generalizacija á toniná-kloniná priepuolá. Tai buvo vienintelis priepuolis. Magnetinio rezonanso tomografijoje (MRT) stebima galima þievës displazija deðiniojoje kaktinëje skiltyje. EEG deðinëje
frontotemporaliai stebimi interiktaliniai pikai. Komentaras: Nors dauguma klinicistø gana pagrástai ðiam pacientui skirtø prieðtraukuliná gydymà, tiksli priepuoliø
pasikartojimo rizika nëra þinoma, todël epilepsija negalëtø bûti diagnozuojama nei pagal senàjá, nei pagal
naujàjá apibrëþimà. Tolimesnës epidemiologinës studijos galëtø patikslinti ðios situacijos vertinimà.
6. Du seniai ávykæ priepuoliai. 85 metø amþiaus vyras, kai
buvo 6 ir 8 metø amþiaus, patyrë du þidininius priepuolius. EEG, MRT, kraujo tyrimai ir ðeiminë anamnezë –
nespecifiðki. Pacientas nuo 8 iki 10 metø amþiaus gydytas prieðtraukuliniais vaistais, kurie vëliau buvo nutraukti. Tolimesniø priepuoliø nebuvo. Komentaras:
Vadovaujantis naujuoju apibrëþimu, epilepsija yra atsitraukusi, kadangi priepuoliai nesikartojo daugiau nei
10 metø ir prieðtraukuliniai vaistai nevartojami maþiausiai 5 metus. Tai negarantuoja, kad ateityje priepuoliø nebus, taèiau ðiuo metu pacientas turi teisæ bûti
laikomas neturinèiu epilepsijos.
7. Priepuoliai su ilga pertrauka. 70 metø amþiaus moteris, kai buvo 15 metø ir dabar 70 metø amþiaus, patyrë
du neprovokuotus priepuolius. EEG, MRT ir ðeiminë
anamnezë – be pakitimø. Komentaras: Vadovaujantis
abiem – senuoju ir naujuoju – apibrëþimais, ði moteris
bûtø laikoma serganèia epilepsija. Nepaisydami diagnozës nustatymo, daugelis klinicistø gydymo dël priepuoliø retumo neskirtø. Epilepsijos diagnozë negalëtø
bûti nustatyta, jeigu tyrimais pavyktø árodyti, kad priepuoliø kilmë buvo skirtinga.
8. Nepatikslinta informacija. 20 metø amþiaus vyras patyrë 3 epizodus, kuriø niekas nematë, pasireiðkusius
staigia baime, sunkumu kalbant ir poreikiu vaikðèioti.
Jis nenurodo atminties spragø epizodø metu. Kitø
simptomø nebuvo. Pacientas neturi jokiø rizikos veiksniø epilepsijai, taip pat neþinoma apie jokius prieð tai
buvusius priepuolius. EEG ir MRT – be pakitimø. Komentaras: Diagnozuoti epilepsijà ðiam vyrui neámanoma nei pagal naujàjá, nei pagal senàjá apibrëþimà. Epizodai diferencijuotini su þidininiais priepuoliais, taèiau
epilepsijai diagnozuoti reikalingas bent vienas ávykæs
epilepsijos priepuolis. Ateityje aptarimø metu galëtø
bûti apibrëþtos „galimos“ ir „tikëtinos“ epilepsijos ribos.

PASTABOS
I. Darbo grupei buvo sunku tiksliai nustatyti specifiná rizikos lygá, kuris kiekybiðkai apibrëþtø „iðliekantá polinká“ kilti priepuoliams. Visi sutaria, kad pacientas,
kuriam pasireiðkë du neprovokuoti priepuoliai, turi
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epilepsijà. Tokiam pacientui treèio priepuolio rizika
yra apytiksliai 3 ið 4, o 95 % patikimumo intervalas yra
apie 60–90 %. Todël darbo grupë sutarë, kad pacientas,
turintis panaðià rizikà po vieno neprovokuoto priepuolio, taip pat turëtø bûti laikomas turinèiu epilepsijà.
Skaièius „> 60 %“ turëtø bûti laikomas apytikslëmis
gairëmis, o ne grieþta riba.
II. Kai kurie siûlo apibrëþti laiko tarpà, per kurá turi pasireikðti du neprovokuoti priepuoliai, kad galëtø bûti
diagnozuojama epilepsija. Nesant bendro susitarimo ar
árodymø, kuriais bûtø galima paremti specifinio laiko
tarpo pasirinkimà, buvo paliktas pirminis, pasireiðkimo per visà gyvenimà, variantas.
III. Ðio apibrëþimo aspekto prieþastys buvo dvejopos. Pirmiausia, daugelis klinicistø, pacientø ir jø ðeimø epilepsijà laiko praëjusia, jeigu nebesikartoja priepuoliai
ir nëra vartojami vaistai nuo epilepsijos. Antra prieþastis buvo darbo grupës noras paðalinti stigmà, susijusià
su epilepsijos diagnozavimu visam gyvenimui. Kiti apsvarstyti terminai buvo remisija, galutinë remisija, visiðka remisija, neaktyvi epilepsija, nesama epilepsija,
daugiau nesama epilepsija ir pasveikimas. Dauguma
ðiø terminø neperteikia idëjos, kad epilepsijos nebëra.
Tuo tarpu pasveikimas nurodytø visiðkà gydymo sëkmæ ir priepuoliø rizikos susilyginimà su bendràja populiacija.
IV. Árodymø, kuriais remiantis bûtø galima nustatyti specifiná reikalingà priepuoliø nesikartojimo laiko tarpà, nëra daug. Turimi skaièiavimai nurodo palaipsná rizikos
maþëjimà bëgant laikui, o ne konkretø atskaitos taðkà.
Kai kuriø nuomone, tinkamesnis terminas bûtø 5 metai, taèiau bent 5 % pacientø per metus patiria priepuolius po 5 metø trukmës jø nebuvimo. Nesant priepuoliø
pastaruosius 10 metø ir nevartojant vaistø nuo epilepsijos pastaruosius 5 ið jø, daugeliu atvejø galima tikëtis,
kad ateityje priepuoliai nebesikartos.
V. Nors egzistuoja árodymø, kad þemas atkryèiø daþnis iðlieka ir po 5 metø trukmës priepuoliø nesikartojimo,
nëra jokiø árodymø apie priepuoliø pasikartojimo daþná
po 10 metø trukmës priepuoliø nebuvimo. Ðis laiko tarpas ir buvo pasirinktas, kaip ilgesnis nei 5 metai ir, tikëtina, susijæs su labai þemu atkryèiø daþniu.
VI. Klausimo, ar reikalinga apibrëþti „tikëtinos epilepsijos“ ir „galimos epilepsijos“ bûkles, svarstymas sukëlë
daugiausia diskusijø. Galiausiai sprendimas buvo priimtas remiantis daugumos nuomone, taip ir nepasiekus
bendro sutarimo. Tikëtinos epilepsijos terminas buvo
svarstomas dviem scenarijams. Pirmasis ið jø – kai pasireiðkia vienas neprovokuotas priepuolis ir kito priepuolio rizika yra didelë, taèiau nelabai didelë. Antrasis
apëmë ribotos informacijos atvejus, kai situacija atrodo
panaði á epilepsijà, taèiau trûksta patikimø priepuoliø
apibûdinimø ar kitø esminiø duomenø. Ágalinimas
diagnozuoti „galimà epilepsijà“ antrojo scenarijaus atveju galëtø pakenkti diagnozës patikslinimo procesui,
sudarant sàlygas iðvengti reikalingø iðsamiø tyrimø.
Darbo grupë pripaþino, kad „galimos epilepsijos“ apibrëþimas galëtø bûti naudingas, taèiau nuspræsta, kad,
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norint sukurti nuoseklø ir naudingà apibrëþimà, reikalingi iðsamûs svarstymai ateityje.
VII. Ankstesnis rankraðèio juodraðtis buvo paskelbtas
ILAE internetiniame puslapyje komentuoti. Gauta
315 komentarø, kai kurie jø buvo labai iðsamûs. Dauguma nuomoniø buvo palankios, taèiau buvo ir labai
apgalvotø bei tvirtai iðsakytø prieðtaravimø. Reikalavimas, kad gydantis gydytojas turi þinoti tikslià priepuoliø pasikartojimo rizikà, buvo laikomas neracionaliu.
Autoriai su ðia kritika sutinka. Daugelis komentatoriø
buvo uþ, taèiau daugelis ir prieð epilepsijà vadinti liga,
o ne sutrikimu. Ðá klausimà iðnagrinëjæ atitinkami IBE
ir ILAE vykdomieji komitetai nusprendë pasirinkti terminà „liga“. Terminas „daugiau nesama epilepsija“ nebuvo priimtinas atsakiusiems á komentarus ir buvo pakeistas á „atsitraukusi epilepsija“. Daugelis komentatoriø siûlë epilepsijà laikyti atsitraukusia po 5 metø traukuliø nesikartojimo, taikant ar netaikant prieðtraukuliná gydymà. Darbo grupës nuomone, „atsitraukusi“ epilepsija turëtø reikðti, kad priepuoliø pasikartojimo rizika yra pakankamai menka, kad bûtø galima jos nebe-

paisyti, tam reikalingas grieþtesnis laiko tarpas. Todël
buvo pasirinktas 10 metø laikotarpis be priepuoliø, kai
5 metai ið jø nevartojami vaistai nuo epilepsijos. Keletas komentatoriø norëjo paðalinti slidþias provokuoto ir
neprovokuoto priepuolio sàvokas. Toks pakeitimas bûtø gana esminis, keièiantis mûsø poþiûrá á ûmius simptominius priepuolius, ðiuo metu sudaranèius 40 % visø
priepuoliø. Ði diskusija buvo palikta ateièiai. Apskritai,
autoriø nuomone, „minios iðmintis“ ne tik sustiprino ir
patikslino argumentus, bet ir, svarbiausia, priartino
apibrëþimà prie praktikuojanèiø klinicistø epilepsijos
suvokimo.
VIII. Ðie pavyzdþiai buvo pristatyti 2013 m. birþelio mënesá ILAE kongreso prezidiumo simpoziume, daugiau
nei 1000 epileptologø auditorijai. Dalyviø balsavimas
dël epilepsijos diagnozavimo pateiktais atvejais stipriai koreliavo su patikslinto apibrëþimo sàlygomis.
Nors tai nebuvo moksliðkai pagrásta apklausa, gauti atsakymai parodë, kad epileptologø poþiûris á epilepsijà
sutampa su pataisytu apibrëþimu.
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