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Epilepsiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik
protokol. – 75 səh.
Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə
Nazirliyinin səhiyyə islahatları çərçivəsində ictimai
səhiyyə kadrlarının hazırlanması üzrə Tədbirlər proqramı
əsasında tərtib edilmişdir.
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Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.

Kilinik protokolun redaktoru:
C. Məmmədov – Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və
İslahatlar Mərkəzinin direktoru
Klinik protokolun tərtibçilər heyəti:
R.Rzayev – Səhiyyə Nazirliyinin baş nevroloqu, t.e.n
N.Əliyev – Bakı ş. Psixonevroloji Dispanserinin baş həkimi,
t.e.d
N.Abbasova – ATU-nun II Nevrologiya və tibbi genetika
kafedrası, həkim-nevroloq, t.e.n
S.Bədəlova – Uşaq Nevroloji Xəstəxanası, həkim-nevroloq,
t.e.n
K.Salayev – ATU-nun II Nevrologiya və tibbi genetika
kafedrası, həkim-nevroloq, t.e.n
Ə.Zeynalov –ATU-nun Psixiatriya kafedrası, 2 saylı KPX,
həkim-psixiatr
A.Əhmədov – İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi, tibb
işçilərinin peşəkar hazırlığı şöbəsinin müdiri
Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi yardımın təşkili şöbəsi tərəfindən
rəy verilmişdir.
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Sübutların etibarlılıq dərəcəsi və elmi tədqiqatların tipləri
Sübutların mənbələri
(elmi tədqiqatların tipləri)

Ia

Sübutlar meta-analiz, sistematik icmal və ya
randomizasiya olunmuş klinik tədqiqatlardan (RKT)
alınmışdır

Ib

Sübutlar ən azı bir RKT-dən alınmışdır

IIa

Sübutlar ən azı bir yaxşı planlaşdırılmış, nəzarət
edilən, randomizasiya olunmamış tədqiqatdan
alınmışdır

IIb

Sübutlar ən azı bir yaxşı planlaşdırılmış kvazieksperimental tədqiqatdan alınmışdır

III

Sübutlar təsviri tədqiqatdan (məsələn, müqayisəli,
korrelyasion tədqiqatlar, ayrı-ayrı halların
öyrənilməsi) alınmışdır

IV

Sübutlar ekspertlərin rəyinə və ya klinik təcrübəyə
əsaslanmışdır

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
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Sübutların
etibarlılıq
dərəcəsi
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Tövsiyələrin etibarlılıq səviyyəsi şkalası
Tövsiyənin
etibarlılıq
səviyyəsi
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Tövsiyənin əsaslandığı sübutların
etibarlılıq dərəcəsi

A

• RKT-lərin yüksək keyfiyyətli meta-analizi,
sistematik icmalı və ya nəticələri uyğun
populyasiyaya şamil edilə bilən, sistematik səhv
ehtimalı çox aşağı olan (++) irimiqyaslı RKT.
• Sübutların etibarlılıq dərəcəsi Ia.

B

• Kohort və ya klinik hal - nəzarət tipli tədqiqatların
yüksək keyfiyyətli (++) sistematik icmalı, yaxud
• Sistematik səhv riski çox aşağı olan (++) yüksək
keyfiyyətli kohort və ya klinik hal - nəzarət tipli
tədqiqat, yaxud
• Nəticələri uyğun populyasiyaya şamil edilə bilən,
sistematik səhv riski yüksək olmayan (+) RKT.
• Sübutların etibarlılıq dərəcəsi Ib və IIa.

C

• Nəticələri uyğun populyasiyaya şamil edilə bilən,
sistematik səhv riski yüksək olmayan (+) kohort və
ya klinik hal - nəzarət tipli və ya nəzarət edilən,
randomizasiya olunmamış tədqiqat, yaxud
• Nəticələri uyğun populyasiyaya bilavasitə şamil
edilə bilməyən, sistematik səhv riski çox aşağı olan
və ya yüksək olmayan (++ və ya +) RKT.
• Sübutların etibarlılıq dərəcəsi IIb.

D

•
•
•
•

Klinik hallar seriyasının təsviri, yaxud
Nəzarət edilməyən tədqiqat, yaxud
Ekspertlərin rəyi.
Yüksək səviyyəli sübutların mövcud olmamasının
göstəricisidir.
• Sübutların etibarlılıq dərəcəsi III və IV.
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İxtisarların siyahısı:
– adrenokortikotrop hormon
– elektroensefaloqrafiya
– epilepsiya əleyhinə preparatlar
– elektrokardioqrafiya
– Epilepsiyaya Qarşı Beynəlxalq Liqa
– epileptik status
– epilepsiya tutmaları
– gənclərin absans epilepsiyası
– gənclərin mioklonik epilepsiyası
– Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı, 10-cu baxış
– intellekt əmsalı
– infantil spazmlar
– kombinə olunmuş oral kontraseptivlər
– kompüter tomoqrafiyası
– qamma-aminyağ turşusu
– qamma-oksiyağ turşusu
– Lennoks-Qasto sindromu
– maqnit-rezonans tomoqrafiyası
– mərkəzi sinir sistemi
– serotoninin geriyə tutulmasının selektiv inhibitorları
– trisiklik antidepressantlar
– uşaqların absans epilepsiyası
– Vest sindromu
– yayılmış epileptik tutmalar
– yenidoğulmuşların xoşxassəli ailəvi tutmaları
– yenidoğulmuşların xoşxassəli qeyri-ailəvi tutmaları
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AKTH
EEQ
EƏP
EKQ
EQBL
ES
ET
GAE
GME
XBT-10
İQ
İS
KOK
KT
QAYT
QOYT
LQS
MRT
MSS
SGTSİ
TSA
UAE
VS
YET
YXAT
YXQT
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İstifadə edilən terminlər:
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Tutma – (a) epileptik mənşəli, (b) sinkop nəticəsində və ya (c) başqa
etioloji mexanizmlə keçən beyin funksiyasının paroksizmal
pozulması.
Konvulsiv tutma – müəyyən hərəki (motor) fəaliyyəti ilə (məsələn,
klonik silkələnmə/diksinmə və ya tonik epileptik tutma) keçən tutma.
Konvulsiv tutma epileptik və ya qeyri-epileptik olur.
Qeyri-konvulsiv tutma – müəyyən hərəki (motor) fəaliyyət olmadan
(məsələn, absans) keçən tutma. Qeyri-konvulsiv tutma epileptik və
ya qeyri-epileptik olur.
Epileptik tutma – baş beyin neyronlarının epileptik (həddən artıq
güclü. hipersinxron) boşalmasının nəticəsi olan tutma.
Qeyri-epileptik tutma – baş beyin neyronların epileptik (həddən artıq
güclü. hipersinxron) boşalmasının nəticəsi olmayan tutma (məsələn,
hipoksiya nəticəsində sinkop tutması).
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Protokol nevroloqlar, psixiatrlar, ilkin səhiyyə xidmətləri
səviyyəsində çalışan həkimlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Pasiyent qrupu: Epilepsiya xəstəliyi olan uşaq və böyük yaşlı
şəxslər.
Protokolun məqsədləri:
► Müxtəlif ixtisaslardan olan həkimlərə epilepsiyanın diaqnostika
və müalicəsi üzrə sübutlu təbabətə əsaslanan tövsiyələr təqdim
etmək, o cümlədən
9 epilepsiya əleyhinə preparatların (EƏP) ilkin tətbiqi
9 rezistent epilepsiyanın, epileptik statusun, provokasiya (tibdə
xəstəlik hallarının süni surətdə törədilməsi) edilən tutmaların
müalicəsi
9 əqli inkişafdan geri qalma və epilepsiyası olan pasiyentlərin
müalicəsi
9 müxtəlif kontrasepsiya üsullarından istifadə edən, hamilə və
ya menopauza dövründə olan qadınların müalicəsi
► Epilepsiyanın erkən aşkar edilmə və müalicəsi səviyyəsinin
yüksəldilməsi
► Epilepsiyalı
xəstələrin həyat keyfiyyətinin və sosial
adaptasiyasının yaxşılaşdırılması
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Epilepsiya – əsas əlaməti təkrarlanan və adətən provokasiya
olunmayan (refleks epilepsiyalar istisna olmaqla) epilepsiya
tutmaları (ET) olan, müəyyən sindromlar zamanı şəxsiyyətin
dəyişilməsinin xüsusi tipi və psixi pozuntularla müşayiət edilən
müxtəlif etiologiyalı heterogen xəstəliklər qrupudur.
Epilepsiya tutması – baş beyin neyronlarının həddən artıq güclü,
hipersinxron boşalmasının klinik təzahürüdür. ET epileptik
boşalmalara cəlb olunmuş baş beyin şöbələrinin funksional
vəziyyətindən asılıdır və bu zaman ali baş beyin funksiyalarının
pozulması, düşüncənin pozulması, anomal sensor və psixi
hissiyyatlar, hərəki (motor) pozuntular, yayılmış tutmalar müşahidə
olunur.
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Epidemiologiya
Müxtəlif məlumatlara görə, epilepsiya ilə xəstələnmənin rast
gəlmə tezliyi il ərzində 100 000 nəfər əhaliyə 30-50 hadisə təşkil
edir. Epilepsiyanın inkişaf riski 20 yaşa qədər 1%, 75 yaşa qədər isə
3%-ə bərabərdir.
XBT-10 üzrə təsnifat
G40
G41
G40 və F02.8.2
G40 və F06.2
G40 və F06.3
G40 və F06.8
G40 və F07.0

Epilepsiya
Epileptik status
Epilepsiya ilə bağlı demensiya
Epilepsiya zamanı şizofreniyayabənzər psixoz
Üzvi mənşəli əhval (affektiv) pozuntuları
Əlavə göstərişlər olmadan epileptik psixoz
Üzvi mənşəli şəxsiyyət pozuntusu
DİAQNOSTİKA

1. Paroksizmal hadisənin təsviri
Baş vermiş tutmanın epileptik tutma olub-olmamağının təyin
edilməsi. (Yəni tutmanın inkişaf mexanizminin əsasında beyin
qabığı neyronlarının həddən artıq güclü, hipersinxron boşalması
dayanır, ya yox.)
2. Tutmanın təsnifatı (anamnez, klinika, EEQ)
Tutmanın növü və ya növlərinin təyin olunması (bax, cədvəl 1).
3. Tutmanın
etiologiyasının
müəyyənləşdirilməsi
(MRT,
kariotipləşdirmə, biokimyəvi tədqiqatlar, əzələlərin biopsiyası və s.)
Əgər tutma epileptik tutmadırsa, o zaman onun hər hansı səbəbə
görə ikincili olmasını – yəni həmin səbəblə bilavasitə əlaqəlidir
və səbəb aradan qaldırıldıqda təkrarlanmır – müəyyən etmək
lazımdır (məsələn, neyroinfeksiya və kəllə-beyin travmalarının
kəskin dövründə epileptik tutmalar; şişlər, serebrovaskulyar
patologiya zamanı epileptik tutmalar; yaxud bir sıra xəstəliklərin
– xroniki alkoqolizm, narkomaniya və toksikomaniyalar,
maddələr mübadiləsi pozulmaları, yuxunun deprivasiyası
(yuxudan məhrum etmək) – gedişi zamanı meydana çıxan
tutmalar).
4. Epilepsiyanın formasının diaqnostikası (anamnez, klinika, EEQ,
video-EEQ monitorinq, neyrovizualizasiya)
9

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.

Əgər tutmalar hər hansı səbəblə bağlı olmadan təkrarlanırsa (ən
azı iki tutma), epileptik tutmalardırlarsa, o zaman epilepsiya
diaqnozu qoyulmasına əsas vardır. Epilepsiya diaqnozu
qoyulduqdan sonra epileptik sindromu müəyyən etmək lazımdır
(bax, cədvəl 2).
Cədvəl 1. EQBL tərəfindən qəbul edilmiş epileptik tutma
növlərinin təsnifatı *
Müalicəsiz kəsilən epileptik tutma növləri
Yayılmış tutmalar
9 Tonik-klonik tutma (klonik
və ya mioklonik faza ilə
başlanan variantlar daxildir)
9 Klonik tutma
- tonik elementlərsiz
- tonik elementlərlə
9 Tonik tutma
9 Spazmlar
9 Mioklonik tutma
9 Tipik absans tutma
9 Atipik absans tutma
9 Mioklonik absans tutma
9 Göz qapağının miokloniyası
9 Mioklonik atonik tutma
9 Neqativ mioklonus
9 Atonik tutma
9 Yayılmış epilepsiya
indromları daxilində refleks
tutma

Fokal tutmalar
9 Fokal sensor (hissi) tutma
9 elementar (bəsit) sensor (hissi)
simptomlarla (misal üçün,
ənsə və təpə paylarının
tutmaları)
- təcrübi sensor (hissi)
simptomlarla (misal üçün,
gicgah, ənsə və təpə
paylarının birləşmə
nahiyəsinin tutmaları)
9 Fokal motor (hərəki) tutma
- elementar (bəsit) klonik motor
(hərəki) əlamətlərlə
- asimmetrik tonik motor
(hərəki) tutma (misal üçün,
əlavə motor qabıq tutması)
- tipik (gicgah payının)
avtomatizmlərlə (misal üçün,
mezial gicgah payı)
- hiperkinetik avtomatizmlərlə
- fokal neqativ mioklonusla
- motor inhibitor tutmalar (iktal
hərəki ifliclə)

*

Engel J. A Proposed Diagnostic Scheme for People with Epileptic Seizures and
with Epilepsy: Report of the ILAE Task Force on Classification and Terminology
(ILAE Commission Report). Epilepsia 2001
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9 Gelastik (gülmə) tutma
9 Hemiklonik tutma
9 Törəmə (ikincili) yayılmış
tutma
9 Fokal epilepsiya sindromları
daxilində refleks tutma

Müalicəsiz kəsilməyən epileptik tutma növləri (epilepsiya statusu)
Yayılmış epilepsiya statusu
Fokal epilepsiya statusu
9 Yayılmış tonik-klonik
9 Kojevnikov epilepsiyası
epilepsiya statusu
(epilepsia partialis continua)
9 Klonik epilepsiya statusu
9 Davamlı aura (aura continua)
9 Tonik epilepsiya statusu
9 Limbik epilepsiya statusu
9 Mioklonik epilepsiya statusu
(psixomotor status)
9 Absans epilepsiya statusu
9 Hemiparezlə hemikonvulsiv
status
Təsnifata daxil olmayan epileptik tutma
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Refleks tutmalarını sürətləndirici qıcıqlar
Görmə qıcıqları
- titrək işıq (mümkündürsə, rəng müəyyənləşdirilməlidir)
- başqa görmə qıcıqları
Düşünmə
Musiqi
Yemək
Hərəkət
Somatosensor qıcıqlar
Proprioseptiv qıcıqlar
Oxuma
İsti su
Diksinmə
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Cədvəl 2. Epilepsiya sindromlarının təsnifatı *
İrəliləyən mioklonik epilepsiyalar
9 Seroid lipofussinoz
9 Sialidoz
9 Lafora xəstəliyi
9 Unferrixt-Lundborq xəstəliyi
9 Neyroaksonal distrofiya
9 MERRF sindromu (parçalanmış
qırmızı əzələ lifləri ilə
mioklonus-epilepsiya)
9 Dentatorubropallidal atrofiya
9 Digərləri
Neyrodəri pozuntuları
9 Tuberoz skleroz kompleksi
9 Neyrofibromatoz
9 İto hipomelanozu
9 Epidermal nevus sindromu
9 Sturge-Veber sindromu
Beyin qabığının anormal inkişafı
ilə bağlı qüsurlar
9 1-ci tip təcrid olunmuş
lissensefaliya
9 Miller-Diker sindromu
9 X-xromosomla bağlı
lissensefaliya
9 Subkortikal bənd heterotopiya
9 Periventrikulyar düyünlü
heterotopiya
9 Fokal heterotopiya
9 Hemimeqalensefaliya
9 Bilateral perisilviar sindrom
9 Unilateral polimikrogiriya
9 Şizoensefaliyalar

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.

Körpələrin və uşaqların
idiopatik fokal epilepsiyaları
9 Körpələrin xoşxassəli
tutmaları (qeyri-ailəvi)
9 Uşaqlarda mərkəz və gicgah
nahiyəsi spaykları ilə
xoşxassəli epilepsiya
(Rolandik)
9 Uşaqlarda ənsə payının
xoşxassəli erkən başlanğıclı
epilepsiyası (Panaitopulus
tipi)
9 Uşaqlarda ənsə payının gec
başlanğıclı epilepsiyası
(Qasto tipi)
Ailəvi (autosom-dominant)
fokal epilepsiyalar
9 Yenidoğulmuşların
xoşxassəli ailəvi tutmaları
9 Körpələrin xoşxassəli ailəvi
tutmaları
9 Gecə tutmaları ilə alın
payının autosom- dominant
epilepsiyası
9 Gicgah payının ailəvi
epilepsiyası
9 Müxtəlif fokuslarla ailəvi
fokal epilepsiya
Simptomatik (və ya
simptomatik olması ehtimal
edilən) fokal epilepsiyalar
9 Limbik epilepsiya
*

Engel J. A Proposed Diagnostic Scheme for People with Epileptic Seizures and
with Epilepsy: Report of the ILAE Task Force on Classification and Terminology
(ILAE Commission Report). Epilepsia, 42:796–803, 2001
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9 Fokal və ya multifokal kortikal
displaziya
9 Mikrodisgeneziyalar
Digər beyin qüsurlar
9 Aykardi sindromu
9 PEHO sindromu
9 Akrokallozal sindrom atrofiyası
9 Digərləri
Şişlər
9 Dizembrioplastik neyroepitelial
şiş
9 Qanqliositoma
9 Qanqlioqlioma
9 Kavernoz angiomalar
9 Astrositomalar
9 Hipotalamik hamartoma
(gelastik tutmalarla)
9 Digərləri
Xromosom anomaliyaları
9 Parsial monosomiya 4p və ya
Volf-Hirşhorn sindromu
9 Trisomiya 12p
9 15-ci xromosomun inversion
duplikasiyası sindromu
9 Halqaşəkilli 20-ci xromosom
9 Digərləri
Mürəkkəb patogenetik
mexanizmləri olan monogen
Mendel xəstəlikləri
9 Kövrək X-xromosom sindromu
9 Angelman sindromu
9 Rett sindromu
9 Digərləri
İrsi metabolik xəstəliklər
9 Qeyri-ketotik hiperqlisinemiya
9 D-qliserin asidemiyası
9 Propion asidemiyası
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9 Hipokampın sklerozu ilə
mezial gicgah epilepsiyası
9 Spesifik etiologiya əsasında
müəyyən olunan mezial
gicgah epilepsiyası
9 Lokalizasiya və etiologiya
əsasında müəyyən olunan
başqa tipləri
Neokortikal epilepsiyalar
9 Rasmussen sindromu
9 Hemikonvulsiyalar,
hemiplegiya sindromu
9 Lokalizasiya və etiologiya
əsasında müəyyən olunan
başqa tipləri
9 Körpələrin miqrasiya edən
fokal tutmaları
İdiopatik yayılmış
epilepsiyalar
9 Körpələrin xoşxassəli
mioklonik epilepsiyası
9 Mioklonik-astatik tutmalar
epilepsiyası
9 Uşaqların absans
epilepsiyası
9 Mioklonik absanslar
epilepsiyası
9 Müxtəlif fenotiplərlə
idiopatik yayılmış
epilepsiyalar
9 Gənclərin absans
epilepsiyası
9 Gənclərin mioklonik
epilepsiyası
9 Yalnız yayılmış tonikklonik tutmalarla keçən
epilepsiya
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9 Sulfit-oksidaza çatışmazlığı
9 Fruktoza-1,6-difosfataza
çatışmazlığı
9 Digər üzvi mənşəli asiduriyalar
9 Piridoksindən asılılıq
9 Aminoasidopatiyalar (ağcaqayın
siropu qoxulu sidik xəstəliyi,
fenilketonuriya və s.)
9 Sidik cövhəri sikli pozuntuları
9 Karbohidrat mübadiləsi
pozuntuları
9 Fol turşusu və vitamin B12
mübadiləsi pozuntuları
9 Qlükozanı nəql edən zülal
çatışmazlığı
9 Menkes xəstəliyi
9 Qlikogen yığılması pozuntuları
9 Krabbe xəstəliyi
9 Fumaraza çatışmazlığı
9 Peroksisomal pozuntular
9 Sanfilippo sindromu
9 Mitoxondrial xəstəliklər
(piruvatdehidrogenaza
çatışmazlığı, tənəffüs zənciri
defektləri, MELAS
(mitoxondrial
ensefalomiopatiya, laktik asidoz
və insulta bənzər simptomlar))
Prenatal və ya perinatal işemik
və ya anoksik zədələnmələr,
yaxud irəliləməyən
ensefalopatiyalar
9 Porensefaliya
9 Periventrikulyar leykomalyasiya
9 Mikrosefaliya
9 Beyin kirəcləşməsi və
toksoplazmoz, serebrovaskulyar
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9 Qızdırma tutmaları ilə birgə
yayılmış epilepsiya
Refleks epilepsiyalar
9 Ənsə payının idiopatik
fotosensitiv epilepsiyası
9 Başqa fotosensitiv
epilepsiyalar
9 İlkin oxuma epilepsiyası
9 Startl epilepsiyası
Epileptik ensefalopatiyalar
(bu zaman epileptik
dəyişikliklər irəliləyən
pozuntulara gətirə bilər)
9 Erkən mioklonik
ensefalopatiya
9 Otahara sindromu
9 Vest sindromu
9 Dravet sindromu (əvvəlki
"körpələrin ağır mioklonik
epilepsiyası")
9 İrəliləməyən
ensefalopatiyada mioklonik
status
9 Lennoks-Qasto sindromu
9 Landau-Kleffner sindromu
9 Yuxunun ləng dalğa
fazasında müntəzəm
“spayk-ləng dalğa”
kompleksləri ilə müşahidə
olunan epilepsiya
Epilepsiya diaqnozunu tələb
etməyən tutmalar
9 Yenidoğulmuşların
xoşxassəli tutmaları
9 Qızdırma (febril) tutmaları
9 Refleks tutmaları
9 Alkoqol qəbulu
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9
9
9

9
9
9
9

insident, insan immun defisiti
virusu və s. ilə əlaqədar digər
zədələnmələr
Postnatal infeksiyalar
Sistiserkozlar
Herpes ensefalitləri
Bakterial meningitlər
Digərləri
Digər postnatal faktorlar
Kəllə-beyin travmaları
Alkoqol və narkotiklərdən suiistifadə
İnsult
Digərləri
Müxtəlif
Seliakiya (ənsə kirəcləşmələri
ilə epilepsiya və seliakiya)
Şimal epilepsiya sindromu
Koffin-Lauri sindromu
Alsheymer xəstəliyi
Hantinqton xəstəliyi
Alpers xəstəliyi
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9

kəsilməsinin törətdiyi
tutmalar
Dərman və ya başqa
maddənin törətdiyi tutmalar
Zədədən sonra dərhal baş
verən və erkən tutmalar
Tək tutmalar və ya təcrid
olunmuş tutmalar
(klasterlər)
Nadir tutmalar
(oliqoepilepesiya)

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

İNSTRUMENTAL MÜAYİNƏLƏR
Elektroensefaloqrafiya
Elektroensefaloqrafiya (EEQ) – epilepsiya diaqnozu qoyulması
və epilepsiya sindromunun müəyyən edilməsi üçün istifadə olunur.
Lakin bu metodun üstünlükləri və məhdudiyyətlərini bilmək
lazımdır.
Klinikasız yalnız EEQ-nin nəticəsi epilepsiya diaqnozunun
qoyulması üçün kifayət deyil.
Epilepsiyaya düçar olmayan insanların arasında EEQ-də qeyrispesifik anormal dəyişikliklər tez-tez aşkar olunur (xüsusilə yaşlı
pasiyentlərdə, miqrenli xəstələrdə, psixotik hallarda, hətta sağlam
insanlarda və s.).
Normal EEQ epilepsiya diaqnozunu istisna etmir.
15
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EEQ anormal dəyişikliklər göstərməsə də, epilepsiya diaqnozu
qoyula bilər.
Normal EEQ dalğalarının anormal epileptik dalğalar kimi qəbul
olunması ilə bağlı səhvlər tez-tez baş verir.
Uşaqlarda bu kimi səhvlər daha çoxdur. Buna görə də, uşaqların
EEQ müayinəsi uşaq epilepsiyası sahəsində təcrübəsi olan
mütəxəssis tərəfindən aparılmalıdır.
Standart EEQ
EEQ müayinəsinin nəticəsi aşağıda göstərilən suallara cavab verə
bilər:
9 epileptik fəaliyyətin olması
9 epileptik fəaliyyətin ocaqlı və ya yayılmış olması
9 sindromun dəqiqləşdirilməsi
9 növbəti müayinə üsulunun seçilməsi
9 müalicənin taktikası
9 proqnoz
(!) EEQ müayinəsi tutmadan sonra 24 saat ərzində aparılırsa,
patoloji dəyişikliklərin aşkar olunması ehtimalı çoxalır.
(!) Təkrar tutma keçirən bütün uşaqlar EEQ müayinəsindən
keçməlidir.
(!) İlk dəfə EEQ müayinəsi nəticəsinin normanı göstərməsi,
sonrakı EEQ müayinələrində epileptik fəaliyyətin olmasını istisna
etmir.
(!) EEQ müayinəsi nəticəsinin normanı göstərməsi epilepsiya
diaqnozunu inkar etmir.
(!) Yalnız EEQ müayinəsinin epileptik fəaliyyəti göstərməsi
(epileptik tutma olmasa) epilepsiya diaqnozunun qoyulması üçün
kifayət deyil.
İlk provokasiya olunmamış konvulsiv tutmadan sonra EEQ
müayinəsi
Bu zaman EEQ müayinəsi aparmağın faydaları:
9 tutmanın təkrarlanması riskini qiymətləndirilməsi (anormal
EEQ qeyd olunursa, risk 2 dəfə artır);
9 neyrovizualizasiya aparmaq üçün göstəriş verə bilər;
16
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9 xəstənin xəbəri olmadan uzun müddət davam edən epileptik
prosesi aşkar edə bilər;
9 qıcıqlandırıcı faktorları aşkar edə bilər (məsələn, işığa
həssaslıq);
9 sindromu dəqiqləşdirmək üçün əlavə məlumat verə bilər.
Lakin yanlış müsbət nəticələrin ola bilməsini də nəzərdə
saxlamaq lazımdır. Məsələn, ilk tutma qeyri-epileptik olub
təkrarlanmaya bilər. Həmin xəstənin EEQ-sində tutma ilə əlaqəsi
olmayan epileptik dalğaların aşkar olunması (normal uşaqlarda
epileptik fəaliyyət ola bilər) səhvən "epilepsiya" diaqnozunun
qoyulmasına və gərəksiz müalicəyə gətirib çıxara bilər.
Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən, ilk provokasiya olunmamış
konvulsiv tutma klinik olaraq epileptik tutma kimi qiymətləndirilsə,
EEQ müayinəsi göstərişdir. Lakin epilepsiya əleyhinə dərmanlardan
istifadəyə başlamaq haqqında qərar qəbul edilməsinə yalnız EEQ-də
epileptik fəaliyyətin olub-olmamağı əsas vermir.
EEQ müayinəsi olmadan epilepsiya əleyhinə preparatların
(EƏP) təyin edilməsi
Valproat duzları, etosuksimid və benzodiazepinlər tipik "3Hz
spayk-ləng dalğa" komplekslərini aradan qaldırır. Valproat duzları
fotostimulyasiyanın qıcıqlandırdığı epileptik fəaliyyəti zəiflədir.
Benzodiazepinlər bir neçə sindromda (uşaqlarda təpə və gicgah
nahiyəsi spaykları ilə xoşxassəli epilepsiya, yuxu EEQ-si zamanı
epileptik status, qeyri-konvulsiv epileptik status, Vest sindromu)
epileptik boşalmaların yox olmağına səbəb ola bilərlər. EƏP-lər
xəstəliyin klinik və neyrofizioloji mənzərəsini dəyişdirdiyinə görə
EEQ müayinəsi aparılandan sonra təyin olunmalıdırlar.
Təkrar EEQ və yuxu zamanı EEQ
İlk tutmalararası EEQ normaldırsa, həmin müayinənin ikinci dəfə
aparılması epileptik fəaliyyəti aşkar edə bilər. Oyaq vəziyyətdə
çəkilmiş EEQ normaldırsa, yuxu zamanı çəkilmiş EEQ epileptik
fəaliyyəti göstərə bilər.
Video-EEQ
EEQ ilə eyni zamanda video-çəkiliş aparılması müəyyən hallarda
tutmanın və sindromun diaqnostikasını dəqiqləşdirməyə imkan verir.
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Belə hallarda tutmalar tez-tez təkrar olunmalıdır ki, müayinə zamanı
videoya qeyd oluna bilsin (əks halda video-EEQ-nin standart EEQ
müayinəsindən üstünlüyü olmaz).
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EEQ monitorinq
Təkrar standart EEQ müayinəsi keçiriləndən sonra epilepsiya
diaqnozunun qoyulması mümkün deyilsə, EEQ monitorinqi əlavə
məlumat verə bilər.
Elektrokardioqrafiya (EKQ)
Konvulsiv tutma keçirən uşaqda (xəstədə) sinkop (məsələn,
“uzunsürən QT sindromu” nəticəsində kardiogen sinkop) ola bilər.
Buna görə də, konvulsiv tutma keçirən xəstədə EKQ müayinəsi
aparılmalıdır və əgər lazım olsa, daha dərin kardioloji müayinə
göstərişdir.
Video-çəkiliş
Xəstənin yanında olan şəxslər tutmanın video (telefon və ya
video-kamera vasitəsi ilə) çəkilişini yazsalar, həkim üçün tutmanın
semiologiyası daha aydın ola bilər. Buna görə də, tutmaları olan
bütün xəstələrdə tutmaların video-çəkilişi məsləhət görülür.
Neyrovizualizasiya
Epilepsiyanın səbəbi olan beynin struktur dəyişiklərinin aşkar
edilməsində MRT müayinəsi KT müayinəsindən daha üstündür.
Epilepsiyaya düçar omuş uşaqların əksəriyyəti MRT
müayinəsindən keçməlidirlər. Yalnız aşağıda göstərilən sindromlar
MRT müayinəsi üçün göstəriş deyil:
9 idiopatik yayılmış epilepsiyalar (uşaqların absans
epilepsiyası, gənclərin mioklonik epilepsiyası, gənclərin
absans epilepsiyası)
9 uşaqların mərkəzi-gicgah spayklarla xoşxassəli epilepsiyası
Genetik tədqiqatlar
Epilepsiyanın yaranmasında genetik təsirlər çoxdur. Xəstənin
nəslində epilepsiyanın olub- olmaması diaqnozu dəqiqləşdirmək və
proqnozu müəyyənləşdirmək üçün çox vacibdir. Buna görə də, bütün
epilepsiyalı xəstələrdə əvvəlki 2 nəsli əhatə edən genealoji ağac
18
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tərtib edilməlidir və burada bütün nevroloji və psixi pozuntular qeyd
olunmalıdır. Genealoji ağaca nənə, baba; əmi, dayı, xala, bibi və
onların uşaqları; ata, ana; qardaş, bacı və onların uşaqları; xəstənin
öz uşaqları daxil edilməlidir.
EPİLEPSİYANIN MÜALİCƏSİ
Müalicənin əsas prinsipi – minimum əlavə təsirlərlə maksimum
terapevtik effektivlik əldə etməkdir.
► Epilepsiyanın müalicəsi yalnız dəqiq diaqnoz qoyulduqdan sonra
başlana bilər
► EƏP-lərin qəbulunun başlanması haqqında qərarı pasiyent və
epilepsiya üzrə mütəxəssis verməlidir (В)
► "Epilepsiya önü" termini və "epilepsiyanın profilaktik müalicəsi"
taktikasının heç bir mənası yoxdur (ağır kəllə-beyin travması
istisnadır)
► Epilepsiyanın müalicəsinə təkrar tutmadan sonra başlamaq
lazımdır
Aşağıdakı hallarda ilk tonik-klonik tutmadan sonra EƏP təyin
etmək lazımdır:
► Anamnezdə mioklonik, absans və ya parsial tutmaların olması (В);
► EEQ-də epileptik aktivliyin aydın şəkildə qeyd edilməsi (В);
► Pasiyentdə ocaqlı nevroloji sindromların mövcud olması (В);
► Pasiyent tərəfindən təkrar tutmanın baş vermə ehtimalının
yolverilməz hesab edilməsi (D);
► İntellektin azalması (ali psixi funksiyaların pozulması);
► Neyrovizualizasiya məlumatlarına əsasən struktur
dəyişikliklərinin mövcud olması.
EƏP ilə monoterapiya
Klinik epileptologiyada monoterapiya prinsipi özünə möhkəm
yer tutmuşdur.
Monoterapiya aşağıdakıların qarşısını almağa imkan verir:
9 ağır əlavə təsirlərin əmələ gəlməsi
9 teratogen təsir
Preparatlar epilepsiyanın forması və tutmaların xarakterinə ciddi
şəkildə uyğun olaraq təyin edilir.
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Hər bir konkret halda preparat seçimi zamanı onun əlavə təsir
profilləri və dərmanların qarşılıqlı təsirinə əsaslanmaq lazımdır (A).
Qeyd: Tərkibində eyni aktiv maddə olan EƏP-lər (orijinal preparatlar və
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generiklər) bir-birini əvəz etmirlər – orijinal preparatları generiklərlə və
əksinə əvəz etmək lazım deyil. Monoterapiya şəklində tətbiq edilməsinə
icazə verilən bütün EƏP-lər ilk dəfə diaqnozu qoyulmuş epilepsiya zamanı
təxminən bərabər effektivliyə malikdirlər.

Uyğun EƏP ilə müalicə zamanı lazımi effekt əldə edilməzsə,
aşağıdakı vəziyyətləri nəzərdən keçirmək lazımdır:
9 səhv epilepsiya diaqnozu
9 epileptik sindroma uyğun gəlməyən EƏP seçimi
9 pasiyentin özbaşına dərman qəbulunu kəsməsi, pasiyentin
həkim tövsiyələrini yerinə yetirməməsi
9 neoplastik proses
9 alkoqol və ya psixoaktiv maddələrdən gizli sui-istifadə
9 baş beynin ağır inkişaf qüsuru
9 proqressivləşən xəstəliyin mövcud olması
9 EƏP-nin qeyri-adekvat dozaları
Rezistent epilepsiyanın müalicəsi

► Cərrahi müalicə (göstərişlər ciddi şəkildə əsaslandırılmalıdır,

əməliyyat öncəsi hərtərəfli və tam müayinə aparılmalıdır)
► Azan sinirin stimulyasiyası
► Ketogen pəhriz
► Psixoloji müalicə üsulları
Kombinə olunmuş müalicə (Politerapiya)
Kombinə olunmuş müalicənin təyin edilməsi imkanı nəzərdən
keçirilməlidir:
1) Birinci 3 olan iki EƏP-nin monoterapiya şəklində tətbiqinin
qeyri-effektiv olması;
2) Birinci EƏP ilə müalicə zamanı preparatın yaxşı qəbul
edilməsinə və pasiyentin vəziyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə
yaxşılaşmasına baxmayaraq, dərmanın maksimal mümkün
dozada tətbiqi tutmaların əmələ gəlməsinin tamamilə qarşısını
almırsa (A).
20
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Kombinə olunmuş müalicə üçün preparatların seçimini
tutmaların tipini (tiplərini) nəzərə almaqla aparmaq lazımdır,
preparatların sayı isə iki, yaxud maksimum üç EƏP ilə
məhdudlaşmalıdır (B).
Qanda EƏP-lərin konsentrasiyasının müəyyən edilməsi
EƏP-lərin tətbiqi zamanı onların qanda konsentrasiyasını
müntəzəm olaraq müəyyən etmək lazım deyil. Belə müayinənin
aparılması aşağıdakı hallarda məqsədəuyğundur (D):
9 Fenitoin dozasının korreksiyası;
9 Müalicə rejiminə əməl edilməsinin qiymətləndirilməsi və
toksikliyin müəyyən olunması.
Provokasiya olunan tutmalarla pasiyentlərin aparılması
Alkoqol abstinent (“aclıq”) sindromu və ya delirium tremens (“ağ
isitmə”) zamanı tutmaların əmələ gəlmə riskini azaltmaq üçün qısa
müddət ərzində benzodiazepinlərdən istifadə etmək olar (B).
Kəskin beyin insultunun inkişafı və ya neyrocərrahi müdaxilə
hallarında profilaktik məqsədlə EƏP-lərin təyin edilməsi göstəriş
deyil (B).
Baş beyin silkələnməsi keçirmiş pasiyentlərdə tutmaların
müalicəsi üçün EƏP-lərin tətbiqi göstəriş deyil (D).
EƏP-lərin əlavə təsirləri
Pasiyentləri EƏP-lərin potensial əlavə təsirləri haqqında
məlumatlandırmaq və dəridə səpgilər, somnolentlik (yuxululuq),
qusma kimi əlamətlərin, xüsusilə də müalicənin ilk həftələrində, əmələ
gəlməsi hallarında təcili surətdə tibbi yardım üçün müraciət etmək
lazım olduğu haqqında ciddi şəkildə xəbərdar etmək lazımdır (C).
Osteoporozun inkişafını minimallaşdırmaq üçün EƏP qəbul
edən pasiyentlərə qidalanmanın xarakteri və həyat tərzinin
dəyişdirilməsi ilə bağlı tövsiyələr vermək lazımdır (D).
Qara ciyər funksiyasının müntəzəm müayinəsi və qanın ümumi
analizinin aparılması tələb olunmur (C).
EƏP-lərin qəbulunun dayandırılması
► Tam elektro-klinik remissiya – tutmaların olmaması və EEQ-nin
normallaşması – əldə etməyə çalışmaq lazımdır.
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qeyd olunmanın daxil edilməsi ilə daha yaxşıdır) aparmaq
tövsiyə olunur.
► EƏP-lərin dozasının azaldılması və ya qəbulunun dayandırılması
müddətləri ciddi şəkildə fərdi olaraq müəyyən edilir və
epilepsiyanın forması və xəstəliyin gedişi xüsusiyyətlərindən
asılıdır.
► İdiopatik fokal formalar, uşaqların absans epilepsiyası (UAE)
zamanı – tutmaların olmamasından 2-4 il keçdikdən sonra EƏPlərin dozasını azaltmağa başlamaq olar.
► Simptomatik fokal epilepsiyalarda, gənclərdə rast gələn idiopatik
yayılmış epilepsiyaların variantları zamanı isə 3-4 illik
remissiyadan tez olmayaraq, EƏP-lərin dozasını azaltmağa
başlamaq olar (GME – gənclərin mioklonik epilepsiyası ilə bağlı
məsələ müzakirə mövzusudur).
► EƏP qəbulunun tam dayandırılması tədricən, bir il ərzində həyata
keçirilir.
EƏP qəbulunun dayandırılmasından sonra xəstəliyin residivi
riskini qiymətləndirmək üçün proqnostik meyarlardan istifadə etmək
lazımdır (A).
Stasionara qəbul üçün göstərişlər
9 Yaşı 12 aydan aşağı
9 Tutmadan 1 saat sonra "Glasgow Coma Scale" üzrə 15 baldan
az olması
9 Yüksək kəllədaxili təzyiq (papillodema, gərgin əmgək)
9 Oyanıqlıq, qusma
9 Meningizm əlamətləri (Kerniq simptomu, fotofobiya, boyun
əzələlərinin rigidliyi)
9 Aspirasiya əlamətləri (tənəffüs çatışmazlığı, hipoksiya
əlamətləri)
9 Mürəkkəb tutma (15 dəqiqədən artıq davam edən tutma və ya
ocaqlı və ya bir gün ərzində təkrarlanan tutma)
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Epilepsiya zamanı psixi pozuntulara epilepsiya üçün spesifik və
intellektual-mnestik defektlə əlaqədar şəxsiyyət dəyişiklikləri,
affektiv pozuntular və epileptik psixozlar aiddir.
Epilepsiyalı xəstələrdə psixi pozuntular aşkar edildikdə pasiyenti
həkim-psixiatrın qəbuluna göndərmək lazımdır.
XBT-10-un psixiatriya bölməsində epilepsiya "Baş beynin
zədələnməsi və ya disfunksiyası, yaxud fiziki (somatik) xəstəlik
nəticəsində digər psixi pozuntular" rubrikasında verilmişdir. Bu
vəziyyətləri göstərilən dəyişikliklərin serebral əsasda baş verməsinə
görə birləşdirirlər. Onlar təsadüfi şəkildə bu və ya digər xəstəlik,
yaxud disfunksiya ilə yanaşı əmələ gəlmirlər və həmin pozuntulara
qarşı psixopatoloji reaksiya adlandırılırlar.
Gicgah epilepsiyası zamanı sadə parsial tutmalar çərçivəsində
düşüncənin pozuntusu ilə müşahidə olunan müxtəlif psixopatoloji
əlamətlər meydana çıxır.
Şəxsiyyət və davranış pozuntuları
Şəxsiyyət və davranış pozuntuları premorbid davranışın adət
edilmiş şəklinin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişilməsi ilə xarakterizə
olunur. Epilepsiyalı xəstələrdə ilk növbədə mnestik-intellektual
sfera, emosiyalar, həvəs və seksual davranış pozuntuları daha
qabarıq şəkildə meydana çıxır. Bir qayda olaraq, tutmaların tezliyi,
xəstəliyin proqredient xarakteri və müalicənin qeyri-effektivliyi
arasında birbaşa əlaqə mövcuddur.
Şəxsiyyət dəyişikliyi və əqli zəiflik arasında sıx əlaqə
mövcuddur. İntellekt səviyyəsinin aşağı düşməsində xarakteroloji
dəyişikliklər əsas rol oynayır. Epilepsiya zamanı şəxsiyyətin patoloji
dəyişikliyi başlanğıcda şəxsiyyətin özəyinə toxunmur. İlkin
mərhələdə epileptik proses psixi proseslərin gedişini (duyğular və
can atmalar, ifadə üsulları, reaksiyalar və davranış) yalnız formal
şəkildə – onların ləngiməsi, ilişib qalmağa meyllilik və
perseverasiya istiqamətində dəyişir. Epilepsiyalı xəstələrdə sağlam
insanlarda olduğu kimi premorbid şəxsiyyətin çox müxtəlif
variantları
mövcuddur.
Epilepsiyalı
xəstələrdə
şəxsiyyət
dəyişiklikləri əmələ gəlməsinin epileptik tutmalarla bir başa əlaqəsi
vardır. Epilepsiya xəstəliyinə xas olan şəxsiyyət dəyişiklikləri başqa
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xəstəliklərdə rast gəlinmir. Lakin buna oxşar şəxsiyyət dəyişiklikləri
– epileptoid, yəni epilepsiyayabənzər şəxsiyyət dəyişiklikləri
mövcuddur. Eyni zamanda, heç vaxt tutmaları olmayan insanlarda
da bu cür şəxsiyyət dəyişikliklərinin olması mümkündür. Belə
vəziyyətlər üçün “epilepsia larvata”, yəni “gizli epilepsiya” termini
müəyyən edilmişdir. Digər patoloji hallar zamanı da müşahidə
olunan belə şəxsiyyət dəyişiklikləri epilepsiyayabənzər şəxsiyyət
dəyişiklikləri adlandırılmalıdır.
Epilepsiyalı xəstələrdə bütün psixi proseslərin yavaşıması,
torpidlik və suvaşqanlılığa meyllilik – yeni təcrübənin
toplanmasında çətinliklər yaranması, kombinator qabiliyyətlərin
aşağı düşməsi və daha əvvəl mənimsənilmiş informasiyanın yenidən
istifadəsinin pisləşməsinə gətirib çıxarır. Əvvəllər qıcıqlanmanın
artması ilə əlaqələndirilən, brutal və aqressiv hərəkətlərə meyllilik
meydana çıxır. Bu dəyişikliklər əqli məhsuldarlığın azalmasına,
xəstəliyin proqressivləşməsi zamanı isə – ali psixi funksiyaların
davamlı geriləməsinə, yəni əqli zəifliyin inkişafına gətirib çıxarır.
Epileptik əqli zəiflik zamanı dərk etmə qabiliyyətləri və yadda
saxlamanın proqressivləşən zəifləməsi, mühakimələrin get-gedə
daralması qeyd olunur. Əhəmiyyətli olan məsələni az
əhəmiyyətlidən ayıra bilməmək, sintetik ümumiləşdirmələr
qabiliyyətinin olmaması da belə vəziyyət üçün səciyyəvidir.
Xəstəliyin son mərhələlərində monoton və rabitəsiz nitq inkişaf edir.
İlkin yayılmış (oyanma epilepsiyası adlandırılan) və gicgah
epilepsiyaları zamanı meydana çıxan şəxsiyyət dəyişikliklərinin
fərqləndirilməsi qəbul edilmişdir. Oyanma epilepsiyası olan xəstələr
adama yovuşmazlıq, tərslik, məqsədyönlülüyün olmaması,
səliqəsizlik, etinasızlıq, özünənəzarətin itirilməsi, həkim
təyinatlarının yerinə yetirilməsinin pozulması, anozoqnoziya,
alkoqol qəbuluna həvəs, deviant və delinkvent davranışa meyllilik
ilə xarakterizə olunurlar. Eyni zamanda həmin xəstələr aydın ifadə
olunmuş həssaslıq, kifayət qədər çevik ağıl, tez hirslənmə,
özünəinamın olmaması və özünü qiymətləndirmənin aşağı səviyyəsi
ilə fərqlənirlər. Şəxsiyyət dəyişikliklərinin bu tipi üçün “yaşlı uşaq”
anlayışı uyğun gəlir.
Qeyd edilən şəxsiyyət xüsusiyyətləri gənclərin mioklonik
epilepsiyası olan xəstələrdə də müşahidə olunur, lakin bu, epileptik
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prosesin xarakteri ilə deyil, daha çox yeniyetməlik dövrünün təsiri
ilə izah oluna bilər.
Şəxsiyyət dəyişiklikləri tipinə görə bu xəstələr, gicgah
epilepsiyasının bir növü olan yuxu epilepsiyalı xəstələrlə ziddiyyət
təşkil edirlər. Həmin xəstələr üçün eqosentrizm, lovğalıq,
ipoxondriya, düşüncə və affektlərin suvaşqanlığı və ləngliyi fonunda
xırdaçılıq, hər şeyi təfsilatı ilə planlaşdırmaq və pedantlıq
səciyyəvidir.
Anqlo-amerikan epileptologiyasında gicgah epilepsiyası ilə
əlaqədar, dəyişmiş, lakin patoloji olmayan davranışın bir qrup
əlamətini ayırd etmək qəbul olunmuşdur. Bura emosiyaların
güclənməsi, tədbirlilik, dindarlığın artması, seksual aktivliyin
azalması və hiperqrafiya aiddir. Şəxsiyyətin bu cür xüsusiyyətləri
interiktal davranış sindromu və ya Qasto-Qeşvind sindromu adını
almışdır.
Epileptik aktivliyin gicgah paylarında yerləşmə tərəfindən asılı
olaraq, xəstələrin şəxsiyyət xüsusiyyətlərində müəyyən fərqlər
müşahidə olunur. Sağtərəfli gicgah ocağı olan xəstələrdə daha çox
emosional şəxsiyyət xüsusiyyətləri və deviasiyaların sərfəli formada
təqdim edilməsinə (öz obrazını pardaqlamaq) cəhd qeyd olunur.
Soltərəfli gicgah ocağı olan xəstələrdə ideator (düşüncə, təfəkkür)
xüsusiyyətlər, eyni zamanda ətrafdakıların qiymətləndirməsi ilə
müqayisədə öz davranış obrazını şəxsiyyətsizləşdirməyə cəhd daha
çox ifadə olunur. Sağtərəfli ocaq zamanı soltərəfli fəza aqnoziyası,
soltərəfli ocaq zamanı isə daha çox depressiv simptomatika
meydana çıxır. Soltərəfli fəza aqnoziyasına öz davranış obrazını
pardaqlamaq, depressiyaya isə onu şəxsiyyətsizləşdirməyə meyllilik
uyğun gəlir.
Epilepsiyanın klinik mənzərəsində rast gəlinən müxtəlif
komorbid psixi pozuntular arasında ən çox koqnitiv pozuntular qeyd
olunur. Onlar çox vaxt hələ yeniyetməlik və gənclik dövrlərində
formalaşır və zaman keçdikcə əhəmiyyətli transformasiyaya
uğrayırlar. Bu pozuntuların əsas əlaməti – koqnitiv məhsuldarlığın
azalması, o cümlədən yaddaşın, diqqətin pozulması, təlimdə
çətinliklər və bunun nəticəsi olaraq təhsildə müvəffəqiyyət
dərəcəsinin aşağı düşməsidir. Epilepsiya zamanı koqnitiv
pozuntuları xəstəliyin öz əlamətlərinə aid edirlər.
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Ayrı-ayrı hallarda qeyd edilən pozuntular bəzi epilepsiya
əleyhinə preparatlarla aparılan uzunmüddətli və ya qeyri-effektiv
terapiyanın nəticəsi kimi meydana çıxa bilər. Bununla əlaqədar
olaraq, ən çox üstünlük verilən yanaşma koqnitiv funksiyalara
müsbət təsiri olan EƏP-lərin seçilərək təyin edilməsidir.
Epilepsiyalı xəstələr üçün intellektual qabiliyyətin geniş
diapazonu – əqli inkişafın geri qalmasından tutmuş yüksək intellekt
səviyyəsinə qədər – xarakterikdir. Ona görə də intellekt əmsalı (İQ)
intellekt haqqında ən ümumi təsəvvür verir və onun qiymətinə
tutmaların növü və tezliyi, epilepsiyanın meydana çıxdığı yaş,
xəstəliyin ağırlıq dərəcəsi, baş beynin zədələnmə dərinliyi, irsiyyət,
EƏP-lərin tətbiqi və təhsil səviyyəsi kimi bir sıra amillər təsir edə
bilir.
Epilepsiyalı xəstələrin 1/3-də İQ göstəricisi sabit səviyyədə
olmur, xəstəliyin gedişi ərzində enib-qalxmaya məruz qalır. Beyin
funksiyalarının laterallaşması ilə əlaqədar olaraq, verbal və icra İQ
alttipi göstəricilərində fərqlər mövcud olur. Belə ki, soltərəfli ocağı
olan epilepsiyalı xəstələrdə və ya zədələnmələr zamanı verbal İQ
göstəricisinin, sağtərəfli ocaq və ya zədələnmə zamanı isə icra İQ
göstəricisinin aşağı düşməsini gözləmək olar.
Yayılmış tutmalar gedişində yıxılma nəticəsində əmələ gələn
baş beyin travmaları intellekt səviyyəsini aşağı sala bilər. Keçirilmiş
tutmaların sayı əqli zəiflik dərəcəsinə həlledici təsir göstərir.
Xəstəliyin başlanmasından 10 il keçdikdən sonra bu özünü aydın
şəkildə büruzə verir. 100-dən artıq tam epilepsiya tutması keçirmiş
xəstələrin 94%-də, daha az sayda tutma keçirmiş xəstələrin isə
yalnız 17,6%-ində əqli zəiflik meydana çıxır.
İntellektual defektin və əqli zəifliyin formalaşmasına təsir
göstərən əsas amillər kimi müalicənin başlanmasına qədər
keçirilmiş tutmaların sayı, ömür boyu baş vermiş tutmaların sayı və
ya tutmaların qeyd edildiyi illərin sayı götürülür. İntellektualmnestik azalmanın dərəcəsi tutmaların baş verdiyi illərin sayı ilə
korrelyasiya edir. İkincili yayılmış tutmalar zamanı tutmaların sayı
ilə intellektual defektin dərinliyi arasında statistik əhəmiyyətli əlaqə
mövcuddur.
Əgər dərman preparatları vasitəsilə tutmaları tamamilə aradan
qaldırmaq mümkün olarsa, İQ göstəricisinin yüksəlməsi müşahidə
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oluna bilər. EƏP-lərə qarşı rezistent olan epilepsiya formalarında
daha aşağı İQ qeyd olunur. Bu, arası kəsilmədən və uzunmüddətli
epilepsiya əleyhinə terapiya aparılması zərurətini sübut edir.
Anamnezində epileptik status olan xəstələrdə intellekt səviyyəsi
sağlam insanlarla müqayisədə 15%-dən az olmayaraq aşağı düşə
bilər. Gicgah epilepsiyası zamanı mürəkkəb parsial tutmalar üçün
bu cür qanunauyğunluq mövcud deyil. Belə hallarda defekt və
demensiyanın əmələ gəlməsi üçün tutmaların ümumi sayı deyil,
“zaman pəncərəsi” adlandırılan göstərici – yəni dərk etmə
proseslərinin bərpasının gözlənildiyi müddət – əhəmiyyət kəsb edir.
Bu göstəricinin aşılması zamanı geri dönməyən mnestik-intellektual
dəyişikliklər inkişaf edir. Mürəkkəb parsial tutmalar fasiləsiz olaraq
baş verdiyi halda, həmin dəyişikliklər 5 ildən sonra aşkar olunur.
Əksər digər hallarda bu göstərici 20 ildən az olmur.
Mnestik-intellektual pozuntuların müalicəsi
Ənənəvi EƏP-lərin tədqiqi zamanı müəyyən edilmişdir ki, digər
preparatlara nisbətən fenobarbital daha tez-tez aşkar ifadə olunmuş
koqnitiv pozuntulara gətirib çıxarır. Onun tətbiqi zamanı psixomotor
tormozlanma meydana çıxır, diqqətin cəmlənməsi və yeni materialın
mənimsənilməsi qabiliyyəti azalır, yaddaş pozulur, İQ aşağı düşür.
Fenitoin (difenin), karbamazepin və valproatların da oxşar əlavə
təsirləri vardır, lakin onların ifadə olunma səviyyəsi fenobarbitalın
tətbiqi zamanı meydana çıxanlara nisbətən xeyli aşağıdır. Bu, həmin
preparatlara barbituratlara nisbətən daha çox üstünlük verilməsinə
səbəb olur, lakin sadalanan üç preparatdan hansının əlavə təsirinin ən
az olması aydın deyil.
Yeni EƏP-lərin, o cümlədən felbamat, lamotricin, qabapentin,
tiaqabin, viqabatrin və topiramat kimi preparatların toksikliyi
haqqında nisbətən daha az məlumat mövcuddur. Müəyyən edilmişdir
ki, ümumilikdə yeni nəsil EƏP-lər dərk etmə proseslərinə mənfi təsir
göstərmirlər.
Topiramatın tətbiqi zamanı koqnitiv pozuntular yalnız onun təsiri
ilə izah edilə bilməz, çünki o, əsas EƏP-lərə əlavə vasitə kimi
istifadə olunmuşdur. Belə hallarda tətbiq edilən bütün EƏP-lər
arasındakı farmakokinetik qarşılıqlı təsir də nəzərə alınmalıdır.
Topamaksın uzunmüddətli tətbiqi zamanı xəstələrdə mnestik
proseslər normallaşır. Bu, ilk növbədə aydın ifadə olunmuş yaddaş
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pozuntularının xarakterik olduğu gicgah epilepsiyalı (mediotemporal
variant) xəstələrə aiddir. Topamaksdan başqa valproatlar, felbamat,
lamotricin, qabapentin, tiaqabin və viqabatrinin uzunmüddətli tətbiqi
zamanı xəstələrdə mnestik proseslər normallaşır.
Affektiv (əhval-ruhiyyə) pozuntular
Müasir epileptologiyada bütün psixi pozuntuları (depressiyalar,
həyəcanlı pozuntular, psixozlar) tutmalara münasibətdə meydana
çıxma vaxtına görə nəzərdən keçirmək ənənəsi qəbul olunmuşdur.
Bu meyara əsasən periiktal (pre- və postiktal), iktal və interiktal
pozuntular ayırd edilir.
Preiktal psixi pozuntular tutmadan bilavasitə əvvəl meydana çıxır
və faktiki olaraq tutmaya keçir. Postiktal pozuntular tutmalardan
sonra əmələ gəlir. Adətən onlar sonuncu tutmadan 12-120 saat sonra
yaranır; yüksək affektiv gərginlik və davam etmə müddəti ilə (bir
neçə saatdan 3-4 həftəyə qədər) xarakterizə olunur.
İktal psixi pozuntular paroksizmlərin psixi ekvivalenti kimi qəbul
edilir, interiktal psixi pozuntular isə tutmalardan uzun müddət
keçdikdən sonra aydın şüur fonunda meydana çıxır.
Əhval-ruhiyyənin üzvi mənşəli (affektiv) pozuntusu bu və ya digər
affektin üstünlük təşkil etməsi ilə gedən müxtəlif dərəcədə ifadə
olunmuş depressiv pozuntularla xarakterizə edilir. Qüssəli, adinamik,
ipoxondrik, həyəcanlı depressiyalar, həmçinin depersonalizasiya
pozuntuları ilə gedən depressiyalar ayırd edilir.
Qüssəli depressiya və subdepressiyalar əhval-ruhiyyənin davamlı
şəkildə aşağı düşməsi, bir çox hallarda tez hirslənmə ilə müşayiət
olunan həyəcanlı-qüssəli affektlə səciyyələnir. Xəstələr ruhi
diskomfort, döş nahiyəsində ağırlıq hissi olmasını qeyd edirlər. Bəzi
hallarda göstərilən hissiyyatın fiziki nasazlıqla – baş ağrısı, döş
sümüyü arxasında xoşagəlməz hisslər – əlaqəsi müəyyən olunur,
depressiya hərəki (motor) narahatlıq, daha az hallarda isə adinamiya
ilə müşayiət olunur.
Adinamik depressiya və subdepressiyalar adinamiya və
hipobuliyanın olması ilə fərqlənir. Xəstələr uzun müddət yataqdan
qalxmır, özünə qulluqla bağlı sadə funksiyaları çətinliklə yerinə
yetirirlər. Tez yorulma və qıcıqlanma ilə bağlı şikayətlər
xarakterikdir.
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İpoxondrik depressiya və subdepressiyalar daimi fiziki əzginlik,
ürək nahiyəsində ağrılar, həmçinin tutma zamanı qəfil ölüm baş verə
biləcəyi və ya vaxtında yardım göstərilməyəcəyi ilə bağlı qorxularla
xarakterizə olunur. İntrakranial lokalizasiyalı senestopatiyalar,
müxtəlif vestibulyar və vegetativ pozğunluqlar qeyd edilir.
Həyəcanlı depressiya və subdepressiyalar amorf məzmunu ilə
seçilir. Xəstələr çox vaxt həyəcanın səbəbini və ya hər hansı konkret
qorxunun olmasını müəyyən edə bilmir və səbəbini anlamadıqları
qeyri-müəyyən qorxu, yaxud narahatlıq hiss etdiklərini bildirirlər.
Depersonalizasiya pozuntuları ilə gedən depressiyalar öz
bədəninin (autosomatik), fikirlərinin (autopsixi), ətraf mühitin
(allopsixi), zamanın qavranılmasının dəyişilməsi duyğusu, bir çox
hallarda uzaqlaşma hissi ilə səciyyələnir.
Epilepsiyalı xəstələrdə müşahidə edilən çox müxtəlif psixi
pozuntular arasında affektiv pozuntular, demək olar ki, əsas yer tutur;
onlara epilepsiyalı xəstələrdə sağlam insanlara nisbətən 10 dəfə daha
artıq təsadüf olunur.
Affektiv pozuntuların inkişaf etməsinin əsas səbəbləri arasında
həm reaktiv, həm də neyrobioloji amillər ayırd edilir. Belə yanaşma
indi də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Epilepsiyalı xəstələrin
həyatında psixososial amillər əhəmiyyətli rol oynayır. Onların
arasında tez-tez işin və ailənin itirilməsinə gətirib çıxaran
stiqmatizasiya və sosial ayrı-seçkilik amillərini ilk növbədə qeyd
edirlər. Əsasında xəstəliklə bağlı ailəni və ya işi itirmək qorxusunun
dayandığı “öyrədilmiş köməksizlik (bacarıqsızlıq)” mexanizmlərinin
də affektiv simptomatikanın əmələ gəlməsində əhəmiyyəti vardır.
Bu, sosial aktivliyin azalmasına, əmək dezadaptasiyasına və son
nəticədə depressiyanın yaranmasına gətirib çıxarır.
Epilepsiya zamanı depressiv pozuntuların əmələ gəlməsində əsas
rolu psixoreaktiv mexanizmlər deyil, daha çox neyrobioloji
mexanizmlər oynayır. Depressiv simptomatikanın meydana
çıxmasında tutmaların növü (mürəkkəb parsial), epileptik aktivlik
ocağının lokalizasiyası (əsas etibarı ilə baş beynin gicgah paylarının
medial şöbələrində), ocağın laterallaşması (əsas etibarı ilə sol
tərəfdə), tutmaların yüksək tezliyi, xəstəliyin davam etmə müddəti və
erkən yaşda başlaması əhəmiyyət daşıyır.
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Digər ağır nevroloji xəstəliklər zamanı depressiv pozuntular
epilepsiyaya nisbətən xeyli az rast gəlinir. Epilepsiyanın
uzunmüddətli müalicəsi zamanı tətbiq edilən EƏP-lərin
xüsusiyyətləri də əhəmiyyət kəsb edir (məsələn, barbituratlar və
fenitoin və ya difenin depressiv vəziyyətlərin əmələ gəlməsinə
gətirib çıxarır).
İktal affektiv pozuntular əsasən təhlükə, qorxu və ya təlaş affekti
ilə xarakterizə olunur, daha az hallarda isə depressiya və maniyalar
meydana çıxır. Bu əlamətlər sadə parsial tutmalarla (aura) əlaqəlidir,
yaxud mürəkkəb parsial tutmaların başlanğıc mərhələsini təşkil edir.
Adətən iktal affektiv pozuntular mediotemporal (gicgah
paleokortikal) epilepsiya zamanı əmələ gəlir. Psixopatoloji
simptomatika bütün auraların (sadə parsial tutmaların) azı 25%-ini
təşkil edir, bunların arasında 60% qorxu və təlaş affekti
simptomatikasının, 20% isə depressiyanın payına düşür.
Sadə parsial tutmalar, təlaşlı pozuntu mənzərəsi ilə gedən
epilepsiyanın diaqnostikası kifayət qədər çətindir. Yayılmış tonikklonik tutmalar meydana çıxdıqdan sonra dəqiq diaqnoz asanlıqla
qoyula bilər. Gicgah epilepsiyası zamanı təlaşın davam etmə müddəti
praktik olaraq 30 saniyədən artıq çəkmir, təlaşlı pozuntu zamanı isə
30 dəqiqəyə çata bilir. Təlaş stereotip klinik şəkli ilə xarakterizə
olunur: ondan əvvəl baş vermiş hadisələrlə hər hansı əlaqə olmadan
meydana çıxır. Bu zaman müxtəlif müddət ərzində şüurun dolaşıqlığı
və fərqli dərəcələrdə avtomatizmlərin əmələ gəlməsi mümkündür.
Təlaşın hiss edilmə intensivliyi, təlaşlı pozuntuda müşahidə olunan
yüksək səviyyəyə nadir hallarda çatır.
İnteriktal təlaşlı həmlələrin davam etmə müddəti azı 15-20
dəqiqə təşkil edir və bir neçə saata çata bilir. Təlaşlı interiktal
həmlələr öz əlamətlərinə görə epilepsiyadan əziyyət çəkməyən
xəstələrdə meydana çıxan təlaşlı pozuntudan az fərqlənirlər. Bu
zaman qorxu və ya təlaş hissi son dərəcə yüksək intensivliyə çata və
çoxlu vegetativ simptomatika (taxikardiya, tərləmə, tremor,
tənəffüsün pozulması) ilə müşayiət oluna bilər. Lakin şüur saxlanılır
və mürəkkəb parsial tutmalarda olan şüurun dolaşıqlığı halları qeyd
edilmir.
İktal təlaşlı epilepsiyası olan xəstələrdə səhvən təlaşlı pozuntu
diaqnozu qoyulması, mediotemporal lokalizasiyalı ocaqda sadə
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parsial tutmalar zamanı epilepsiya üçün spesifik olan EEQ
dəyişikliklərinin olmaması ilə müəyyən qədər şərtlənə bilər.
İktal təlaşlı xəstələrdə epilepsiyalı xəstələrin 25%-ində müşahidə
edilən interiktal təlaşlı həmlələr də rast gələ bilər. İktal qorxu və təlaş
affektinin olması interiktal dövrdə təlaşlı həmlələrin inkişaf
edəcəyinin ilk əlamətidir.
İnteriktal həyəcan çox zaman qüssə affekti ilə birgə meydana
çıxır. Epilepsiyalı xəstələrdə affektiv pozuntunun iki fərqli növü
mövcuddur: distimiyaya bənzər pozuntu və böyük depressiv epizod
dərinliyinə çatan depressiya. Distimiyaya bənzər pozuntu zamanı
daimi əsəbilik, frustrasiyalara dözümsüzlük və affektiv labillik
(interiktal disforik pozuntu) ön plana çıxır. Eyni zamanda,
disforiyanın simptomatikası daha mürəkkəbdir və yalnız əsəbilik,
frustrasiyalara dözümsüzlüklə məhdudlaşa bilməz. Disforik
epizodlara depressiv affektin özü, əsəbilik, təhlükə hissi, baş ağrısı,
insomniya, daha az hallarda isə eyforiya epizodları daxildir.
Disforiyalar sürətli başlanğıc və yox olma, birtipli psixopatoloji
mənzərə, təkrarlanmağa aşkar meyl ilə xarakterizə olunur.
Disforiyalar zamanı düşüncə saxlanılsa da onun həcmi daralır.
Disforiya epizodlarının davam etmə müddəti bir neçə saatdan bir
neçə aya qədər dəyişir, çox vaxt 2 gündən artıq olmur.
Disforiyanı, epilepsiyalı xəstələrdə hətta yüksək dərəcədə ifadə
olunmuş depressiv epizodla eyniləşdirmək lazım deyil, çünki bu iki
vəziyyət arasında əhəmiyyətli fərqlər mövcuddur. Sadə depressiyanın
strukturunda aydın ifadə olunmuş özünü təqsirləndirmə və özünü
alçaltma ideyaları ilə vital qüssə affekti və buradan irəli gələn
affektiv sayıqlama üstünlük təşkil edir. Disforiyalar daha mürəkkəb
struktura malikdir. Disforik affektin əsas xüsusiyyəti narazılıq,
peşmançılıq, qaşqabaqlılıq, əsəbilik, kədər, acıqlılıq (bütün ətraf
aləmə qarşı) və amansızlığın (hamıya qarşı) mövcud olmasıdır.
Disforiyalar üçün xəstənin hisslərinin ekstrapunitiv istiqamətlənməsi
xarakterikdir.
İnteriktal dövrdə, adətən tutmaların kəsilməsindən bir çox il
keçdikdən sonra, öz xüsusiyyətlərinə görə praktik olaraq endogen
depressiyanın klinik mənzərəsindən fərqlənməyən affektiv
pozuntular inkişaf edir. Belə halda epilepsiya zamanı meydana
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çıxmış üzvi mənşəli affektiv pozuntu diaqnozunun qoyulması
düzgündür.
Bu cür fenomenlərin əmələ gəlməsini remissiya vəziyyətində
tormozlanma proseslərinin inkişaf etməsi ilə əlaqələndirmək qəbul
olunmuşdur. Belə güman edilir ki, tormozlanma prosesləri çoxillik
oyanma proseslərinin təbii nəticəsidir və EƏP-lərin yaxşı effekti ilə
əlaqədar meydana çıxır.
Epilepsiyalı xəstələrdə üzvi mənşəli affektiv pozuntu
(depressiya) klassik endogen depressiyadan az fərqlənir. İlk plana
vital komponentli və sutka ərzində enib-qalxan, kifayət qədər hiss
edilən qüssə affekti çıxır. Depressiv affekt fonunda depressiv
vəziyyətlər üçün xarakterik olan özünü təqsirləndirmə və özünü
alçaltma ideyaları meydana gəlir. Xəstələrin təqribən 1/2-də
epilepsiyanın olması hisslərin strukturuna, demək olar ki, heç bir
təsir göstərmir. Xəstələr epilepsiya diaqnozu ilə razılaşırlar, bu
zaman onlar epilepsiyanın olmasını mövcud depressiv epizodla az
əlaqələndirirlər. Həkimlə söhbət zamanı onların vurğuladığı əsas
cəhət – depressiv vəziyyətin mövcud olmasıdır. Bu cür ağır
depressiyaların inkişafını müstəsna olaraq psixogeniyalarla
əlaqələndirmək düzgün deyildir, onların əsasında digər neyrobioloji
mexanizmlər dayanmaqdadır.
Epilepsiyalı xəstələr arasında intihar cəhdlərinin sayı ümumi
populyasiyada olduğundan təxminən 4-5 dəfə artıqdır. Əgər yalnız
gicgah epilepsiyası olan xəstələri nəzərə alsaq, bu halda intihar
cəhdlərinin sayı ümumi populyasiyada olduğundan artıq 25-30 dəfə
çox olacaqdır.
Üzvi mənşəli affektiv pozuntunun ağırlıq dərəcəsi ilə intihara
cəhd səviyyəsi arasında əlaqə mövcuddur və bu əlaqə epilepsiya
xəstəliyi olan qadınlar üçün daha çox xarakterikdir. Onlarda yanaşı
üzvi mənşəli depressiya olduqda intihara cəhd etmə riski, üzvi
mənşəli depressiv simptomatikası olmayan epilepsiyalı qadınlara
nisbətən təxminən 5 dəfə artıqdır. Depressiyası olan kişilərdə intihara
meylli davranışın meydana çıxması riski, depressiyasız epilepsiyadan
əziyyət çəkən kişilərə nisbətən yalnız 2 dəfə artıqdır. Epilepsiyalı
xəstələrdə yanaşı depressiya nəticəsində intihar cəhdi ilə əlaqədar
olan belə davranış üslubu, problemlərin həllinin kifayət qədər arxaik
üsuludur.
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Depressiv vəziyyətlərin müalicəsi
Epilepsiya zamanı üzvi mənşəli affektiv pozuntu çərçivəsində
depressiv vəziyyətlərin müalicəsini antidepressantların köməkliyi ilə
aparırlar. Bu zaman aşağıdakı qaydalara əməl etmək lazımdır:
1. Depressiyanın
müalicəsini
EƏP-lərin
qəbulunu
dayandırmadan aparmaq lazımdır.
2. Epileptik
tutma
aktivliyi
hüdudunu
azaltmayan
antidepressantlar təyin edilməlidir.
3. Serotoninin geriyə tutulmasının selektiv inhibitorlarına
(SGTSİ) üstünlük verilməlidir.
4. Fenobarbital, primidon (heksamidin), viqabatrin, tiaqabin və
qabapentin təyin edilməsindən çəkinmək lazımdır.
Valproatlar da normotimik xüsusiyyətlərə malikdirlər.
5. Topiramat və lamotricin təyin edilməsi göstərişdir.
6. EƏP və antidepressantların farmakokinetik qarşılıqlı təsirini
nəzərə almaq lazımdır.
Konkret antidepressantın seçilməsi zamanı onun epileptik
tutmaya hazır olma həddinə təsirini və EƏP-lə qarşılıqlı təsirini
nəzərə almaq lazımdır. Ən yüksək epileptik tutmaya hazır olma
(prokonvulsiv effekt) səviyyəsinə trisiklik (imipramin, klomipramin)
və tetrasiklik (maprotilin) strukturlu antidepressantlar malikdir. Bu
preparatlar xəstələrin 0,3-15%-də epileptik tutmalar əmələ gətirirlər.
SGTSİ qrupundan olan antidepressantların xeyli az hallarda bu cür
əlavə təsirləri meydana gəlir (sitalopram istisna olmaqla, onunla
bağlı ziddiyyətli məlumatlar mövcuddur).
Preparatların aşağıdakı farmakokinetik xüsusiyyətlərini nəzərə
almaq lazımdır:
► EƏP və antidepressantlar arasında farmakokinetik qarşılıqlı təsir
CP450 qara ciyər fermentləri sistemində həyata keçir;
► Fenobarbital, fenitoin (difenin) və karbamazepin izoenzim 2O6nın induksiyası hesabına trisiklik strukturlu antidepressantların və
SGTSİ-lərin konsentrasiyasının azalmasına gətirib çıxarır;
► SGTSİ-lər isə əksinə, EƏP-lərin konsentrasiyasının artmasına
səbəb olurlar;
► Karbamazepin və fenitoinin (difenin) konsentrasiyasını ən tez-tez
fluoksetin artırır;
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kombinasiyada EƏP-lərin təyin edilməsindən
çəkinmək lazımdır;
► SGTSİ-lər arasında ilkin seçim preparatları paroksetin, sertralin,
fevarin, lerivon və sitalopramdır.
Prokonvulsiv effektə malik sitalopramı ehtiyatla təyin etmək
lazımdır. Depressiyaların müalicəsi üçün paroksetin 20-40 mq/sut,
sertralin 50-100 mq/sut, fevarin 50-100 mq/sut, klomipramin 100150 mq/sut, lerivon 100 mq/sut tövsiyə etmək olar. Epilepsiya
zamanı depressiv vəziyyətlərin strukturunda obsessiv-fobik hisslərin
mövcud olması SGTSİ-lərin yaxşı effektinin göstəricisidir.
Epileptik psixozlar
Epilepsiyalı xəstələrdə meydana gələn psixozlar problemi öz qəti
həllini tapmamışdır. Bu, psixozların patogenezi və təsnifatı ilə bağlı
ümumi təsəvvürlərin olmamasından irəli gəlir.
Epileptik psixozları, tutmalara münasibətdə əmələ gəlmə vaxtına
görə fərqləndirmək qəbul olunmuşdur. İktal, o cümlədən periiktal və
postiktal, həmçinin interiktal psixozlar ayırd edilir. İktal psixozlar
çox nadir hallarda müşahidə olunur. Onlar hallüsinator fenomenli
(həm görmə, həm də eşitmə) paranoid strukturla xarakterizə edilir.
Bu cür psixozların inkişafı nisbətən gec yaşda meydana çıxmış,
absanslar formasında birincili yayılmış tutmalarla və ya mürəkkəb
parsial tutmaların mövcudluğu ilə əlaqədardır.
Postiktal psixozlar aydın ifadə olunmuş şizoform və ya
şizofreniyaya bənzər şəklə malikdir.
Postiktal və interiktal epileptik psixozların strukturuna müxtəlif
endoform simptomatika daxildir. Bu zaman reaksiyaların ekzogen
tipi üçün xarakterik olan əlamətlər qeyd olunmur.
Postiktal psixoz hallarında kəskin hissi sayıqlama hadisələri, o
cümlədən illüzor-fantastik derealizasiya və depersonalizasiya
(derealizasiya depersonalizasiyanın bir növü olaraq allopsixi
depersonalizasiya adlandırılır) əlamətləri ilə sayıqlama səhnələri,
oxşarların görünməsi – ön plana çıxır. Tutmaların kəsilməsi və
dəyişilmiş affekt fonunda şüurun aydınlaşmasından sonra bu
pozuntular sürətlə (bir neçə saat ərzində) inkişaf edir.
Affektin istiqaməti əhəmiyyət daşımır: psixoz həm aydın ifadə
olunmuş depressiya (çaşqınlıqla müşayiət edilən), həm də maniakal
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► Fluoksetinlə
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affekt fonunda inkişaf edə bilər. Sayıqlama hisslərinin məzmunu
üstünlük təşkil edən affektin xarakteri ilə müəyyən olunur.
Depressiyanın üstün olduğu hallarda özünü təqsirləndirmə ideyaları
ön plana çıxır, onlara tez bir zamanda münasibət, xəstənin həyatı
üçün təhlükə, təqib və təsir ideyaları qoşulur. Təqib və təsir ideyaları
davamlı, tamamlanmış xarakter daşımır; onlar ötəri, rabitəsizdir.
Daha sonra, kəskin postiktal psixozun inkişafı ilə yanlış tanıma
sayıqlama sindromları (Freqoli sindromu, intermetamorfoz
sindromu), illüzor-fantastik derealizasiya və depersonalizasiya getgedə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir, bunlar da hiss edilmədən
oneyroid
sindromla
əvəzlənir.
Belə
hallarda
psixozun
transformasiyası şizoaffektiv və sikloid psixozlarda baş verənlərlə
(K.Şneyder bunları adlandırmaq üçün “aralıq hadisələr” terminindən
istifadə etmişdir), demək olar ki, tamamilə üst-üstə düşür.
Simptomatikanın inkişafının yüksək səviyyəsində epileptik psixozu
fenomenoloji cəhətdən onunla oxşar olan endogen psixozlardan
ayırmaq cəhdləri, adətən nəzərə çarpan nəticəyə gətirib çıxarmır.
Diaqnozun qoyulması zamanı anamnezdə epilepsiya ilə
xəstələnmə faktının olması və psixozun bitməsindən sonra baş
vermiş şəxsiyyət dəyişikliyinin xüsusiyyəti həlledici əhəmiyyət kəsb
edir. Bu cür hallar epilepsiyalı xəstələrin intensiv epilepsiya əleyhinə
terapiyası zamanı əsas preparat qismində aşkar QAYT-ergik təsir
mexanizminə malik EƏP-lərin (valproatlar, barbituratlar, qabapentin,
viqabatrin) yüksək dozalarından istifadə edildikdə meydana çıxa
bilər. Belə halların göstərilməsi üçün “alternativ psixozlar” termini
irəli sürülmüşdür ki, bu da tutmalar və psixozlar arasında qarşılıqlı
əlaqənin bir-birini əvəz etmə xarakterində olduğunu nəzərdə tutur.
Epilepsiyalı
xəstələrdə
interiktal
psixozlar
tutmaların
kəsilməsindən bir neçə ay və ya il sonra meydana çıxa bilər. Bu
psixozların klinik şəkli postiktal psixozların strukturundan müəyyən
fərqlərə malikdir. İlk plana, Şneyderin birinci ranq simptomları
adlandırılan pozuntular çıxır: təsir hadisələri, fikirlərin açıqlığı,
eşitmə (verbal) hallüsinasiyaları, təqib ideyaları, həmçinin sayıqlama
qavrayışı əlamətləri. İnteriktal psixozlar uzunsürən və hətta xroniki
gediş ala bilər.
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Dini məzmunlu sayıqlama artıq epilepsiyalı xəstələrə müstəsna
şəkildə xas olan cəhət deyildir, bu vəziyyət cəmiyyətin mentalitetinin
dəyişməsində ümumi təmayülləri əks etdirir.
Epileptik psixozlar zamanı görmə hallüsinasiyaları endogen
psixozlar zamanı olduğundan daha tez-tez rast gəlinir. Eşitmə verbal
hallüsinasiyalarına təxminən şizofreniyada olduğu tezlikdə rast
gəlinir. Onlar praktik olaraq şizofreniya üçün xarakterik olan bütün
xüsusiyyətlərə malikdirlər, o cümlədən öz "Mən"inin "düzəldilmiş"
və sərhədlərinin yayğın olması halları, psixoz bitdikdən sonra ona
qarşı tənqidi münasibətin olmaması. Diferensial diaqnostika üçün
şəxsiyyətin dəyişməsinin xarakteri əsas əhəmiyyət daşıyır.
Postiktal və interiktal psixozların müalicəsini neyroleptiklərlə
aparırlar. Bu zaman əsasən yeni (atipik) neyroleptiklərdən
(risperidon, amisulprid), yaxud yaxşı dözülə bilən, epileptik aktivlik
hüdudunu aşağı salmayan və ekstrapiramid effektlər yaratmayan
atipik neyroleptiklərdən (zuklopentiksol) istifadə olunur. Kəskin
postiktal psixozun "kəsilməsi" üçün, adətən neyroleptiklərin yüksək
dozaları tələb olunmur. Belə hallarda 2-4 mq rispolept, 300-400 mq
kvetiapin, yaxud 20-30 mq/sut zuklopentiksol kifayətdir. Bu zaman
EƏP qəbulunu dayandırmaq lazım deyil. Ədəbiyyatdan (N. Əliyev,
Z. Əliyev 2007-2008) məlumdur ki, valproatlar və lamiktal
antipsixotik, normotimik xüsusiyyətlərə malikdirlər. Bu xüsusiyyətlər
epileptik psixozların müalicəsində nəzərə alınmalıdır. (D)
İnteriktal psixozların müalicəsi üçün həmin neyroleptikləri bir
qədər yüksək dozada və daha uzun müddət təyin etmək
məqsədəuyğundur.
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Epileptik status – uzunsürən epileptik tutma (30 dəqiqədən artıq)
və ya aralarındakı fasilə zamanı şüurun tam bərpa olunmadığı
çoxsaylı təkrarlanan tutmalarla özünü büruzə verən təxirəsalınmaz
vəziyyətdir.
XBT-10 üzrə təsnifatı:
G41.0
Epileptik status grand mal (tonik-klonik tutmalar)
G41.1
Epileptik status petit mal (absanslar statusu)
Etiologiyası: rejimin pozulması, somatik və infeksion xəstəliklər,
epilepsiya əleyhinə preparatların tətbiqində fasilə, yaxud onların
qəbulunun dayandırılması və ya dozasının azaldılması.
Dövrləri: predstatus (tutmanın başlanmasından 0-9 dəq),
başlanğıc ES (10-30 dəq), inkişaf etmiş ES (31-60 dəq), refrakter ES
(60 dəq-dən artıq).
Klinika: ES zamanı tonik və ya klonik tutmalar bütün ətraflarda
qeyd olunur, çox vaxt gözlərin çevrilməsi və ya onların klonik
dartılması ilə birgə baş verir, birtərəfli xarakter daşıya bilir.
Absanslar ES-si zamanı şüurun dəyişməsi qeyd olunur, bu zaman
reaksiyalar hissəvi olaraq saxlana bilər, dezorientasiya, afaziya,
amneziya, oral və bilək avtomatizmləri müşahidə edilir. Absanslar
ES-si diaqnozu EEQ-də epileptik aktivlik aşkar olunduqda təsdiq
edilə bilər.
Diferensial diaqnoz: metabolik ensefalopatiyalar (qara ciyərin,
böyrəklərin zədələnməsi və s.), dərman intoksikasiyaları, psixozlarla
aparılır.
Müalicə: əgər tutmalar 10 dəq-dən artıq davam edirsə, stasionara
nəqliyyatla göndərişin təşkilinə başlanmalıdır. Məqsəd – 30 dəq
tamam olmamış tutmaların qarşısını almaqdır (30 dəq ərzində ESdən sonra baş beyin neyronlarında patoloji dəyişikliklər baş verir).
Xəstəxanaya qədər olan mərhələdə tənəffüs yollarının keçiriciliyi
təmin olunur, oksigen verilir, benzodiazepinlərin (relanium) bütün
üsullarla yeridilməsi effektivdir – v/d, ə/d, rektal.
Stasionarda qanda qlükoza səviyyəsinin müəyyən edilməsi
mümkün olmadıqda və ya hipoqlikemiya olduqda 25%-li qlükoza
məhlulu (2 ml/kq, v/d) və benzodiazepin sırası preparatı – relanium
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(0,2 mq/kq, hiperqlikemiya zamanı fizioloji məhlulda) yeridilir.
Relaniumun bütün dozası bir dəfəyə şprisə yığılır və yavaş-yavaş
(tənəffüsün dayanması təhlükəsi!) v/d yeridilir; 1 yaşa qədər uşaqlar
üçün yeridilmə sürəti 0,2-0,5 mq/dəq, 1-dən 5 yaşa qədər – 1 mq/dəq,
5 yaşdan yuxarı 1-2 mq/dəq təşkil edir. Yeridilmə tutmaların
dayanması və ya tənəffüsün tormozlanması əlamətlərinin meydana
çıxmasına, yaxud maksimal dozaya çatana qədər davam etdirilir.
Ehtiyac olduqda, 30 dəq sonra həmin dozanı təkrar yeritmək
mümkündür.
Relanium olmadıqda və ya ES-nin qarşısı alına bilmədikdə
QOYT (natrium-oksibutirat) – 10%-li məhlul 50-70 mq/kq v/d damcı
üsulu ilə, 10 dəfə artıq həcmdə fizioloji məhlulda, yaxud droperidol –
0,25%-li məhlul 0,1-0,25 mq/kq v/d təyin edilir.
Ədəbiyyatda olan məlumatlara görə, həmçinin lorazepam 0,050,1 mq/kq v/d 2 mq/dəq; fenitoin və ya fosfofenitoin 20 mq/kq v/d 50
mq/dəq (daha uzun müddətli təsirə malik preparat kimi tövsiyə
olunur və benzodiazepinlərdən sonra təyin edilir); fenobarbital ∗ 1020 mq/kq v/d 100 mq/dəq; depakin 5 mq/kq v/d təyin olunur. Beyin
ödemi zamanı əlavə terapiya vasitələri kimi prednizolon 2-4 mq/kq
v/d və ya ə/d, furosemid 0,5 mq/kq v/d və ya ə/d; hipokalsiemiya
zamanı kalsium-qlükonat 10%-li məhlul 0,2 ml/kq v/d; piridoksindən
asılı tutmalar zamanı piridoksin 5%-li məhlul 1,0 v/d tətbiq edilir.
ES-nin müalicəsinə qarşı rezistentlik inkişaf etdikdə, ağ
ciyərlərin süni tənəffüs aparatına qoşulması və epileptik aktivliyin
aradan qaldırılması məqsədilə narkoz (heksenal ∗∗ , tiopental ∗∗ )
verilməsi üçün pasiyenti intensiv terapiya şöbəsinə köçürürlər.
Lümbal punksiya MSS infeksiyasına şübhə yarandıqda və əksgöstərişlər (ağır kəllədaxili hipertenziya, okklüzion hidrosefaliya)
olmadıqda yerinə yetirilir.

Klinik protokolun tərtib edildiyi dövrdə Azərbaycan Respublikasında inyeksion
formada dövlət qeydiyyatından keçməmiş dərman vasitəsi.
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KONTRASEPSİYA, HAMİLƏLİK VƏ ƏVƏZEDİCİ
HORMONAL TERAPİYA
Hamiləliyin qarşısını alan vasitələrin tətbiqi
Kombinə olunmuş oral kontraseptivlər (KOK)
Qara ciyər fermentlərinin induktorları olan EƏP-lərlə birlikdə
tərkibində ən azı 50 mkq estrogen olan KOK təyin etmək lazımdır.
Qara ciyər fermentlərinin induktorları olan EƏP-lər:
karbamazepin, okskarbamazepin, fenobarbital, fenitoin, primidon,
topiramat.
Hamiləliyin planlaşdırılması
Anada olan epilepsiyanın döl üçün riski
Nəzarət edilməyən tutmaların həm qadının özü üçün, həm də döl
üçün yaratdığı risklə bağlı hamilə qadını məlumatlandırmaq lazımdır
(B).
EƏP-lərin tətbiqinin döl üçün riski
► Döldə anomaliyanın inkişaf etmə riski orta hesabla təxminən
2%-ə bərabərdir
► Bir EƏP-nin qəbulu zamanı risk 2-3 dəfə artır
► Karbamazepin və ya lamotricinə nisbətən valproatların tətbiqi
zamanı anomaliyaların inkişaf etmə riski daha yüksəkdir
► EƏP-lərlə politerapiya zamanı risk dəfələrlə artır
► Mümkün olduğu qədər mayalanmanı bir EƏP-nin ən aşağı
effektiv dozada qəbulu fonunda həyata keçirmək lazımdır
Fol turşusu
Bütün epilepsiyalı qadınlara mayalanma dövründən əvvəl
başlayaraq hamiləliyin I trimestrinin sonuna qədər 5 mq/sut dozada
fol turşusu təyin etmək lazımdır (B).
K vitamini
Anaları EƏP qəbul edən bütün yenidoğulmuşlara doğulduqdan
dərhal sonra 1 mq dozada K vitamini (ə/d) təyin etmək lazımdır (C).
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Hamiləlik
EƏP qəbulu bir çox hallarda döldə anomaliyalara gətirib çıxara
bilər, ona görə də gestasiyanın 18-ci həftəsində dölün mümkün
inkişaf anomaliyalarının aşkar olunması məqsədilə USM aparılması
tövsiyə edilir.
Hamiləlik
zamanı
EƏP-lərin
dozası
və
qanda
konsentrasiyasının monitorinqi
Hamiləlik zamanı çox vaxt EƏP-lərin qanda konsentrasiyasının
aşağı düşməsi müşahidə edilir. Lakin hamiləlik zamanı EƏP-lərin
dozasını hökmən qaldırmaq tələb olunmur; bu zaman EƏP-nin
dozasını yalnız xəstəliyin klinik gedişindən asılı olaraq korreksiya
etmək lazımdır (B).
Doğuş
Doğuş zamanı və doğuşdan sonrakı dövrdə peroral EƏP-lərin
qəbulunu adi qaydada davam etdirmək lazımdır. EƏP-nin peroral
qəbuluna qarşı dözümsüzlük olduqda, digər daxil etmə üsullarının
tətbiq olunması lazımdır (B).
Doğuş zamanı tutmalar
Doğuş zamanı tutmaları mümkün olduğu qədər tez bir vaxtda
lorazepam və ya diazepamın venadaxili inyeksiyaları vasitəsilə
aradan qaldırmaq lazımdır. Əgər tutmaları aradan qaldırmaq
mümkün olmasa, epileptik statusda olan xəstələrin aparılması ilə
bağlı tövsiyələrə əməl etmək lazımdır (B).
Tutmaların səbəbinin epilepsiya və ya eklampsiya olduğunu
müəyyən etmək mümkün olmadıqda, bunları yerinə yetirmək
göstərişdir: bir dəfəyə 4 qram maqnezium-sulfatın v/d yeridilməsi və
(əgər göstəriş varsa) əlavə olaraq 24 saat ərzində hər bir saat
maqnezium-sulfatın 1 qram dozada v/d yeridilməsi.
Əvəzedici hormonal terapiya
Menopauza dövründə tutmaların patterninin dəyişə bilməsi
haqqında qadınlara xəbərdarlıq etmək lazımdır (B).
Epilepsiyalı qadınlarda əvəzedici hormonal terapiyanın təyin
edilməsi ilə bağlı göstərişlər epilepsiyası olmayan qadınlardakı ilə
eynidir (B).
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Yenidoğulmuşların xoşxassəli qeyri-ailəvi tutmaları
Etiologiya: güman edilir ki, xəstəliyin inkişafında aparıcı rol
onurğa beyni mayesində sink defisitinə məxsusdur. Lakin bu nəzəri
müddəa statistik cəhətdən etibarlı tədqiqatlarla öz təsdiqini
tapmamışdır.
Başlandığı yaş dövrü, rast gəlmə tezliyi: yenidoğulmuşların
xoşxassəli qeyri-ailəvi tutmaları (YXQT) və ya başqa deyimlə
“beşinci gün tutmaları” yenidoğulmuşlarda nisbi yaxşı vəziyyət
fonunda postnatal həyatın 3-7-ci günü (ən çox 5-ci sutka) meydana
çıxır. Onlar yenidoğulma dövründə əmələ gələn bütün tutmaların 27%-ni təşkil edirlər.
Klinik mənzərə: gövdə, üz və ətrafların ayrı-ayrı hissələrinin
əzələlərinin asinxron klonik yığılmalarından ibarət olan yayılmış
multifokal klonik tutmalar. Multifokal klonik paroksizmləri
fərqləndirən cəhət – onların miqrasiya edici xüsusiyyətidir, bu zaman
klonik yığılma həddən artıq yüksək sürətlə bədənin bir hissəsindən
digər hissəsinə keçir. Uşağın şüurunda adətən pozulma olmur. Tonik
neonatal tutmaların olmaması – beşinci gün tutmalarının digər
epileptik ensefalopatiyalardan fərqli xüsusiyyətidir. Sianozla
müşayiət edilən paroksizmal apnoe dövrlərinin mövcudluğu onlar
üçün tipik vəziyyətdir. Tutmaların davam etmə müddəti, adətən 1
sutkadan artıq olmur.
Nevroloji müayinədə, adətən nə tutmaların başlamasından əvvəl,
nə də onların kəsilməsindən sonra pozuntular aşkar edilmir. Bəzi
müəlliflər tutmaların dayanmasından sonra yuxululuq, nisbi əzələ
hipotoniyası dövrünün olmasını qeyd edirlər.
EEQ meyarları: tutmalararası dövrdə “növbələşən teta-aktivlik”
patterni meydana çıxır, o özünü kəskin dalğalarla qeyri-müntəzəm
şəkildə növbələşən diffuz areaktiv teta-aktivliklə büruzə verir. Həm
oyaqlıq, həm də yuxu zamanı qeyd olunur. Tutma EEQ-sində pikdalğa və ya ritmik yavaş-dalğa aktivliyi müşahidə olunur, həmin
aktivlik başlanğıcda unilateral, daha sonra isə yayılmış ola bilər və
rolandik bölgədə ən çox ifadə olunur.
Neyrovizualizasiya: spesifik dəyişikliklər olmur.
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Müalicə: düzgün qoyulmuş diaqnoz zamanı müalicə təyin
olunması məqsədəuyğun hesab edilmir. Tutmalar öz-özünə aradan
qalxır.
Proqnoz: praktik olaraq 100% hallarda spontan remissiya baş
verir. Tək-tək müşahidələrin nəticəsi olaraq, sonradan febril və
afebril tutmaların meydana çıxması, psixomotor inkişafın ləngiməsi
halları haqqında məlumat verilir.
Yenidoğulmuşların xoşxassəli ailəvi tutmaları (YXAT)
Etiologiya: autosom-dominant tipli irsən ötürülmə müəyyən
olunmuşdur. Hal-hazırda bu tutmaların inkişafına əhəmiyyətli
dərəcədə səbəb olan 2 müstəqil gen lokalizə olunmuşdur: 20-ci və 8ci xromosomun uzun qolu.
Başlandığı yaş dövrü: xəstəlik postnatal həyatın 2-ci və ya 3-cü
günü, daha nadir hallarda isə birinci ay ərzində başlayır.
Klinik mənzərə: əsasən yayılmış multifokal və ya fokal klonik
tutmalarla, qısa apnoe dövrləri ilə, həmçinin atipik (“silinmiş”)
tutmalarla – aksial əzələlərin tonik gərginliyi, gözlərin deviasiyası,
asimmetrik və simmetrik tonik boyun reflekslərinin paroksizmal
analoqları, pedallama fenomenləri, stereotip pozotonik reaksiyalar
şəklində stereotip motor və gözün hərəki fenomenləri ilə özünü
büruzə verir. Həmçinin çoxlu miqdarda ağız suyu ifrazı, üzün və
boynun qızarması, tənəffüs və nəbz tezliyinin dəyişməsi müşahidə
oluna bilər.
Aktiv dövrün davam etmə müddəti 3-5 gündən bir neçə həftəyə
qədər təşkil edir, daha sonra isə tutmalar öz-özünə keçib gedir.
Psixomotor inkişaf zərər görmür. Nevroloji statusda dəyişikliklər
qeyd edilmir.
EEQ meyarları: tutmalararası dövrdə pozuntular olmur və ya
növbələşən teta-aktivlik qeyd edilir. Tutma zamanı pik-dalğa və ya
ritmik yavaş-dalğa aktivliyi aşkar olunur.
Neyrovizualizasiya: struktur dəyişiklikləri aşkar edilmir.
Müalicə: aktiv dövrdə tutmalar bütün EƏP-lərə qarşı rezistent
olur, düzgün qoyulmuş diaqnoz zamanı müalicə təyin edilməsi
məqsədəuyğun hesab olunmur. Tutmalar öz-özünə aradan qalxır.
Proqnoz: yaxşı hesab edilir, lakin 5-ci gün tutmalarından fərqli
olaraq, ailəvi neonatal tutmaları olan xəstələrin 11%-ində epilepsiya
inkişaf edir.
42

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.

Körpələrin erkən epileptik ensefalopatiyası (Otahara sindromu)
Etiologiya: polietioloji sindromdur, lakin əksər hallarda beynin
prenatal zədələnməsi (baş beynin anadangəlmə qüsurları, Aykardi
sindromu, neyro-dəri sindromları və s.) qeyd olunur.
Başlandığı yaş dövrü: uşağın 3 aylığına qədər, daha çox isə 1-ci ay
ərzində başlayır.
Klinik mənzərə: tutmaların əsas tipi – 10 san hüdudlarında davam
edən tonik spazmlardır. Adətən seriya şəklində (bir seriyada 10-40
spazm) meydana çıxır. Sutka ərzində spazmların ümumi miqdarı 300400-ə çata bilər. Onlar həm oyaqlıq, həm də yuxu dövründə əmələ
gəlirlər. Tonik spazmlardan başqa qısa parsial tutmalar (əsasən
hemikonvulsiv) müşahidə edilir. Mioklonik tutmalar olmalı deyil, əgər
onlar varsa, çox güman ki, bu erkən mioklonik ensefalopatiyanın
variantıdır. Nevroloji müayinə zamanı psixomotor inkişafın aşkar geri
qalması, bir çox hallarda görmə sinirlərinin atrofiyası və korluq,
mikrosefaliya qeyd olunur.
EEQ meyarları: EEQ müayinəsi kifayət qədər spesifik, lakin
yalnız Otahara sindromu üçün patoqnomik olmayan əlamət – “alışmazəifləmə” patterni aşkar edir. Bu özünü yüksək amplitudalı pik-dalğa
komplekslərinin qısa diffuz boşalmaları ilə göstərir, bundan sonra
elektroaktivliyin kəskin azalması – “bioelektrik səssizliyi” dövrlərinə
qədər – müşahidə olunur.
Neyrovizualizasiya: xəstələrin əksəriyyətində baş beyində patoloji
dəyişikliklər (daha çox inkişaf qüsurları və perinatal ensefalopatiyaların
nəticələri) aşkar edir.
Müalicə: Tutmalar terapiyaya qarşı rezistentdirlər. Müalicə palliativ
xarakter daşıyır. Başlanğıc müalicə – valproatlar (depakin) 30-80
mq/kq/sut 3 dəfəyə qəbul edilir. Qeyri-effektivlik zamanı ikinci seçim
preparatları – barbituratlar (fenobarbital) 20-100 mq/sut dozada 2
dəfəyə qəbul edilir. Monoterapiya effektiv olmadıqda politerapiyaya
(barbituratlar + valproatlar və ya bu preparatlardan biri benzodiazepinlə
birlikdə) keçmək lazımdır. EƏP-lər tamamilə effekt vermədikdə onların
kortikosteroid hormonları ilə kombinasiyası mümkündür – prednizolon
2 mq/kq/sut orta dozada, adətən 1 dəfə səhər qəbul edilir.
Proqnoz: həddən artıq ağırdır. Remissiya əldə etmək mümkün
olmur, letal nəticə, yaxud Vest sindromu və ya parsial epilepsiyaya
transformasiya baş verə bilər.
43

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.

Vest sindromu (VS)
Vest sindromu – yaşdan asılı olan epileptik sindromdur, 3-7 aylıq
uşaqlarda müşahidə olunur, körpələrin epileptik ensefalopatiyaları
qrupuna aiddir. VS ilə xəstələnmə səviyyəsi hər 1000 diri doğulmuş
uşaq üçün 0,4-ə bərabərdir.
VS aşağıdakı meyarlarla xarakterizə olunur:
► Epileptik tutmaların xüsusi tipi – aksial və ətraf əzələlərinin
massiv mioklonik və (və ya) tonik, pro- və (və ya) retropulsiv,
simmetrik və (və ya) asimmetrik, seriyalı və (və ya) təcrid
olunmuş spazmlarından ibarət olan infantil spazmlar (İS);
► Psixomotor inkişafın ləngiməsi;
► EEQ-də hipsaritmiyanın olması.
Epilepsiyanın Beynəlxalq təsnifatına uyğun olaraq VS
epilepsiyanın yayılmış formalarına aid edilmişdir. VS-nin kriptogen
(beynin zədələnməsi güman olunur, ancaq təsdiq edilmir) və
simptomatik (xeyli tez-tez rast gəlinən) formaları ayırd edilir.
Kriptogen formalar üçün – dəqiq səbəbin olmaması, xəstəliyin
meydana çıxmasına qədər uşağın normal sinir-psixi inkişafı, digər
növ tutmaların qeyd edilməməsi, neyroradioloji müayinə üsulları
zamanı beyin zədələnməsi əlamətlərinin olmaması xarakterikdir.
VS-nin simptomatik formaları üçün – müəyyən edilmiş
etiologiya (pre-, peri-, postnatal etioloji faktorlar), xəstəliyin
meydana çıxmasına qədər uşağın sinir-psixi inkişafının ləngiməsi,
nevroloji pozuntular, bir sıra hallarda baş beynin KT və MRT
müayinələri zamanı patoloji dəyişikliklər xarakterikdir.
Klinik mənzərə: Bir xəstədə tutmaların müxtəlif variantlarının
olması mümkündür. Əksər hallarda İS-lər simmetrikdir, daha az
hallarda isə asimmetrik və ya unilateral olur. Asimmetrik İS-lər VSnin simptomatik formaları üçün daha xarakterikdir. Asimmetrik
spazmlar adətən təcrid olunmuş şəkildə meydana çıxır, lakin onlar
fokal tutmadan sonra və ya əvvəl də inkişaf edə bilərlər, bəzi hallarda
isə İS yayılmış və ya fokal tutma ilə eyni vaxtda əmələ gələ bilər. İSlərin klasterlərdə qruplaşması pasiyentlərin 80-90%-ində aşkar edilir.
Klasterdə spazmların sayı tək-tək hallardan 100 və daha artıq rəqəmə
qədər dəyişə bilər. Gün ərzində “klaster həmlələrinin” sayı 1-dən 10a qədər və daha çox təşkil edə bilər. İS epizodu bir neçə saniyə
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(adətən 2 saniyə) davam edir. Kriptogen İS-lər üçün daha az davam
etmə müddəti xarakterikdir. “Klaster həmləsi” 5 saniyədən 10
saniyəyə qədər çəkir. Bir pasiyentdə İS-lərin intensivliyi müxtəlif
olur: klinik simptomların bütün spektri ilə müşayiət edilən və ya
reduksiya olunmuş spazmlar yarana bilər. Klaster həmləsinin ardınca
uşaq süst və ya oyanıq ola bilər. Tutmaların əmələ gəlmə vaxtı
fərqlidir, nadir hallarda yuxu zamanı meydana çıxırlar, lakin
tutmanın oyanıqlıq dövründə inkişafına meyllilik mövcuddur.
VS zamanı EEQ-də dəyişikliklər: Hipsaritmiya – VS zamanı
əsas tutmalararası (interiktal) EEQ patternidir və praktik olaraq yaşa
görə normal olan əsas aktivliyi tamamilə əvəz edir. Hipsaritmiya –
multifokal spayklar və kəskin dalğalarla birləşən, nizamsız şəkildə
yerləşmiş çox yüksək amplitudalı yavaş dalğalardan ibarətdir. EEQdə iktal (tutma) dəyişiklikləri müxtəlifdir. Tutma zamanı ən
xarakterik EEQ-pattern verteks-mərkəz sahəsində pozitiv dalğalardan
ibarət olur; aşağı amplitudalı sürətli aktivlik (14-16 Hs tezlikdə) və
ya “electro-decremental event” adlandırılan əyrinin diffuz
yastılanması da müşahidə edilə bilər. VS zamanı EEQ şəkli sabit
deyil və vaxt keçdikcə dəyişikliyə uğraya bilər. Piridoksindən asılı
İS-lərin istisna edilməsi üçün EEQ müayinəsi zamanı 100-200 mq
dozada piridoksinin (vitamin B6) venadaxili yeridilməsi tövsiyə
olunur.
Diferensial diaqnoz: ilk dəfə meydana çıxma vaxtı və klinik
əlamətləri oxşar olan müxtəlif epileptik paroksizmləri və sindromları
VS-dən differensiasiya etmək lazımdır:
a) erkən mioklonik ensefalopatiya;
b) erkən infantil epileptik ensefalopatiya (Otahara sindromu);
c) xoşxassəli qeyri-epileptik infantil spazmlar;
d) xoşxassəli erkən uşaqlıq mioklonusu;
e) körpələrin xoşxassəli epilepsiya mioklonusu.
Müalicə:
Birinci sıra preparatları: AKTH, kortikosteroidlər, valproat
turşusu (depakin).
Adrenokortikotrop hormon – İS-lərin müalicəsində tətbiq edilən
əsas preparatdır. Müalicəni 40 vahid/sut dozada əzələdaxili
yeritməklə başlamaq və 2 həftə ərzində davam etdirmək tövsiyə
olunur. Əgər tutmalar kəsilmirsə, dozanı həftədə 10 vahid artırmaq
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tövsiyə edilir. Bu, tutmalar kəsilənə və ya doza 80 vahidə çatana
qədər davam etdirilir. AKTH ilə minimal müalicə kursu tutmalar
kəsildikdən sonra 1 ay təşkil edir. Bundan sonra dozanı həftədə 10
vahid azaltmaq mümkündür. Əgər dozanın azaldılması zamanı
tutmalar yenidən başlayarsa, doza təkrarən effektiv səviyyəyə qədər
artırılır. AKTH ilə terapiyanı stasionar şəraitində başlamaq lazımdır.
Preparat növbə ilə sağ və sol sağrı nahiyəsinə yeridilir. AKTH-nin
daha aşağı dozaları da təklif olunur: 0,0125-0,015 mq/kq sutkada bir
dəfə, bu sxem üzrə – 1-2-ci həftələr – hər gün, 3-4-cü həftələr –
günaşırı, 5-6-cı həftələr – həftədə 2 dəfə, 7-8-ci həftələr – həftədə 1
dəfə. Həmçinin AKTH-nin sintetik formaları tətbiq edilir – sinaktendepo 0,1 mq dozadan başlayaraq 2-5 gündə 1 dəfə əzələdaxilinə
yeridilir, doza 1,0 mq-a çatdırıldıqdan sonra tədricən azaldılır.
Xəstə uşağın valideynlərinin inyeksiyaları yerinə yetirmək
imkanı olmadığı halda, AKTH əvəzinə prednizolon təyin edilə bilər.
Prdnizolon 3-4 həftə ərzində 2-3 mq/kq/sut dozada daxilə təyin edilir
və qəbulu çox tədricən dayandırılır.
Hormonal terapiyanın əlavə təsirləri: həddən artıq əsəbilik;
yuxunun pozulması; ödemlərin inkişafı, arterial təzyiqin yüksəlməsi
və taxikardiya ilə gedən endokrin, elektrolit pozuntuları; mədə
xorası; gizli mədə-bağırsaq qanaxması; beyindaxili qansızmalar;
osteoporoz; diabetik ketoasidoz; dərinin hiperpiqmentasiyası;
allergik reaksiyalar (səpgilərdən anafilaktik şoka qədər).
Laborator müayinələr:
a) AKTH-terapiyanın təyin edilməsindən əvvəl aparılanlar –
zərdabda əsas elektrolitlərin (kalsium, fosfor), qanda azot, sidik
cövhəri, kreatinin və qlükozanın miqdarının müəyyən edilməsi,
qanın və sidiyin ümumi analizi, döş qəfəsinin
rentgenoqrafiyası;
b) AKTH-terapiya zamanı hər həftə aparılanlar – zərdabda
elektrolitlərin, qanda və sidikdə qlükoza səviyyəsinin
yoxlanması, bədən çəkisi və arterial təzyiqin ölçülməsi.
Profilaktik müalicəyə antasid preparatın təyini daxildir, arterial
təzyiqin yüksəlməsi zamanı – qidada duzların miqdarının
məhdudlaşdırılması və diuretiklərdən istifadə tövsiyə edilir,
hipertenziyanın inkişafı zamanı hipotenziv preparatlar təyin oluna
bilər.
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Valproat turşusu (depakin sirop, depakin xronosfera)
Adətən İS-lər zamanı valproatların daha yüksək dozalarından
istifadə olunur. Sutkalıq doza 45-100 mq/kq təşkil edir və 2-3 dəfəyə
qəbul edilir. Dozadan asılı əlavə təsirlərə yol verməmək üçün daha
aşağı dozadan – 15 mq/kq/sut başlamaq, sonra isə remissiya əldə
olunana qədər dozanı tədricən artırmaq məqsədəuyğundur.
Müalicənin effektivliyi ilk 3-4 həftə ərzində aşkar olunmursa,
hormonal terapiya ilə əvəz etmək və ya onu əlavə etmək, yaxud
uyğun laborator monitorinq aparmaqla digər antikonvulsant əlavə
etmək göstərişdir.
İkinci sıra preparatları: viqabatrin, klonazepam, nitrazepam.
Viqabatrin (sabril) dozanı tədricən 50-100 mq/kq/sut qədər
artırmaqla təyin edilir. Uşaqlarda tuberoz skleroz fonunda inkişaf
etmiş İS-lər zamanı viqabatrin xüsusilə effektivdir. Tez-tez baş verən
əlavə təsirlərinə tor qişanın zədələnməsi, görmə sahəsi defektləri
(geriyədönməz ola bilər) aiddir. Bununla əlaqədar viqabatrin
mümkün olduğu qədər qısa müddətə (8 həftə) təyin edilir.
Valproatlarla (40-80 mq/kq/sut) kombinasiya edilməsi mümkündür.
Baza preparatlarına əlavə edildikdə benzodiazepinlər yüksək
effektivliyə malikdirlər: klonazepam 0,03 mq/kq/sut dozada 2 və ya
3 dəfəyə qəbul edilir. Ehtiyac yarandıqda dozanı 0,1 mq/kq/sut-ya
qədər artırmaq olar. Əlavə təsirləri – ağız suyu ifrazının güclənməsi,
yuxululuq, süstlük, əzələ hipotoniyası, tənəffüs pozulmaları, zaman
keçdikcə preparata öyrəşmə. Depakin ilə nitrazepamın (radedorm 0,5
mq/kq/sut) kombinasiya edilməsi mümkündür.
İS-li xəstələrin cərrahi müalicəsi medikamentoz terapiyaya
rezistentlik hallarında ixtisaslaşdırılmış tibb mərkəzlərində aparılır.
Proqnoz: adətən yaxşı deyil. Letallıq 25%-ə çatır. Müasir EƏPlər xəstələrin 60%-ində tutmaları aradan qaldırmağa imkan verir,
lakin xəstələrin əksəriyyətində aşkar ifadə olunmuş intellektual
defekt, əqli zəiflik, autistəbənzər davranış qalır. 20-30% hallarda VS
Lennoks-Qasto sindromuna transformasiya olunur. Tutmaların
spesifik səbəblərinin olmaması, xəstəliyin başlamasına qədər uşağın
normal inkişafı, digər növ tutmaların olmaması, tutmalar əmələ
gəldikdən sonra onların qısa zamanda nəzarət altına alınması yaxşı
proqnostik amillər hesab olunur.
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Lennoks-Qasto sindromu (LQS)
Etiologiya: üzvi mənşəli serebral rezidual sindromlar,
yarımkəskin ensefalopatiyalar, neyrometabolik pozuntular, tuberoz
skleroz.
Başlandığı yaş dövrü və rast gəlmə tezliyi: xəstəlik 2-8 yaş
arasında meydana çıxır. Başlanmasının pik səviyyəsi məktəbəqədər
yaş dövrünə (3-5 yaş) təsadüf edir. Pediatrik praktikada rast gəlinən
bütün epilepsiya formalarının 3,0-10,7%-ini təşkil edir.
Klinik mənzərə: LQS zamanı tutmaların semiologiyası həddən
artıq müxtəlifdir: tonik aksial; miatonik yıxılmalar; atipik absanslar;
“kiçik hərəki tutmaların” epileptik statusu; mioklonik yayılmış
tutmalar.
EEQ meyarları: tutmadan kənar dövrdə fon qeydiyyatı əsasən
yavaş diapazonlu diffuz dalğalar, həmçinin kəskin-yavaş dalğa
tipində davam etmiş yavaş aktivlikdən ibarət olur. Adətən yuxuda
əmələ gələn, saniyədə 10-25 tezliklə yayılmış bilateral-sinxron
spayklarla özünü büruzə verən və qısa subklinik boşalmalar, yaxud
daha uzunmüddətli gedişlər şəklində meydana çıxan sürətli aktivlik
EEQ zamanı daha spesifik əlamətdir.
Tutma zamanı EEQ: tonik tutmaların başlanmasından bilavasitə
əvvəl EEQ-də fon aktivliyinin qısa desinxronizasiyası, yastılanmış
əyrilik – “elektro-decremental event” müşahidə edilir. Daha sonra
artan amplitudalı və ön şöbələrdə üstünlük təşkil edən yayılmış
sürətli aktivlik meydana çıxır. Adətən tutma 10-12 saniyə davam
edən kəskin-yavaş dalğa qeyri-müntəzəm yavaş aktivliyi ilə başa
çatır.
LQS-nin kriptogen variantı zamanı nevroloji pozuntular nadir
hallarda rast gəlinir. Simptomatik variantda – mərkəzi parez və
ifliclər, çəpgözlük, dizartriya, mikrosefaliya kimi pozuntular təsvir
edilmişdir. İntellektual-mnestik pozuntular xəstəliyin zəruri
əlamətidir.
Neyrovizualizasiya: kriptogen sindrom zamanı lokal struktur
pozulmaları olmur. Bununla bərabər, pasiyentlərin əksəriyyətində
KT və MRT zamanı baş beynin diffuz atrofiyası aşkar olunur.
Simptomatik variantda – alın, gicgah nahiyələrində qabıqaltı
strukturların və qabıq maddəsinin diffuz atrofiyası; normotenziv,
daxili hidrosefaliya; beynin alın paylarının hipoplaziyası hesabına
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subaraxnoidal sahənin genişlənməsi, kalsinatlar. MRT zamanı
heterotopiya, multisist ensefalomalyasiya şəklində neyronal
miqrasiyanın diffuz pozulmaları aşkar edilmişdir.
Müalicə: başlanğıc müalicə – valproat turşusu preparatları,
tədricən doza, dözülə bilən maksimal səviyyəyə qədər artırılır (40-80
mq/kq/sut). Valproatların qeyri-effektivliyi zamanı topiramatla (1-15
mq/kq/sut) monoterapiyaya keçmək mümkündür.
Növbəti addım optimal kombinasiya olan valproatlarla
topiramatın birgə tətbiqinə keçiddir. Rezistent tutmalar zamanı
valproatlara və ya topiramata lamotricin əlavə etmək olar.
Valproatlarla birgə tətbiq edildikdə lamotricinin orta sutkalıq dozası
3-5 mq/kq/sut, digər hallarda isə 5-7 mq/kq/sut təşkil edir. Atipik
absanslar üstünlük təşkil etdiyi hallarda valproatların və ya
topiramatın etosuksimidlərlə (20-35 mq/kq/sut) kombinasiyası
effektivdir.
Rezistent tonik tutmalar zamanı baza EƏP-lərə (depakin və ya
topamaks) əlavə karbamazepin təyin edilməsi mümkündür.
Benzodiazepinlər arasında yalnız klobazam (0,5-1,0 mq/kq/sut)
LQS-nin uzunmüddətli müalicəsi üçün tətbiq oluna bilər. Ən yüksək
rezistentlik hallarında depakin + topamaks + klobazam
kombinasiyasından istifadə edilir.
Əlavə terapiya qismində felbamat və rufinamid, kortikosteroid
hormonları, immunoqlobulinlər, tireotropin-relizinq hormonundan
istifadə edilməsi haqqında ədəbiyyatda məlumatlar mövcuddur.
Qeyri-medikamentoz üsullar – ketogen pəhriz, azan sinirin
stimulyasiyası, operativ müdaxilə.
Proqnoz: bütün halların 2/3-də – farmakorezistentlik, 80%
hallarda – ağır koqnitiv və şəxsiyyət pozuntuları. Mənfi proqnostik
əlamətlər – beynin üzvi mənşəli zədələnmələri və ya Vest sindromu,
yayılmış və tez-tez baş verən tonik tutmalar, statuslara meyllilik.
Parsial simptomatik epilepsiyalar
Parsial simptomatik epilepsiyalar ən çox böyük yaşlarda rast
gəlinir; çoxlu sayda səbəbləri mövcuddur (travmalar, infeksiya,
damar zədələnmələri, şişlər, degenerativ zədələnmələr, anadangəlmə
zədələnmələr, o cümlədən heterotopiya və displaziyalar). Ən tez-tez
rast gəlinən səbəblərdən biri gicgah paylarının medial sklerozudur.
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Xəstənin diqqətlə müayinə edilməsinə baxmayaraq, epilepsiyanın
səbəbini müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda kriptogen
epilepsiya diaqnozu qoyulur. Simptomatik və ya kriptogen
epilepsiyadan bəhs edilməsindən asılı olmayaraq, baş beynin
müəyyən şöbələrində epileptik boşalmanın lokalizasiyası ilə bağlı
epilepsiyanın parsial formalarının təsviri aşağıda verilmişdir.
Gicgah epilepsiyası epilepsiyanın bütün parsial formaları
arasında ən tez-tez (80-85%) rast gəlinir. Simptomatik və kriptogen
gicgah epilepsiyaları ayırd edilir.
Simptomatik gicgah epilepsiyasına medial (mezial) sklerozla
gedən formalar, həmçinin əmələ gəlməsi şişlər, damar patologiyası
(malformasiyalar), kortikal displaziya ilə əlaqələndirilən formalar
aid edilir. Birincili epilepsiya ocağının baş beyində
lokalizasiyasından
asılı
olaraq
gicgah
epilepsiyasının
mediotemporal
(paleo-kortikal)
və neokortikal alttipləri
fərqləndirilir. Onların klinik mənzərəsində prinsipial fərqlər
mövcuddur.
Medial gicgah epilepsiyası ən çox yayılmış parsial epilepsiyalara
aiddir. Onun morfoloji substratını beynin hippokamp şöbələrinin
neyroqliyanın mamırabənzər artmaları ilə gedən sklerozu (medial
temporal skleroz, ammon buynuzu sklerozu) təşkil edir. Bu, sinir
toxumasında sinxronizasiya və oyanıqlığın artmasına, son nəticədə
isə spontan epileptik boşalmaların əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır.
Etioloji faktorlar arasında uşaq yaşlarında mürəkkəb febril
tutmaların, həmçinin MSS xəstəliklərinin (o cümlədən infeksion və
kəllə-beyin travması mənşəli) olması qeyd edilir. Xəstələrin bir
hissəsində 2-5 yaşlarında baş verən, sonradan keçib gedən febril
tutmalar müşahidə olunur. Xəstəliyin başlanğıcı cinsi yetişkənlik
dövrünə təsadüf edir. Sadə və mürəkkəb parsial tutmalar üstünlük
təşkil edir. 90% hallarda epiqastral (visserosensor), daha az isə –
affektiv auralar müşahidə olunur. Mürəkkəb parsial tutmalar
arasında oral avtomatizmli paroksizmlər üstünlük təşkil edir, daha az
hallarda isə yuxarı və aşağı ətrafların avtomatizmi qeyd olunur.
İkincili yayılmış tonik-klonik tutmalar da rast gəlinir, onlardan sonra
şüurun uzunmüddətli dolaşıqlığı meydana çıxır. Tutmalar zamanı
EEQ-də gicgah şöbələrində 5-7 Hs tezlikli ritmik boşalmalar,
tutmalar olmayan dövrdə isə aktivliyin ritmik yavaşıması aşkar
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edilir. MRT vasitəsilə gicgah şöbələrinin sklerozu; neyropsixoloji
müayinədə – dismnestik pozuntular (avtobioqrafik hadisələrlə bağlı
yaddaş zərər çəkir) müəyyən olunur.
Proqnoz: xəstəlik zamanı EƏP-lərlə arasıkəsilməz çoxillik
müalicə aparılmalıdır.
Müalicəni karbamazepin, fenitoin, valproatlar, topiramat,
lamotricin, levetirasetam, həmçinin müxtəlif təsir mexanizmli
preparatların kombinasiyası vasitəsilə aparırlar.
Neokortikal gicgah epilepsiyası xeyli az hallarda rast gəlir. Bütün
gicgah epilepsiyalarının 10-15%-indən çoxunu təşkil etmir.
Anamnezdə febril tutmalar nadir hallarda rast gəlinir və ya heç
olmur. Xəstəlik daha gec yaşlarda – 20-25 yaş – başlayır. Auralar
zamanı psixi əlamətlər déjà vu və jamais vu tipində, həmçinin eşitmə
auraları şəklində meydana çıxır. Mürəkkəb parsial tutmalar əsasən
yuxarı ətrafların hərəki avtomatizmləri ilə xarakterizə edilir.
Avtomatizmlər epileptik boşalmaya kontrlateral olur. Oral
avtomatizmlərə praktik olaraq rast gəlinmir. EEQ-də epileptik
aktivlik fokusları gicgah şöbələrində qeyd olunur. Pozitron-emission
tomoqrafiya beynin lateral gicgah şöbələrində metabolizmin aşağı
düşməsini aşkar edir.
Proqnoz mediotemporal epilepsiyaya nisbətən daha yaxşıdır.
Müalicə karbamazepin, valproatlar, topiramat, lamotricin,
levetirasetam vasitəsilə aparılır.
Alın epilepsiyası bütün lokal mənşəli epilepsiyalar arasında rast
gəlmə tezliyinə görə gicgah epilepsiyasından sonra ikinci yer tutur.
Alın epilepsiyasının simptomatik, kriptogen və idiopatik formalarını
ayırd edirlər.
Sadə parsial tutmalar somatosensor aura şəklinə malikdirlər
(sancma, dartılma, təzyiq, elektrik cərəyanı və ya boşalmasının
keçməsi hissləri). Görmə illüziyaları və hallüsinasiyalarına
qavramanın parlaqlığının dəyişməsi və ya görmənin yayğınlığı, ağ
dairələr, görmə obrazlarının görmə sahəsində uzun müddət
saxlanması daxildir. Vegetativ əlamətlər (tremor, təngnəfəslik,
bradikardiya, hiperemiya, sianoz) müşahidə olunur. Xəstələrin
təxminən ¼-də qorxu, dəhşət affekti, ekzaltasiya, eyforiya və ya
beyindən çıxmayan fikirlər və hər hansı hərəkətə məcbur edilmə
hissi şəklində psixi pozulma meydana çıxır. Epileptik boşalmaya baş
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beynin üç şöbəsindən hansının cəlb edilməsindən asılı olaraq hərəki
tutmaları təsnif etmək qəbul olunmuşdur. Bu kontekstdə beyin
qabığının presentral şöbələrində baş verən boşalmalarla
əlaqələndirilən parsial (fokal) hərəki tutmalar (“Cekson tutmaları”)
ayırd edilir. Onlar birtərəfli klonik dartılmalar, başın kontrlateral
döndərilməsi və şüurun saxlanması ilə xarakterizə olunur. Əlavə
sensomotor sahədə tutmalar birtərəfli və ya ikitərəfli gərginlik,
qışqırıq və ya inilti, yaxud, əksinə nitqin dayanması ilə səciyyələnir.
Daha çox gecə vaxtı seriya şəklində meydana çıxır. Mürəkkəb
parsial tutmalar absanslara bənzər şəkildə gedişə malikdir – donmuş
baxış, bilateral tonik gərginlik, təkrarlanan əl hərəkətləri, şüurun
itməsi fonunda başın adversiyası, bimanual və bipedal hərəkətlər. Bu
tutmaların əmələ gəlməsini baş beynin orbital və mediofrontal
şöbələrində boşalmalarla əlaqələndirirlər. Tutmadan sonra şüur
sürətlə bərpa olunur və praktik olaraq şüur dolaşıqlığı müşahidə
edilmir. Alın epilepsiyası olan xəstələrin təxminən ¼-də epileptik
status rast gəlinir.
Alın epilepsiyasının diaqnostikasında EEQ həlledici rol oynamır,
çünki patoloji aktivlik boşalmaları bütün aparmalar üzrə yayıla,
yaxud ümumiyyətlə qeyd olunmaya bilər. Boşalmaların generasiyası
yerinin yanlış müəyyən edilməsi mümkündür.
Tez-tez baş verən tutmalar, seriya ilə və statusla gedişə meyllilik
olması səbəbindən proqnoz ümumilikdə yaxşı deyil.
Müalicə topiramat, valproatlar, karbamazepin, lamotricin
vasitəsilə aparılır.
Ənsə epilepsiyası nadir parsial formalara aiddir. Rast gəlmə
tezliyi bütün parsial formaların 1,4-8%-indən artıq təşkil etmir. Ənsə
epilepsiyasının idiopatik, simptomatik (səbəbləri – şişlər, damar
malformasiyaları, kortikal displaziyalar) və kriptogen formalarını
ayırd edirlər.
Hərəkətli, müxtəlif rəngli həndəsi fiqurlar formasında elementar
görmə hallüsinasiyaları, həmçinin görmə sahəsi defektləri, tutma
zamanı korluq, gözlərin hərəkətinin hiss olunması qeyd edilir.
Tutmalardan sonra skotoma; tutmalar zamanı göz qapaqları, gözlər
və başın tonik və ya klonik hərəkətləri, nistaqm, həmçinin şüurun
saxlanması xarakterikdir. Boşalmanın alın və gicgah şöbələrinə
yayılması zamanı tutmaların şəkli mürəkkəbləşir, şüur pozula bilər,
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mürəkkəb görmə hallüsinasiyaları meydana çıxır. Xəstələrin 2060%-ində nevroloji müayinə zamanı görmə sahəsi defektləri
müəyyən olunur.
EEQ nisbi diaqnostik əhəmiyyətə malikdir, oksipital spaykları,
daha az hallarda isə bifrontal, həmçinin arxa gicgah və gicgah-ənsə
spayklarını müəyyən edir.
Müalicə karbamazepin, topiramat, valproatlar, lamotricin,
levetirasetam vasitəsilə aparılır.
Təpə epilepsiyası parsial epilepsiyanın çox nadir hallarda rast
gəlinən növünə aiddir. Təpə epilepsiyasının simptomatik (səbəbləri –
şişlər, damar malformasiyaları, kortikal displaziyalar) və kriptogen
formalarını ayırd edirlər.
Klinik şəkli somatosensor aura, bədən sxeminin pozulması,
başgicəllənmə hissi, görmə illüziyası və hallüsinasiyaları, eşitmə
hallüsinasiyaları, afaziyalar ilə xarakterizə olunur. Lakin boşalmanın
baş beynin digər sahələrinə yayılması zamanı auranın şəkli uyğun
şöbələrdə meydana çıxan auraların xüsusiyyətlərini qəbul edir.
Nevroloji müayinə zamanı xəstələrin təxminən 12-15%-ində
somatosensor sferada defisit qeyd olunur.
EEQ nisbi əhəmiyyətə malikdir. Nadir hallarda təpə spaykları,
ipsilateral gicgah, bitemporal və bifrontal spayklar qeyd edilir.
Müalicə karbamazepin, valproatlar, topiramat, levetirasetam,
lamotricin vasitəsilə aparılır.
Uşaqlarda ənsə payının xoşxassəli erkən başlanğıclı epilepsiyası
(Panayiotopoulos Syndrome)
Panayiotopoulos syndrome – ocaqlı, əksər halda vegetativ
epileptik tutmalara və epileptik statusun vegetativ variantlarına
idiopatik, yaşdan asılı, xoşxassəli meyllilik sindromudur.
Başlandığı yaş dövrü və rast gəlmə tezliyi: başlanma dövrü 1
yaşdan 14 yaşa qədər dəyişir. 76% hallarda başlanğıc dövrü 3-6 yaş
arasındadır. Temperaturun qalxması ilə əlaqəsi olmayan bir və ya
daha artıq epileptik tutma keçirmiş 3-6 yaşlı uşaqlar arasında
Panayiotopoulos syndrome 13% hallarda rast gəlinir. Uşaqların
ümumi populyasiyasında hər 1000 uşaqdan 2-3 nəfəri bu sindromdan
əziyyət çəkir.
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Klinik mənzərə: tutmalar, tez-tez gözlərin yana deviasiyası ilə
müşayiət olunan vegetativ simptomların (ən çox ürəkbulanma və
qusma) və epileptik aktivliyin daha çox adət edilmiş digər
əlamətlərinin qeyri-adi kombinasiyasıdır. Bütün halların 2/3-də
tutmalar yuxuda baş verir.
Ürəkbulanma, qusmağa ehtiyac hissi və qusma 74% hallarda
müşahidə edilir; digər hallarda yalnız ürəkbulanma və qusmağa
ehtiyac hissi müşahidə oluna bilər. Ürəkbulanma və qusma ilə eyni
vaxtda və ya bir qədər gec digər vegetativ simptomlar da (solğunluq,
daha az hallarda qızartı və ya sianoz; midriaz, daha az hallarda mioz;
öskürək; termorequlyasiya və kardiorespirator funksiyaların
pozulması; sidik və nəcisi saxlaya bilməmə; bağırsaq
peristaltikasının dəyişməsi; hipersalivasiya) müşahidə edilə bilər. Baş
ağrıları və sefalik auraların olması da mümkündür (xüsusilə tutmanın
başlanğıcında). Apnoe və ürək asistoliyası kifayət qədər tez-tez rast
gəlinə bilər, lakin təcili tibbi yardım göstərilməməsi vəziyyətində
yalnız müstəsna hallarda ağır dərəcəli və potensial ölüm təhlükəli
olması mümkündür.
Daha sonra (vegetativ simptomların ardınca) çox zaman epileptik
tutmaların adət edilmiş simptomları gəlir: uşaq tədricən və ya
qəfildən huşunu itirir (nadir hallarda bütün tutma boyu huşu
saxlanılır – 6%). Gözlərin və başın yana deviasiyası müşahidə olunur
(60%); yaxud gözlər geniş açılmış və baxış bir nöqtədə fiksə edilmiş
olur (12%). Digər mümkün simptomlar – afaziya (8%), hemifasial
spazm (6%), görmə hallüsinasiyaları (6%), oro-farinqo-laringeal
hərəkələr (3%), ağız bucağının birtərəfli aşağı enməsi (3%), göz
qapaqlarının dartılmaları (1%), mioklonik dartılmalar (1%), nistaqm
və müxtəlif avtomatizmlər (1%). Adətən tutma hemikonvulsiyalarla
– tez-tez Cekson marşı (19%) və ya yayılmış konvulsiyalarla (21%)
– başa çatır. Nadir hallarda hemikonvulsiv (2%) və ya yayılmış (2%)
epileptik status müşahidə olunur.
İktal sinkop – bu sindromun mühüm klinik xüsusiyyətidir. İktal
sinkop termini altında epileptik tutma zamanı huşun və postural
tonusun keçici itməsi nəzərdə tutulur. Əgər tutma konvulsiyalarla
müşayiət olunursa, o zaman iktal sinkop onlardan əvvəl meydana
çıxır.
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Tutmanın davam etmə müddəti. Tutmaların demək olar ki, yarısı
(44%) 30 dəqiqədən 7 saata qədər davam edir (yəni vegetativ
epileptik status). Tutmaların yerdə qalan hissəsi (54%) 1-30 dəq
davam edir. Hətta uzunmüddətli tutmadan sonra belə bir neçə saatlıq
yuxu nəticəsində xəstənin vəziyyəti normallaşır. Keçirilmiş tutmadan
sonra qalıq nevroloji dəyişikliklər haqqında dəlillər yoxdur.
Panayiotopoulos syndrome olan uşaqlarda, eyni vaxtda və ya bir
qədər gec rolandik tutmalar da müşahidə oluna bilər.
Xəstələrin əksəriyyətində tutmalar yuxu zamanı, xüsusilə də
yuxuya getdikdən sonrakı birinci saat ərzində baş verir. 17,5%
hallarda tutmalar oyaqlıq vaxtı; 16,5% hallarda isə həm yuxu, həm
də oyaqlıq vaxtı qeyd olunur.
EEQ meyarları: 90% hallarda multifokal, yüksək amplitudalı
"spayk-yavaş dalğa" kompleksləri. Epileptik ocaqlar istənilən
aparmada müşahidə edilə bilər, lakin bu ən çox ənsə aparmalarında
baş verir.
Ənsə nahiyələrində epileptik aktivlik xəstələrin yalnız 2/3-də
aşkar edilir; bu zaman əksər hallarda digər zonalarda da epileptik
ocaqlar mövcud olur. Xəstələrin 1/3-də ənsə nahiyələrində epileptik
ocaqlar tapılmır; bu xəstələrdə epileptik ocaq ya ümumiyyətlə EEQdə aşkar olunmur, ya ənsə şöbələrindən kənarda yerləşir, ya da
yayılmış epileptik aktivlik müşahidə edilir.
Spayklar yüksək amplitudalıdır; spaykların forması rolandik
spayklara bənzəyir. Bu sindrom zamanı epileptik aktivlik üçün
“fixation-off” fenomeni xarakterikdir. Yuxu zamanı epileptik aktivlik
artır.
Fon aktivliyi normaya uyğun gəlir.
Tutma zamanı EEQ: Tutma zamanı ritmik monomorf yavaş
(delta-teta) dalğalar müşahidə olunur; bu, uşaqların ənsə spaykları ilə
gecikmiş xoşxassəli epilepsiyasında (Gastaut Syndrome) müşahidə
edilən görmə tutmaları zamanı epizodik sürətli aktivlikdən fərqlənir.
Nevroloji status: norma daxilindədir.
Neyrovizualizasiya: norma daxilindədir.
Proqnoz: yaxşıdır. Xəstələrin 27%-də təkcə 1 tutma, 47%-də –
2-5 tutma və yalnız 5%-də 10-dan artıq tutma müşahidə olunur.
Lakin tutmaların sayı proqnoza təsir etmir. Xəstəliyin davam etmə
müddəti orta hesabla 2 ildən artıq çəkmir. Böyük yaşda epilepsiyanın
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inkişaf etmə riski ümumi əhalidə olduğundan fərqlənmir. 21%
hallarda digər (adətən rolandik) tutmalar qoşula bilər. Çox nadir
hallarda absanslar və “drop attack” qoşulması mümkündür.
Aparılması: taktika febril tutmalarda olduğu kimidir. Daimi
EƏP terapiya tövsiyə edilmir. EƏP-lərlə müalicəyə başlamağa
ehtiyac yarandıqda (məsələn, tez-tez baş verən tutmalar zamanı),
adətən seçim preparatı karbamazepin olur. Lakin fenobarbital,
karbamazepin, valproatlarla monoterapiyanın, ümumiyyətlə müalicə
aparılmamasından üstünlüyü barədə dəlillər yoxdur.
Uzunmüddətli tutmalar təcili müdaxilə tələb edir; ev şəraitində
rektal yolla diazepam təyin edilir.
Gənclərin absans epilepsiyası (GAE)
Etiologiya: epilepsiyanın idiopatik yayılmış forması.
Rast gəlmə tezliyi: kifayət qədər dəqiqləşdirilməmişdir.
Başlandığı yaş dövrü: GAE zamanı absansların meydana
çıxması dövrü 9-dan 21 yaşa qədər dəyişir, zirvə nöqtəsi 9-13 yaşa
düşür.
Klinik mənzərə: hərəki (motor) komponenti olmayan tipik
absansların üstünlük təşkil etməsi xarakterikdir. Onlar, hər cür
fəaliyyətin dayanması ilə qısa müddətə huşun itməsi, pasiyentin
“donması”, “quruyub qalması”, fiksə olunmuş “laqeyd” baxış, sifətin
çaşqın hipomimik ifadəsi ilə özünü büruzə verir. GAE zamanı
tutmaların orta davam etmə müddəti 6 saniyəyə yaxın təşkil edir.
GAE-nin mühüm xüsusiyyəti çox zaman yayılmış epileptik tutmalar
(YET) ilə debütün meydana çıxmasıdır. YET-lər, adətən yuxudan
oyanma vaxtı əmələ gələn, qısa, sıx-sıx baş verməyən tonik-klonik
tutmalarla xarakterizə olunur. Mioklonik komponentlə, daha az
hallarda isə tonik komponent və ya avtomatizmlərlə absansların
olması mümkündür. Kiçik tutmaların davam etmə müddəti 30
saniyəyə çatır, baş vermə tezliyi 2-3 gündə 1 dəfə olur. YET-lərin
tezliyi ayda 1 dəfədən bir neçə il ərzində 1 dəfəyə qədər dəyişir.
Hiperventilyasiya absansların meydana çıxmasını nadir hallarda
provokasiya edir, YET-lər isə 30% hallarda yuxunun
deprivasiyasından sonra əmələ gəlir.
Nevroloji statusda dəyişikliklər yoxdur.
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EEQ normal əsas aktivliklə xarakterizə olunur. Fonda pikpolipik-dalğa yayılmış sürətli komplekslərinin qısa boşalmaları qeyd
olunur. MRT müayinəsi nəticələri norma daxilindədir.
Diferensial diaqnoz uşaqların absans epilepsiyası, gənclərin
mioklonik epilepsiyası, təcrid edilmiş epileptik tutmaları ilə yayılmış
epilepsiya, simptomatik parsial epilepsiyalarla aparılır.
Müalicə: Başlanğıc terapiya müstəsna olaraq valproat turşusu
preparatları (depakin xrono) ilə həyata keçirilir: 900-2000 mq/sut
(30-40 mq/kq/sut) doza 2 dəfəyə qəbul olunur. Monoterapiyadan
effekt əldə edilmədikdə baza preparatına topamaks əlavə etmək olar:
100-200 mq/sut (3-5 mq/kq/sut) doza 2 dəfəyə qəbul edilir.
Terapiyaya qarşı rezistent olan absanslar zamanı valproatlarla
birlikdə suksinamidlər tətbiq edilir: suksilep 500-1250 mq/sut (20-30
mq/kq/sut) dozada 3 dəfəyə qəbul olunur. Valproatların lamotricinlə
kombinasiya edilməsi də mümkündür: lamiktal 100-200 mq/sut (3-5
mq/kq/sut) dozada 2 dəfəyə qəbul olunur. Ehtiyat variant kimi
valproatlar + benzodiazepinlər qalır: frizium 10-30 mq/sut (orta 0,5
mq/kq/sut). Adekvat terapiya tətbiq edildikdə, praktik olaraq bütün
pasiyentlərdə absanslar üzərində yaxşı nəzarət əldə etmək olur.
Proqnoz xəstəliyin YET ilə başlaması və epileptik tutmalarının
yüksək tezliyi zamanı pisləşir. Xəstələrin orta hesabla 70%-ində tam
terapevtik remissiya əldə olunur. Müalicənin kəsilməsi tədricən, azı 4
il ərzində tutmaların tamamilə olmamasından sonra həyata keçirilir.
Gənclərin mioklonik epilepsiyası (GME) – Yans sindromu
Etiologiya: epilepsiyanın idiopatik yayılmış forması. GME-li
pasiyentlərin yarısında ailə anamnezində epileptik tutmalar haqqında
məlumat olur.
Rast gəlmə tezliyi: uşaqlar arasında epilepsiyaların 3%-ini,
böyüklər arasında epilepsiyaların isə 11%-ini təşkil edir.
Başlandığı yaş dövrü: GME-nin meydana çıxması dövrü 8-dən
30 yaşa qədər dəyişir, zirvə nöqtəsi 12-18 yaşa düşür.
Klinik mənzərə: yuxudan oyandıqdan dərhal sonra, həmçinin
yuxuya getmə zamanı və ya başqa vaxt, çiyin qurşağı və yuxarı ətraf
əzələlərində qəfil meydana çıxan yüngül və orta intensivlikli
mioklonik dartılmalar. Tutmalar zamanı huş itmir. Pasiyentlərin
30%-ində mioklonik tutmalar ayaq əzələlərini əhatə edir, bu zaman
57

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.

yıxılmalar – mioklonik-astenik tutmalar baş verir. 90% hallarda
mioklonik tutmalar oyanma YET-ləri ilə, 10-30% hallarda isə
absanslarla müşayiət edilir. Absanslar qısadır, tezliyi yüksək deyil.
GME zamanı əsas provokasiya edici faktorlar – yuxunun
deprivasiyası və qəflətən zorla yuxudan oyatmadır. Bəzi
pasiyentlərdə mioklonik tutmalar müstəsna olaraq az yatma zamanı
meydana çıxır. Xəstələrin təxminən 1/3-də (daha çox qadınlarda)
tutmalar fotosensitiv olur. Menstruasiya önü dövrdə YET və
mioklonik tutmaların tezliyinin artması mümkündür. Mioklonik
tutmalar və absanslara bir çox hallarda pasiyentlər tərəfindən
əhəmiyyət verilmir, ona görə də tonik-klonik tutmalardan
şikayətlənən yeniyetmə və gənc yaşlı pasiyentlərin sorğusu zamanı
həkim həmin əlamətlərin olub-olmamasını müəyyən etməlidir.
Nevroloji status norma daxilindədir.
EEQ: müalicə almayan pasiyentlərdə tutmalararası dövrdə EEQdə bilateral, simmetrik, sinxron və diffuz polispayk-yavaş dalğa
kompleksləri (4-6 Hs tezlikdə) aşkar edilir. Mioklonik paroksizmlər
zamanı 6-16 Hs tezlikli polispayklar müəyyən olunur. Tonik-klonik
tutmanın başlanğıcında yüksək amplitudalı toplanma patternləri
əmələ gəlir. Mioklonik tutmalarla spayklar arasında aydın
korrelyasiya yoxdur. Absanslarda boşalmaların tezliyi 4-6 Hs-dən 3
Hs-ə qədər azala bilər, bu zaman polispayk-dalğa və ya spayk-dalğa
aktivliyi kompleksləri qeyd olunur.
MRT zamanı patologiya aşkar edilmir.
Diferensial diaqnoz: GME mioklonuslu epilepsiyanın
proqressivləşən formaları, yayılmış epileptik tutmaları olan
epilepsiya, nadir hallarda baş verən yayılmış epileptik (tonik-lonik)
tutmaları olan epilepsiya və gənclərin absans epilepsiyası ilə
diferensiasiya edilir.
Müalicə: medikamentoz terapiya ilə yanaşı, yuxu və oyaqlıq
rejiminə ciddi əməl etmək, məişətdə fotostimulyasiya faktorlarından
özünü gözləmək lazımdır.
Başlanğıc müalicə – valproat turşusu preparatları ilə (depakin
xrono) 1000-2500 mq/sut (30-50 mq/kq/sut) dozada monoterapiya
GME zamanı hər üç növdən olan tutmaların aradan qaldırılmasında
yüksək effektivliyə malikdir. Effektivlik kifayət qədər olmadığı
hallarda politerapiya təyin edilir: valproatlar + suksinimidlər
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(rezistent absanslar zamanı); valproatlar + topiramat (rezistent YETlər zamanı); valproatlar + benzodiazepinlər (aşkar ifadə olunmuş
fotosensitivlik zamanı). Bu zaman valproatlar baza preparatları
olaraq qalır, əlavə preparatlar isə bu dozalarda təyin edilir: suksilep
500-1000 mq/sut (20-30 mq/kq/sut) dozada 3 dəfəyə qəbul olunur;
topamaks 100-400 mq/sut (3-10 mq/kq/sut) dozada 2 dəfəyə qəbul
olunur; frizium 10-30 mq/sut (orta hesabla 0,5 mq/kq/sut). Bəzi
tədqiqatlarda GME-nin monoterapiyası şəklində istifadə üçün
levetirasetamın (keppra) effektivliyi qeyd edilir.
Proqnoz: Tam medikamentoz remissiya, əksər hallarda
valproatlarla monoterapiya vasitəsilə, xəstələrin 85-95%-ində əldə
edilir. EƏP qəbulunun dayandırılmasından sonra residivlərin baş
vermə tezliyinin yüksək olması problem təşkil edir. Hətta tam
elektroklinik remissiyadan 4-5 il keçdikdən sonra preparatların
qəbulunun dayandırılması xəstələrin azı 50%-ində tutmaların residiv
verməsinə gətirib çıxarır. Tutmaların olmaması və video-EEQ
monitorinq
məlumatlarında
epileptiform
aktivliyin
tam
blokadasından 4 ildən az olmayan vaxt keçdikdən sonra EƏP-lərin
qəbulunun çox tədricən dayandırılması tövsiyə edilir.
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ƏLAVƏ №1
Qeyri-epileptik paroksizmal pozuntular (xəstəliklər)
2 aylıq - 2 yaşlı uşaqlar
Hiperekpleksiya (“Stiff baby syndrome”)
Affektiv-respirator tutmalar, reflektor anoksik tutmalar, reflektor
asistoliya sinkop halı
Titrəmə tutmaları (“Shuddering attacks”)
Paroksizmal boyun əyriliyi, dərmanların ekstrapiramid əlavə
təsirləri, distoniya
Sandifer sindromu
Stereotipiyalar, qəbizlik, uşaq məmnun qalma pozğunluğu
(“infantile masturbation”)
Simulyasiya
“Spasmus nutans”
Xoşxassəli paroksizmal vertiqo
Erkən uşaq yaşlarının xoşxassəli mioklonusı
Uşaq yaşlarının dəyişən hemiplegiyası
Yuxu pozuntuları (xoşxassəli neonatal yuxu mioklonusu,
yuxunun ritmik hərəkətlərlə başlanması sindromu)
2 yaşlı - 12 yaşlı uşaqlar
Affektiv-respirator tutmalar, reflektor anoksik tutmalar, reflektor
asistoliya sinkop halı
Sinkop halı
Miqren və onun ekvivalentləri
Təkrarlanan abdominal ağrı sindromu (“Recurrent abdominal
pain”)
Dövri ürəkbulanma (“Cyclic vomiting”)
Xoşxassəli paroksizmal vertiqo (“Benign paroxysmal vertigo”)
Tiklər
Paroksizmal boyun əyriliyi (“Paroxysmal toricollis”)
Paroksizmal kinezegen xoreoatetoz (“Paroxysmal kinesigenic
choreoathetosis”)
Sandifer sindromu
Dərmanların ekstrapiramid əlavə təsirləri
Qəbizlik
Stereotipiyalar, isterik fantaziyalar (“oyaq vaxtı yuxugörmə”)
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Uşaq məmnun qalma pozğunluğu (“infantile masturbation”)
Simulyasiya
Konversion pozuntu (isteriya)
Yuxu pozuntuları (xoşxassəli neonatal yuxu mioklonusu,
yuxunun ritmik hərəkətlərlə başlanması sindromu, yuxuda gəzmə,
yuxuda danışma, dəhşətli yuxular görmə, narkolepsiya)
12 yaşdan böyük
Sinkop halı
Miqren və onun variantları
Konversion pozuntu (isteriya)
Hərəkət sisteminin xəstəlikləri
Paroksizmal kinezegen xoreoatetoz (“Paroxysmal kinesigenic
choreoathetosis”)
Paroksizmal distonik xoreoatetoz (“Paroxysmal dystonic
choreoathetosis”)
Paroksizmal irsi ataksiyalar
Tremor
Tiklər
Keçici ümumi amneziya (“Transient global amnesia”)
Yuxu pozuntuları (yuxu mioklonusu, yuxuda gəzmə, yuxuda
danışma, dəhşətli yuxular görmə, narkolepsiya)
Bettalepsiya
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ƏLAVƏ №2

Epilepsiyanın diferensial diaqnostikası
Epileptik tutma

Sinkop

Qeyri-epileptik
tutma

Ürək
aritmiyası

Hiperventilyasiya
sindromu və ya
panik hallar

Anamnez

Kəllə-beyin travması
Alkoqol və ya narkotik
maddələrdən istifadə
Uzun müddət davam
edən qızdırma
tutmaları
Meningit
Ensefalit
İnsult
Ailədə epilepsiyanın
olması
Yuxu deprivasiyası
Alkoqol qəbulunun
kəsilməsi
Titrəyən işıq

Hipertenziya əleyhinə
dərmanların qəbulu
Antidepressantların
(xüsusən trisiklik) qəbulu

Qadın cinsi (3:1)
Seksual zorakılıq

Anadangəlmə
ürək xəstəliyi

Tutmaları qıcıqlandıran amillər
Pozanın dəyişilməsi
Stress
İdman
Tibbi proseduralar
Ağrılı sidik ifrazı
Uzun müddət ayaq üstə

Həyəcan pozuntuları

Müəyyən sosial
situasiyalar

Hərəkətlər:
Tonik, sonra klonik
faza
Mürəkkəb
avtomatizmlər
Sianoz
Vaxt:
Yuxu ilə əlaqə
Aybaşı ilə əlaqə
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Stereotipik, qısa
(saniyələr):
− Deja vü
− Dad/qoxu
− Abdominal
hissiyyat

qalmaq
Boyun nahiyəsində
hərəkətlər (karotid
baroreseptor
hiperhəssaslığı)
Tutmanın prodromu və ya aurası
Başgicəllənmə
Bəzi xəstələrdə
Ürəkdöyünmə
Görmə simptomları
tutmadan-tutmaya
Gözlərdə qaralma
dəyişir
Görmənin dumanlanması
Qulaqlarda uğultu
Tutma
Solğunluq
Epileptik tutmaya
Bir necə qısa diksinmə və çox bənzəyə bilər
ya tonik tutma ola bilər
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Solğunluq
Bir necə qısa
diksinmə və ya
tonik tutma ola
bilər

Qorxu
Nəfəsin daralması
Paresteziyalar

Ajitasiya
Tez-tez nəfəs alma
Əllərin epileptik
tutması (karpopedal
spazm)
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Tutmadan sonrakı vəziyyət
Yuxululuq
Yorğunluq
Yorğunluq
Dildə dişlənmə izləri
Ətraflarda ağrı
Todd parezi
Nəzərə alın ki, sidik saxlaya bilməmə və solğunluq həm epileptik tutmada, həm də sinkop və ya isterik tutmada
ola bilər; buna görə diferensial diaqnoz üçün o qədər də böyük əhəmiyyət daşımır.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

ƏLAVƏ №3
Epileptik tutmaların əmələ gəlməsinə səbəb ola bilən
preparatların siyahısı:
Aminofillin/teofillin;
Amfetamin;
Analgetiklər (məsələn, tramadol);
Antibiotiklər (penisillinlər, sefalosporinlər, xinolonlar);
Antidepressantlar;
Antixolinergik preparatlar (məsələn, benzatropin);
Qusma əleyhinə preparatlar (məsələn, proxlorperazin);
Antipsixotiklər (məsələn, xlorpromazin);
Baklofen;
Amfebutamon;
Xolinesterazanın inhibitorları (məsələn, donepezil);
Siklosporin;
Kokain;
İzoniazid;
Ketamin;
Lidokain;
Litium preparatları;
Mefloxin;
Metilen-dioksimetamfetamin/ekstazi [methylene
dioxymethamphethamine/ecstasy];
Qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlar (xüsusilə də, xinolon sırası
antibiotiklərlə birlikdə);
Opioidlər (məsələn, diamorfin [diamorphine], petidin);
Peroral kontraseptivlər;
Vinkristin.

Preparat

EƏP
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ƏLAVƏ №4
EƏP-lərin digər dərmanlarla potensial klinik əhəmiyyət daşıyan
qarşılıqlı təsirləri
(Patsalos P.N. et al., 2002)
Farmakoloji
nəticə

Qara ciyər
fermentlərinin
induktorları olan
Peroral
kontraseptivlərin
EƏP-lər
metabolizminin
(məsələn,
Peroral
karbamazepin,
sürətlənməsi və
kontraseptivlər
fenitoin,
hormonların
fenobarbital, səviyyəsinin aşağı
düşməsi
felbamat,
okskarbazepin
və topiramat)
Qara ciyər
fermentlərinin
induktorları olan
Teofillin
EƏP-lər
Teofillin
metabolizminin
(məsələn,
sürətlənməsi
karbamazepin,
fenitoin,
fenobarbital)

Dikumarol/
varfarin

Diqoksin

Ehtimal edilən
klinik nəticə

Arzu edilməyən
hamiləlik

Bronxial astma və
xronik bronxitin
müalicəsinin
effektivliyinin
azalması

Antikoaqulyant
aktivliyin aşağı
Qara ciyər
düşməsi həyat üçün
Dikumarol/
fermentlərinin
təhlükə təşkil edə
varfarin
induktorları olan
bilər. EƏP qəbulunun
metabolizminin
EƏP-lər
sonrakı dayandırılması
sürətlənməsi və
(məsələn,
zamanı
antikoaqulyant
karbamazepin,
dikumarol/varfarinin
aktivliyin aşağı
fenitoin,
toksik effektlərinin
düşməsi
fenobarbital)
meydana çıxması riski
yaranır (məsələn,
hemorragiya)
Diqoksinin qan
Ürək çatışmazlığı
Fenitoin,
plazmasında
müalicəsinin
topiramat
konsentrasiyasının
effektivliyinin
aşağı düşməsi
azalması
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Qara ciyər
Kortikosteroidlərin
fermentlərinin
terapevtik
induktorları olan
Kortikosteroidlərin effektivliyinin aşağı
EƏP-lər
düşməsi.
Kortikosteroidlər
metabolizminin
(məsələn,
Kortikosteroidlərin
sürətlənməsi
karbamazepin,
dozasının artırılması
fenitoin,
zərurəti.
fenobarbital)
Fenobarbital
Həzm sistemində
EƏP-lərin
Fenitoin
EƏP-lərin
effektivliyinin aşağı
Antasidlər
Karbamazepin
absorbsiyasının
düşməsi, tutmaların
Qabapentin
azalması
kəskinləşməsi
Fenitoinin toksik
Fenitoin
effektləri meydana
Omeprazol
Fenitoin
metabolizminin
çıxdığı zaman
yavaşıması
preparatın dozasını
aşağı salmaq lazımdır.
Fenitoinin toksik
Fenitoin
effektləri meydana
Simetidin
Fenitoin
metabolizminin
çıxdığı zaman
yavaşıması
preparatın dozasını
aşağı salmaq lazımdır.
Qara ciyər
İki istiqamətli
fermentlərinin
qarşılıqlı təsir,
TSA-ların
induktorları olan bunun nəticəsində
Trisiklik
effektivliyinin aşağı
EƏP-lər
qan plazmasında
antidepressantlar
düşməsi və EƏP-lərin
(məsələn,
TSA konsentrasiyası
(TSA)
toksik təsirlərinin
karbamazepin,
azalır, EƏP
meydana çıxması
fenitoin,
konsentrasiyası isə
fenobarbital)
artır
Karbamazepin/
fenitoinin terapevtik
EƏP
diapazonun aşağı
metabolizminin
səviyyəsinə uyğun
yavaşıması və
gələn dozalarda təyin
karbamazepinlə
Karbamazepin
Fluoksetin
edilməsi və ya müalicə
Fenitoin
fenitoinin qan
gedişində dozaların bu
plazmasında
səviyyəyə qədər
konsentrasiyasının
azaldılması.
artması
Karbamazepin/
fenitoinin toksik təsiri
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əlamətlərini aşkar
etmək məqsədilə
(məsələn,
başgicəllənmə)
pasiyentin müşahidə
olunması.
Lamotricinin toksik
Lamotricin
təsiri əlamətlərini
metabolizminin
aşkar etmək və ehtiyac
yavaşıması və onun
Sertralin
Lamotricin
yarandıqda dozasını
qan plazmasında
aşağı salmaq
konsentrasiyasının
məqsədilə pasiyentin
artması
müşahidə olunması
Benzodiazepinlərin
metabolizminin
Karbamazepin
Ehtiyac yarandıqda
sürətlənməsi və qan
Fenitoin
preparatların dozasının
Benzodiazepinlər
plazmasında
Fenobarbital
korreksiyası
konsentrasiyasının
azalması
Qara ciyər
Haloperidolun qan
Haloperidol
fermentlərinin
plazmasında
metabolizminin
induktorları olan
konsentrasiyasının
sürətlənməsi və
EƏP-lər
monitorinqini aparmaq
Haloperidol
daha sonra qan
(məsələn,
və ehtiyac yarandıqda
plazmasında
karbamazepin,
onun dozasını
konsentrasiyasının
fenitoin,
korreksiya etmək
azalması
fenobarbital)
məqsədəuyğundur.
Fenitoin
Pasiyentdə fenitoinin
metabolizminin toksik təsiri əlamətləri
yavaşıması və qan meydana çıxdıqda,
Flukenazol
Fenitoin
plazmasında onun preparatın dozasının
konsentrasiyasının azaldılması zərurəti
artması ehtimalı
yarana bilər.
Qara ciyər
Qrizeofulvin
fermentlərinin
induktorları olan metabolizminin
Göbələk əleyhinə
EƏP-lər
sürətlənməsi və qan
Qrizeofulvin
aktivliyin aşağı
(məsələn,
plazmasında onun
düşməsi
karbamazepin, konsentrasiyasının
fenitoin,
azalması
fenobarbital)
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Klaritromisin

Karbamazepin
metabolizminin
yavaşıması və qan
Karbamazepin
plazmasında onun
konsentrasiyasının
artması
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Eritromisin

Karbamazepin
metabolizminin
yavaşıması və qan
Karbamazepin
plazmasında onun
konsentrasiyasının
artması

Qara ciyər
EƏP-lər virus
fermentlərinin əleyhinə vasitələrin
Metabolizmi
induktorları olan metabolizmini
CYP3A4
EƏP-lər
sürətləndirə və
vasitəsilə həyata
(məsələn,
onların qan
keçirilən virus
karbamazepin,
plazmasında
əleyhinə vasitələr
fenitoin,
konsentrasiyasını
fenobarbital)
aşağı sala bilər

Karbamazepinin
toksik təsiri
əlamətlərini aşkar
etmək və ehtiyac
yarandıqda dozasını
aşağı salmaq
məqsədilə pasiyentin
vəziyyətinin diqqətlə
müşahidə olunması
Bu kombinasiyanın
təyin edilməsi
hallarında
karbamazepinin
toksik təsiri
əlamətlərini aşkar
etmək məqsədilə
pasiyentin vəziyyəti
diqqətlə müşahidə
olunmalıdır. Ehtiyac
yarandıqda
karbamazepinin
dozasını azaltmaq
lazımdır.
Virus əleyhinə
vasitələrin
effektivliyinin
azalması, virusların
replikasiyasının
güclənməsi və
rezistentliyinin inkişaf
etməsi

* Dazıotu preparatları ilə eyni vaxtda təyin edildikdə karbamazepin,
fenobarbital və fenitoin kimi EƏP-lərin qan plazmasında konsentrasiyasının
aşağı düşməsi mümkündür. Dərman vasitələrinin Britaniya Milli Formulyarı
(British National Formulary) belə kombinasiyalara yol verilməsini tövsiyə etmir.
Axşam primulası bitkisinin yağını da ehtiyatla tətbiq etmək lazımdır, lakin bu
halda tövsiyələr daha zəif dəlillərə əsaslanmışdır. Aromaterapiya üçün
istifadə edilən bir sıra preparatlar (məsələn, aptek hissopu, rozmarin, şirin
razyana, adaçayı, acı yovşan bitkiləri əsasında hazırlanmış) MSS-ə
aktivləşdirici təsir göstərirlər və buna görə də tutmaları provokasiya edə
bilərlər
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ƏLAVƏ №5

Epilepsiya əleyhinə istifadə olunan preparatların dozaları
Preparat

İlkin doza

Valprot turşusu
(Depakin, Depakin
xrono, Konvulsofin,
Konvuleks, Enkorat)

Uşaqlarda və böyüklərdə:
15-20 mq/kq/sut;
Yenidoğulmuşlarda: 30
mq/kq/sut

Karbamazepin
(Finlepsin, Teqretol)

< 6 yaş: 10–15
mq/kq/sut;
> 6 yaş: 100 mq/sut;
Böyüklərdə: 200 mq/sut

Lamotricin
(Lamiktal)

Uşaqlarda:
Monoterapiya: 0,5
mq/kq/sut;
Qaraciyər fermentlərinin
induktoru ilə
(karbamazepin, fenitoin,
fenobarbital) birgə: 1

Dozalama
rejimi
Gündə 3-4
dəfə,
Xrono
preparatı
gündə 2
dəfə
Gündə 2-3
dəfə,
Xrono
preparatı
gündə 2
dəfə
Gündə 2
dəfə

Dozanı artırma
sürəti
Uşaqlarda: 5-10
mq/kq/sut 5 gündən
bir;
Böyüklərdə: 250
mq/həftə
< 6 yaş: 5
mq/kq/həftə;
> 6 yaş: 100–200
mq/sut 1 həftədən;
Böyüklərdə: 200
mq/həftə
Uşaqlarda:
Monoterapiya: 0,5
mq/kq 2 həftədən
bir;
Qaraciyər
fermentlərinin
induktoru ilə: 1

Saxlayıcı doza
Uşaqlarda: 20-80
mq/kq/sut;
Böyüklərdə: 10003000 mq/sut, və ya
20-30 mq/kq/sut
Uşaqlarda:10-30
mq/kq/sut;
Böyüklərdə: 8001200mq/sut, və ya
15-20 mq/kq/sut
Uşaqlarda:
Monoterapiya: 10
mq/kq/sut;
Qaraciyər
fermentlərinin
induktorları ilə
birgə: 15 mq/kq/sut;
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mq/kq/sut;
Qaraciyər fermentlərinin
induktoru və inhibitorla
(valproatlarla) birgə:
0,3–0,5 mq/kq/sut;
İnhibitorla birgə: 0,1–0,3
mq/kq/sut

Böyüklərdə:
Monoterapiya: 25 mq/sut;
Qaraciyər fermentlərinin
induktoru ilə birgə: 50
mq/sut;
Qaraciyər fermentlərinin
induktoru və inhibitorla
birgə: 25 mq/sut;
İnhibitorla birgə: 12,5
mq/sut

71

mq/kq 2 həftədən
bir;
Qaraciyər
fermentlərinin
induktoru və
inhibitorla birgə:
0,3–0,5 mq/kq 2
həftədən ;
İnhibitorla birgə:
0,1–0,3 mq/kq 2
həftədən

Qaraciyər
fermentlərinin
induktorları və
inhibitorla
(valproatlarla)
birgə: 10 mq/kq/sut;
İnhibitorla
(valproatlarla)
birgə: 5 mq/kq/sut

Böyüklərdə:
Monoterapiya: 100200 mq/sut;
Böyüklərdə:
Monoterapiya: 25
Qaraciyər
mq/sut 2 həftədən
fermentlərinin
bir;
induktorları ilə
Qaraciyər
birgə: 100-200
fermentlərinin
mq/sut;
Qaraciyər
induktoru ilə birgə:
50 mq/sut 2 həftədən fermentlərinin
bir;
induktorları və
Qaraciyər
valproatlarla birgə:
100-200 mq/sut;
fermentlərinin
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Uşaqlarda: 1–3
Topiramat
(Topamaks, Empiramat) mq/kq/sut;
Böyüklərdə: 25–50
mq/sut
Uşaqlarda: 5 mq/kq/sut;
Fenitoin
(Fenitoin, Difenin)
Böyüklərdə: 117–234
mq/sut
Fenobarbital
(Fenobarbital)

< 1 yaş: 3–5 mq/kq/sut;
> 1 yaş: 2–4 mq/kq/sut;
Böyüklərdə: 90–250
mq/sut

Klonazepam
(Klonazepam,
Antelepsin, Rivotril)

< 10 yaş və ya çəkisi <30
kq: 0,01–0,3 mq/kq/sut;
> 10 yaş: 1–1,5 mq/sut;

induktoru və
inhibitorla birgə: 25
mq/sut;
İnhibitorla birgə:
12,5 mq/sut 2
həftədən ;
Gündə 2
Uşaqlarda: 1-3
dəfə
mq/kq/həftə;
Böyüklərdə: 25
mq/həftə
Gündə 2-3 Uşaqlarda:1-3
dəfə
mq/kq/həftə;
Böyüklərdə: 25-50
mq/həftə
Gündə 2-3 Uşaqlarda:1-2 mq/kq
dəfə
2 həftədən

Gündə 3-4 < 10 yaş: 0,02
dəfə
mq/kq/həftə;
> 10 yaş: 0,5
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Valproatlarla birgə:
200-400 mq/sut

Uşaqlarda: 5-8
mq/kq/sut;
Böyüklərdə: 200400mq/sut
Uşaqlarda: 4-8
mq/kq/sut;
Böyüklərdə: 234351 mq/sut
< 1 yaş: 3-5
mq/kq/sut;
> 1 yaş: 2-4
mq/kq/sut;
Böyüklərdə: 90-250
mq/sut
Uşaqlarda:0,1-0,3
mq/kq/sut;
Böyüklərdə: 2-6
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Böyüklərdə: 1,5 mq/sut
Diazepam
(Relanium, Seduksen)
Levetirasetam
(Keppra)

Bax, epileptik status

Oksakarbazepin
(Trileptal)

Uşaqlarda: 8–10
mq/kq/sut
Böyüklərdə: 600 mq/sut

Etosuksimid
(Suksilep)

< 6 yaş: 10–15 mq/kq/sut
(maksimal 250 mq/sut);
> 6 yaş: 250 mq/sut;
Böyüklərdə: 500 mq/sut

Uşaqlarda: 10–20
mq/kq/sut;
Böyüklərdə: 500 mq/sut

Gündə 2
dəfə

mq/həftə;
Böyüklərdə: 0,5 mq
4 gündən

Uşaqlarda: 10
mq/kq/sut 2 həftədən
bir;
Böyüklərdə: 250 mq
2 həftədən bir
Gündə 2
Uşaqlarda: 10
dəfə
mq/kq/həftə;
Böyüklərdə: 600
mq/həftə
Gündə 3-4 Uşaqlarda:125–250
dəfə
mq 2 həftədən bir;
Böyüklərdə: 250
mq/həftə
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mq/sut

Uşaqlarda: 10-50
mq/kq/sut;
Böyüklərdə: 10003000 mq/sut
Uşaqlarda:30
mq/kq/sut;
Böyüklərdə: 9002400 mq/sut
Uşaqlarda:15-40
mq/kq/sut;
Böyüklərdə: 10002000 mq/sut
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