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Вступ 
Ця настанова Національного інституту здоров'я та досконалості медичної допомоги (NICE) оновлює та замінює клінічну настанову NICE 20. Ця настанова 

також надає нові дані та оновлює оцінку технології NICE 76 (2004 р.) і оцінку технології NICE 79 (2004 р.). 

 

Епілепсія представляє собою поширений неврологічний розлад, що характеризується нападами, які повторюються. Різні типи епілепсії обумовлені різними 

причинами. Важко надати точну оцінку захворюваності та поширеності, тому що ідентифікація людей, які можуть страждати від епілепсії, ускладнена. 

Вважається, що в Англії на епілепсію хворіють від 362 000 до 415 000 осіб. Крім того, у 5-30%, що дорівнює 124 500 особам, встановлений діагноз епілепсії, 

є помилковим. Захворюваність оцінюється в 50 випадків на 100 000 населення на рік, а поширеність активної форми епілепсії в Об'єднаному Королівстві 

складатиме 5-10 випадків на 1000. Дві третини хворих з активною формою епілепсії контролюють свій стан задовільним чином за допомогою 

протиепілептичних препаратів (ПЕП). Інші підходи можуть включати хірургічні операції. Оптимальне лікування покращує загальний стан здоров'я, а також 

може допомогти мінімізувати інші, часто пагубні, наслідки для соціальної, освітньої та професійної діяльності. Клінічні протоколи NICE 20 - «Епілепсії» 

стверджують, що щорічна очікувана величина витрат на лікування встановлених епілепсій становила £ 2 мільярди (прямі та непрямі витрати). 

 

Коментар робочої групи. 

Епілепсія займає 3-є місце за розповсюдженістю серед хвороб нервової системи. Смертність при епілепсії в 2-3 рази перевищує таку у популяції, що 

пов’язанo значною мірою з етіологією захворювання (цереброваскулярні хвороби і пухлини мозку), нещасними випадками під час нападів(травми, 

утоплення і та ін), а також з випадками так званої SUDEP (sudden unexpected death in epilepsy) - раптової неочікуваної смерті при епілепсії 

 

Настанова NICE визначає у якості першочергових завдань наступні завдання для реалізації 

Діагностика 

Всі діти, підлітки та дорослі з підозрюваним нападом, що трапився нещодавно, мають бути терміново оглянуті спеціалістом. Це необхідно для забезпечення 

точної та ранньої діагностики і початку терапії відповідно до потреб клінічної ситуації. 

 

Коментар робочої групи 

Початок лікування пацієнтів з епілепсією можливий лише у випадках, коли є впевненість в тому, що напади є епілептичними. 

Наявність у пацієнта двох і більше епілептичних нападів вимагає початку лікування протиепілептичними препаратами. 

Лікування пацієнтів з епілепсією починають з монотерапії препаратом першої лінії вибору, ефективність якого оцінюють протягом періоду не 

менше 3 місяців після досягнення терапевтичної дози препарату. 

Оцінка ефективності протягом меншого періоду часу не дозволяє визначити ефективність ПЕП, і призводить до частої їх зміни і розвитку 

вторинної фармакорезистентності. 
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При виборі ПЕП першої лінії необхідно пам'ятати про найбільш часті побічні ефекти, які можуть погіршити якість життя хворих більшою 

мірою, ніж наявність епілептичних нападів. Препарат обирається залежно від статі, віку та соціального функціонування пацієнта. 

При ефективності першого призначення ПЕП його рекомендують вживати тривало в терапевтичних дозах протягом мінімум 2-3 років. 

Тип нападу є одним з основних критеріїв вибору ПЕП у дорослих, оскільки встановити синдром епілепсії у них часто буває неможливим. ПЕП 

необхідно призначати в дозах не нижче терапевтичних з адекватною для кожного препарату кратністю прийому. Це дозволить підтримувати 

стабільну концентрацію препарату в плазмі крові і уникнути піків концентрації, під час яких можлива поява дозозалежних ефектів або падіння 

концентрації ПЕП, що призводить до різкого зниження їх ефективності та можливості декомпенсації епілепсії. 

 

Ведення пацієнтів 

Спеціалісти охорони здоров’я мають дотримуватись консультативного стилю взаємодії, який дозволяє дитині, підлітку або дорослому з епілепсією та їхнім 

сім’ям та/або особам, що здійснюють догляд за хворим, залежно від ситуації, брати участь в якості партнерів у прийнятті всіх рішень, що стосуються їх 

обстеження, лікування та спостереження та повною мірою враховувати особливості їхньої раси, культури, а також будь-які особливі потреби. 

Всі діти, підлітки та дорослі, хворі на епілепсію, повинні мати докладний план обстеження, лікування та спостереження, узгоджений між пацієнтом, його 

сім’єю та/або особою, що здійснюють догляд за хворим, залежно від ситуації, та медичними працівниками різних рівнів надання медичної допомоги. 

Стратегію лікування із застосуванням ПЕП (протиепілептичного засобу) слід обирати індивідуально відповідно до типу припадків, епілептичного синдрому, 

форми епілепсії, супутніх ліків та супутніх захворювань, способу життя дитини, підлітка або дорослого та соціальної ситуації пацієнта, його сім’ї та/або 

особи, що здійснює догляд за хворим, залежно від ситуації. 

Жінкам та дівчатам, хворим на епілепсію, та їхнім партнерам, залежно від ситуації, потрібно надавати точну інформацію і консультації стосовно 

контрацепції, запліднення, вагітності, догляду за дітьми, годування груддю та менопаузи. 

 

Спостереження та диспансеризація 

Всі діти, підлітки та дорослі, хворі на епілепсію, мають проходити регулярний спеціалізований огляд. 

Для дітей та підлітків цей огляд має проводитися щонайменше раз на рік за участі спеціаліста (але, за необхідністю, діапазон терміну може варіювати між 3 

та 12 місяцями). 

Для дорослих такий огляд має проводитися щонайменше раз на рік за участю як лікаря широкого профілю, так і спеціаліста, залежно від того, як добре 

контролюється епілепсія та/або при наявності змін способу життя, що можуть вплинути на перебіг захворювання. 

Під час проведення огляду діти, підлітки та дорослі повинні мати доступ до: письмової та візуальної інформації; консультативних послуг; інформації про 

громадські організації, медичні центри, які спеціалізуються в галузі епілепсії; своєчасного і належного проведення досліджень; звернення за третинною 

медичною допомогою, включаючи, за необхідності, хірургічні процедури. 

Якщо напади неконтрольовані та/або існує діагностична невизначеність або невдача лікування, діти, підлітки та дорослі мають найближчим часом 

звернутись за третинною допомогою для отримання додаткового обстеження та спеціалізованого лікування. 

 

1. Рекомендації 

Наведені нижче рекомендації NICE базуються на найбільш достовірних доказах. В цих протоколах термін «дорослі» використовують для характеристики 

осіб віком від 18 років і більше, а «діти» - для осіб віком від 28 діб до 11 років. Термін «підлітки» стосується осіб віком від 12 до 17 років. Термін «Люди 

похилого віку» використовують для характеристики осіб віком від 65 років і більше – цей віковий діапазон базується на доказах, розглянутих групою 

розробки Протоколів. Тим не менш, визнають, що існує мінливий віковий діапазон (15–19 років), в якому локальні управління охорони здоров’я та 

організації первинної допомоги переміщують надання лікування між дитячою та дорослою медичною службою. 



 

1.3.Інформація 

1.3.1. Діти, підлітки, та дорослі, хворі на епілепсію, та їхні сім’ї та/або особи, що здійснюють догляд за хворим, повинні, якщо це потрібно, мати доступ до 

джерел інформації про: 

- епілепсію в цілому 

- діагностику та варіанти лікування 

- препарати та побічні ефекти 

- тип(и) нападів, тригери та контроль нападів 

- самообслуговування 

- управління ризиками 

- першу допомогу, безпеку і профілактику травм вдома та у школі або на роботі 

- психологічні аспекти 

- соціальні виплати та соціальне забезпечення 

- питання страхування 

- освіту та охорону здоров'я в школі 

- роботу та незалежне життя для дорослих 

- важливість розкриття інформації, у разі потреби, про епілепсію на роботі (якщо будуть необхідними подальша інформація чи роз’яснення слід звертатись 

до волонтерських організацій) 

- безпеку на дорозі та безпечне керування автомобілем 

- прогноз 

- раптову смерть при епілепсії (SUDEP) 

- епілептичний статус 

- спосіб життя, вільний час та соціальні проблеми (включаючи легкі наркотики, алкоголь, сексуальну активність та недосипання) 

- планування сім’ї та вагітність 

- волонтерські організації, такі як групи підтримки та благодійні організації, та як зв’язатись з ними 

Раптова неочікувана смерть при епілепсії (SUDEP) 

1.3.11. Інформація про SUDEP має бути включена до літератури, присвяченою питанням епілепсії для того, щоб показати, наскільки важливе 

попередження припадків. Спеціальна інформація стосовно відносного ризику SUDEP для пацієнта має бути обов’язковою частиною плану 

консультаційних прийомів дітей, підлітків та дорослих, хворих на епілепсію, а також обов’язковою інформацією для їхніх сімей та/або осіб, 

що здійснюють догляд за хворим. 

1.3.12. Ризик SUDEP може бути мінімізований шляхом: - оптимізації контролю нападів - інформування про потенційні наслідки нічних 

нападів. 

1.4.Тактика після першого нападу 

1.4.1. Діти, підлітки та дорослі, які потрапили до відділення екстреної медичної допомоги після підозрілого нападу, спочатку мають пройти систематизацію 

(скринінг). Це має бути зроблено лікарем-терапевтом або педіатром з подальшим зверненням до спеціаліста у разі підозри на епілептичний напад або у 

випадку діагностичного сумніву у характері нападу. 

1.4.2. Необхідно складати протоколи для лікувально-діагностичних закладів, які надають належний діагностичний та терапевтичний алгоритм в екстрених 

ситуаціях для дітей, підлітків та дорослих з епілептичним нападом (підозрюваним або підтвердженим). 



 

1.4.5. Рекомендовано якомога скоріше оглянути всіх дорослих після першого нападу (можливо епілептичного) за участю спеціаліста 

невролога або психіатра для встановлення точного та своєчасного діагнозу та початку адекватного лікування. 

1.4.6. Рекомендовано якомога скоріше оглядати всіх дітей та підлітків, які перенесли перший нефебрильний напад за участю дитячого 

невролога для встановлення точного та своєчасного діагнозу та початку адекватного лікування. 

1.4.7. При проведенні первинної оцінки нападу з недавнім початком спеціаліст повинен мати доступ до результатів відповідних досліджень. 

1.4.8. Дитині, підлітку або дорослому, у яких трапився напад, слід провести ретельній фізікальний огляд. Він має включати в себе 

дослідження кардіологічного, неврологічного та психічного статусу, та у випадках, коли це необхідно дослідження має проводитися 

неодноразово. 

1.4.9. Пацієнтам і/або їх родині/особі, що здійснює догляд за хворим слід надати необхідну інформацію про те, як розпізнати напад, надати 

першу допомогу та щодо важливості реєстрації та повідомлення лікаря про наступні напади. Таку інформація має бути надана ще до 

встановлення остаточного діагнозу. 

 

1.5 Встановлення діагнозу 

Коментар робочої групи. 

В Україні остаточний діагноз «епілепсія» має встановлюватися неврологом (дитячим неврологом) та/або психіатром (дитячим психіатром) в 

закладах охорони здоров’я, що нажають третинну медичну допомогу. У закладах, що надають первинну та вторинну медичну допомогу, можливо 

встановлення імовірного діагнозу епілепсія з обов’язковим подальшим скеруванням хворого до невролога або психіатра закладу, що надає третинну 

медичну допомогу, обізнаного в проблемі епілепсії. Пацієнту має бути надана можливість своєчасного комплексного обстеження в амбулаторних або 

стаціонарних умовах. При наявності коморбідних психічних розладів, за винятком розумової відсталості, високоспеціалізована медична допомога 

надається психіатром (дитячим психіатром). 

1.6 Обстеження 

1.7 1.6.3. Діти, підлітки та дорослі, що потребують ЕЕГ, мають пройти дослідження відразу після виникнення необхідності в цьому обстеженні. 

1.6.4. ЕЕГ слід проводити тільки для підтвердження діагнозу епілепсії у дорослих, клінічна ситуація у яких дає можливість підозрювати, що напад може 

бути епілептичним за своєю природою. 

1.6.5. ЕЕГ слід проводити тільки для підтвердження діагнозу епілепсії у дітей та підлітків. Якщо проведення ЕЕГ вважається необхідним, це слід робити 

після другого епілептичного нападу, але за деяких умов, у разі призначення спеціалістом, можна вважати доцільним її проведення і після першого 

епілептичного нападу. 

1.6.6. ЕЕГ не доцільно проводити у випадку ймовірної синкопи через можливість хибно- позитивного результату. 

1.6.7. ЕЕГ не можна використовувати для виключення діагнозу епілепсії у дитини, підлітка або дорослого, клінічна картина яких підтримує свідчить про 

наявність того чи іншого неепілептичного стану. 

1.6.8. Ізольовані від клінічної картини данні ЕЕГ не можна використовувати для постановки діагнозу епілепсії. 

1.6.9. ЕЕГ можна використовувати для визначення типу нападу та епілептичного синдрому у дітей, підлітків та дорослих, в яких встановлено епілепсію. Це 

може допомогти встановити прогноз захворювання у пацієнта. 

1.6.10. Для дітей, підлітків та дорослих з першим неспровокованим нападом, недвозначна епілептиформна активність, встановлена на ЕЕГ, може бути 

використана для оцінки ризику рецидиву нападів. 

1.6.11. У дітей, підлітків та дорослих, в яких підозрюють епілепсію, але постановка діагнозу у них ускладнена, данні ЕЕГ має додатково оцінити фахівець. 

1.6.12. Повторні стандартні ЕЕГ можуть стати корисними у випадку, коли діагноз епілепсії або синдрому епілепсії є неясним. Однак, якщо діагноз був 



встановлений, повторення ЕЕГ, ймовірно, не буде доцільним. 

1.6.13. Повторні стандартні ЕЕГ не треба використовувати у якості альтернативі проведенням ЕЕГ під час сну або депривації сну. [2004] 

1.6.14. Якщо застосування стандартної ЕЕГ не дозволила встановити діагноз або класифікувати тип нападу або форму епілепсії, доцільно провести ЕЕГ під 

час сну. 1.6.15. Для дітей та підлітків найбільш інформативною є ЕЕГ сну проведена після депривації сну або використання мелатоніну. 

1.6.16. Тривалу відео- або амбулаторну ЕЕГ можна використовувати в оцінюванні дітей, підлітків та дорослих, постановка діагнозу у яких становить певні 

труднощі після проведення клінічної оцінки та стандартної ЕЕГ. 

1.6.17. Різні провокації за показаннями можуть бути використані при оцінці ЕЕГ показників неепілептичного нападу. Тим не менш, вони мають обмежену 

роль та можуть призвести у деяких пацієнтів до хибно-позитивних результатів. 

1.6.18. Фотостимуляція та гіпервентиляція мають залишатись частиною стандартного ЕЕГ-дослідження. Дитина, підліток або дорослий та сім’я та/або 

особа, що здійснює догляд за хворим, мають бути повідомлені, що такі процедури активації можуть викликати припадок, і вони мають право відмовитись. 

Коментар робочої групи 

Для адекватності використання методу ЕЕГ необхідно пам'ятати про вимоги Міжнародної протиепілептичної ліги до проведення ЕЕГ 

дослідження: 

1. не менше 12 -ти каналів запису одночасно; 

2. розташування електродів за схемою 10-20; 

3. наявність інших каналів для моніторування ЕКГ, дихання, міограми, руху очей; 

4. аналіз не менше 20 хвилин якісного запису фонової ЕЕГ; 

5 можливість проведення функціональних навантажень - звукової стимуляції, фотостимуляції 3-6-12-20 Гц по 10-15 сек. з інтервалом в 30 сек, 

гіпервентиляції не менше 3-х хвилин(максимум 5 хв.). 

Дані ЕЕГ повинні обов'язково поєднуватися з даними клінічної картини пароксизмів. Якщо у фоновій ЕЕГ не виявляються патологічні феномени, 

хворому повинні бути надані фізіологічні навантаження, викладені вище. Якщо сумніви залишаються, то можливий запис ЕЕГ після депривації сну, 

що є більш значним провокатором епілептичної активності, ніж фото-, фоностімуляція, і гіпервентиляція. 

Нейровізуалізація 
1.6.19. Нейровізуалізацію слід використовувати для виявлення структурних аномалій, які викликають певні види епілепсії. 

1.6.20. Для нейровізуалізації у дітей, молодих людей та дорослих, хворих на епілепсію методом вибору має бути МРТ. 

1.6.21.Використання МРТ є надзвичайно важливим для пацієнтів: 

- у пацієнтів з дебютом епілепсії з’явилась до 2 років або у дорослому віці; 

- при наявності в анамнезі, результатах дослідження або ЕЕГ ознак фокального початоку (до появи чітких доказів доброякісної фокальної епілепсії); 

- у яких напади продовжуються, незважаючи на адекватну терапію першої лінії 1.6.22. Всі пацієнти, які потребують МРТ, мають пройти дослідження як 

можна скоріше для уточнення морфологічного діагнозу. 

1.6.23. Нейровізуалізацію не можна вважати дослідженням першої лінії вибору для встановлення діагнозу ідіопатична генералізована епілепсія. У випадку, 

якщо до МРТ не можливо зробити, або воно протипоказано, і для дітей або підлітків людей, яким для проведення МРТ потрібна загальна анестезія чи 

наркоз. 

1.6.25. Тільки в гострій ситуації, при неможливості ургентного проведення МРТ, КT можна використовувати для визначення, чи був напад (симптоматичний 

напад) спричинений гострим неврологічним ураженням або гострою хворобою головного мозку. 

Коментар робочої групи 

МРТ є найкращим методом візуалізації мозкової речовини, тому кожне доопераційне обстеження повинно включати в себе проведення МРТ, при 

цьому особливу увагу необхідно звертати на медіанні відділи скроневої частки, яка частіше за інші ділянки мозку уражується при епілепсії. МРТ 



дослідження хворих на епілепсію необхідно проводити за спеціальним протоколом, який включає проведення сканування перпендикулярно до осі 

гіпокампа, з товщиною зрізів не більше 2,0 мм. Обстеження виконують у Т2WI режимі та в режимі із пригніченням сигналу від рідини (FLAIR) або 

зображення протонної щільності на МРТ апараті з індукцією магнітного поля не менше 1,5 Тесла. При підозрі на пухлинний характер патологічного 

процесу необхідно проводити МРТ дослідження із контрастовим посиленням. Комплексне обстеження дає можливість виявити вогнищеві 

патологічні зміни у мозку пацієнтів та визначитись із подальшою лікувальною тактикою. При збільшенні потужності МРТ апарату ймовірність 

виявлення патологічних змін мозку зростає 

Інші обстеження 

1.6.26. Вимірювання пролактину в сироватці вважається недоцільнім у діагностиці епілепсії. 

1.6.27. У дорослих слід вважати доцільним проведення відповідних біохімічних аналізів крові (наприклад, електроліти плазми, глюкоза, кальцій) для 

виявлення потенційних причин розвитку нападів та/або визначення будь-яких клінічно важливих коморбідних захворювань. 

1.6.28. Для дітей та підлітків, інші дослідження, включаючи біохімію крові та сечі, мають бути застосовані на призначення спеціаліста з метою уточнення 

діагнозу, виключення інших пароксизмальних станів та встановлення етіології епілепсії. 

1.6.29. ЕКГ у 12 відведеннях доцільно застосовувати для дорослих з можливою епілепсією для диференційної діагностики. 

1.6.30. Для дітей та підлітків у випадках діагностичної невизначеності доцільно використання ЕКГ у 12 відведеннях. 

1.6.31. У разі діагностичної невизначеності про характер пароксизмальних станів доцільна можливість звернення до кардіолога для проведення ретельного 

обстеження та уточнення діагнозу. 

Нейропсихологічне оцінювання 

Призначення психологічного оцінювання (дослідження) показане в наступних випадках: 

- коли дитина, підліток або дорослий, хворі на епілепсію, мають освітні та професійні труднощі; 

- коли МРТ виявило аномалії в когнітивно важливих ділянках мозку 

- коли дитина, підліток або дорослий скаржаться на пам’ять або інші когнітивні розлади та/або зниження когнітивних здібностей 

В дитячому віці, при наявності нейропсихологічних порушень має бути проведено скринінгове дослідження для виключення розладів зі спектру аутизму. 

Коментар робочої групи 

На теперішній час загальновживаними є класифікація типу епілептичного нападу, що прийнята в 1981 року. 

Міжнародна класифікація епілептичних нападів (ІLAE 1981) 

А також, Класифікація епілепсій і епілептичних синдромів (переглянута і доповнена). Комісія з класифікації і термінології Міжнародної 

протиепілептичної ліги (1989) 

Слід відзначити, що ці класифікації у теперішній час переглядаються і основні положення новітньої класифікації епілепсій наведені нижче. 

 2009 р. МПЕЛ запропонувала визначення гострого симптоматичного епілептичного нападу (ГСЕН) (замість ситуаційно обумовленого нападу): 

ГСЕН – клінічний напад, який виникає під час системного патологічного стану або в тісній часовій кореляції із задокументованим мозковим 

захворюванням. 

Наприклад, ГСЕН в межах 1 тижня після інсульту,ЧМТ, аноксичної енцефалопатії або інтракраніального хірургічного втручання, при субдуральній 

гематомі, в активній фазі інфекції ЦНС, при загостренні РС або іншого аутоімунного захворювання, при наявності важких метаболічних порушень, 

підтверджених специфічними біохімічними і гематологічними аналізами в межах 24 год., при наркотичній і алкогольній інтоксикації (або припиненні 

вживання), або при вживанні епілептогенних (проконвульсивних) лікарських засобів. 

У 2010 р. опубліковані нові пропозиції робочої групи МПЕЛ щодо змін в класифікації епілепсій і епілептичних нападів [Revised terminology and concepts for 

organization of seizures and epilepsies: Report of the ILAE Commission on Classification and Terminology, 2005–2009/ A. T. Berg, S. F. Berkovic, M. J. Brodie, et al. // 

Epilepsia - 2010. - V.51(4). - P.676–685]. Пропонується відмовитись від терміну «генералізований епілептичний напад» у зв’язку з новими даними щодо 



функціональних та анатомічних зв’язків в головному мозку, які доводять наявність епілептогенного вогнища при всіх формах епілепсії. Нові дані щодо 

перебігу так званих «доброякісних» дитячих епілепсій, які часом можуть набувати недуже сприятливого перебігу, дають підстави відмовитись від 

терміну «доброякісні» в тій же мірі, як і від фаталістичного терміну «катастрофічні» епілепсії дитячого віку. Рекомендується замінити назви 

симптоматичної епілепсії на структурно-метаболічну, ідіопатичної - на генетичну, криптогенної - на епілепсію з невідомою етіологією. 

У 2011 р. S. Shorvon et al запропоновали нову етіологічну класифікацію епілепсії, де симптоматичну епілепсію пропонується розділити на епілепсію з 

переважно генетичними/вродженими та з переважно набутими причинами, вводиться нова концепція «спровокованих епілепсій» 

1.9. Медикаментозне лікування 

Примітка: дивись додаток E для отримання детальної інформації про медикаментозне лікування. 

1.9.1. Загальна інформація стосовно фармакологічного лікування 

1.9.1.1. Інформація, надана щодо протиепілептичних препаратів (ПЕП), має відповідати тій, що була представлена виробником, наприклад, показання, 

побічні ефекти та реєстраційний статус. 

1.9.1.2. Стратегію лікування із застосуванням ПЕП слід обирати індивідуально, відповідно до типу припадку, епілептичного синдрому, супутніх ліків та 

супутніх захворювань, способу життя дитини, підлітка або дорослого та інших особливостей та уподобань особи, її сім’ї та/або осіб, що здійснюють догляд 

за хворим, залежно від ситуації (див. додаток E). 

1.9.1.3. Діагноз епілепсії потрібно критично оцінити (поставити під сумнів) у випадку, коли симптоматика продовжує спостерігатися, незважаючи на 

адекватний вибір та оптимальне дозування ПЕП першої лінії. 

1.9.1.4. Рекомендоване постійне постачання препаратів ПЕП одного виробника дитині, підлітку або дорослому, хворим на епілепсію, доки лікар, який 

призначив лікування та спостерігає пацієнта порадившись з ним (дитиною, підлітком або дорослим) та їхньою сім’єю та/або особою, що здійснює догляд за 

хворим, залежно від ситуації, вирішить, що це питання заміни генеріков не становить проблеми. Різні препарати деяких ПЕП, що виготовлені різними 

виробниками, можуть варіювати в біодоступності та фармакокінетичному профілі, отже при їх заміні слід бути дуже уважними для запобігання зниження 

ефекту або появі додаткових побічних ефектів (дозозалежних). Зверніться до короткої характеристики препарату (SPC) та «Британського національного 

формуляра» (BNF; наявний на сайті http://bnf.org) для отримання інформації щодо біодоступності та фармакокінетичних профілів конкретних ПЕП, однак 

треба мати на увазі, що вони не надають інформації стосовно порівняння біодоступності різних генеричних препаратів. 

Рекомендації Української протиепілептичної ліги щодо застосування оригінальних і відтворених препаратів (генериків) для лікування епілепсії 

Необхідність розробки даних рекомендацій визначається високою медико-соціальною значущістю епілепсії, особливістю фармакологічної та 

фармакоекономічної ситуації в Україні у зв’язку з присутністю на ринку великої кількості відтворених препаратів, в тому числі і з відхиленнями від 

стандартів якості (відсутність дослідження біоеквівалентності), а також відсутністю механізмів, що забезпечують безперервний доступ хворого до 

призначеного лікарем препарату. 

Загальні положення 

Застосування генериків при епілепсії повинно бути більш обґрунтованим, ніж при багатьох інших захворюваннях. 

Протиепілептичні препарати (ПЕП) є особливим класом лікарських засобів, і це створює особливі проблеми в переведенні пацієнта з бренду на генерик, з 

генерика на генерик, а також з генерика на бренд. 

Невеликі відмінності в концентрації ПЕП між препаратами може викликати токсичні реакції і почастішання нападів. 

На відміну від інших захворювань, навіть одноразовий рецидив тільки одного симптому - епілептичного нападу- при переведенні з однієї форми на іншу (з 

одного препарату на інший) може викликати катастрофічні наслідки. 

Особливості фармакотерапиії 

На початку лікування слід інформувати пацієнта про наявність оригінальних і відтворених препаратів, їх переваги та недоліки. 

Потрібне інформування пацієнта про наявність маркетингової і законодавчої інформації з цього питання. 



Починати і тривало продовжувати терапію бажано оригінальними препаратами або генериками, виготовленими за стандартами GMP з доведеною 

біоеквівалентністю оригінальному препарату. 

У кожному випадку має бути гарантоване безперервне забезпечення хворого протиепілептичним препаратом, який призначив лікар. Слід уникати 

необгрунтованих замін з бренду на генерик, з генерика на генерик і навіть з генерика на бренд у зв'язку з тим, що вони можуть мати істотні 

фармакокінетичні відмінності. 

У хворого в ремісії слід уникати будь-якої заміни препарату(бренду на генерик, генерика на генерик і навіть генерика на бренд). Заміна може спричинити 

відновлення нападів, небажані явища і соціальні наслідки для хворого. 

Особливі групи (діти, вагітні жінки, літні пацієнти, пацієнти з коморбідною патологією) мають більш високий ризик невдачі терапії при заміні 

протиепілептичного препарату (бренду на генерик, генерика на генерик і навіть генерика на бренд) і вимагають більш обережного і ретельно зваженого 

підходу, з визначенням концентрації препарату в крові. 

Працівники аптечної мережі не повинні робити заміну протиепілептичного препарату без узгодження з лікарем. Лікар повинен інформувати пацієнта про 

можливі наслідки заміни. 

При вимушеній заміні протиепілептичного препарату рекомендується моніторування його концентрації в крові. 

 

1.9.2. Початок медикаментозного лікування 

Коментар робочої групи 

Початок лікування пацієнтів з епілепсією можливий лише у випадках, коли є впевненість в тому, що напади є епілептичними. 

Наявність у пацієнта двох і більше епілептичних нападів вимагає початку лікування протиепілептичними препаратами. 

Лікування пацієнтів з епілепсією починають з монотерапії препаратом першої лінії вибору, ефективність якого оцінюють протягом періоду не 

менше 3 місяців після досягнення терапевтичної дози препарату. 

Оцінка ефективності протягом меньшого періоду часу не дозволяє визначити ефективність ПЕП, і призводить до частої їх зміни і розвитку 

вторинної фармакорезистентності. 

При виборі ПЕП першої лінії необхідно пам'ятати про найбільш часті побічні ефекти, які можуть погіршити якість життя хворих більшою 

мірою, ніж наявність епілептичних нападів. 

Препарат обирається залежно від статі, віку та соціального функціонування пацієнта. 

При ефективності першого призначення ПЕП його рекомендують вживати тривало в терапевтичних дозах протягом мінімум 2-3 років. 

Тип нападу є одним з основних критеріїв вибору ПЕП у дорослих, оскільки встановити синдром епілепсії у них часто буває неможливим. 

ПЕП необхідно призначати в дозах не нижче терапевтичних з адекватною для кожного препарату кратністю прийому. Це дозволить 

підтримувати стабільну концентрацію препарату в плазмі крові і уникнути піків концентрації, під час яких можлива поява дозозалежних ефектів 

або падіння концентрації ПЕП, що призводить до різкого зниження їх ефективності та можливості декомпенсації епілепсії. 

Лікування першої лінії для дітей, підлітків та дорослих з вперше виявленими фокальними нападами 

1.9.3.1. Карбамазепін чи ламотриджин доцільно використовувати у якості лікування першої лінії дітям, підліткам та дорослим з вперше виявленими 

фокальними нападами. 

1.9.3.2. При підрахунку питомих витрат в червні 2011 р. використання леветирацетаму виявилося економічно необгрунтованим. Доцільно використання 

леветирацетаму, окскарбазепіну чи натрію вальпроату (за умови, що фактична вартість леветирацетаму впала мінімум на 50% від вартості в червні 2011 р., 

задокументованої в реєстрі лікарських засобів Національної служби охорони здоров'я для Англії та Уельсу), якщо застосування карбамазепіну та 

ламотриджину є не доцільним клінічно або вони погано переносяться хворим. Якщо перший спробуваний ПЕП є неефективним, запропонуйте альтернативу 

з цих п’яти ПЕП. Пам’ятайте про тератогенні ризики натрію вальпроату (див. рекомендацію 1.9.1.10). 



1.9.3.3. Доцільно розглянути можливість застосування додаткової терапії, якщо другий ПЕП, який добре переноситься, є неефективним (див. рекомендації 

1.9.3.1 та 1.9.3.2). 

Коментар робочої групи 

Масштабне відкрите РКД 2007 року порівнювало карбамазепін, габапентин, ламотриджин, окскарбазепін і топірамат серед 1721 пацієнта з 

парціальними нападами (Marson et al., 2007a). Ламотриджин був ефективніший, ніж карбамазепін, габапентин і топірамат відносно часу 

неефективності лікування. Карбамазепін був ефективніший, ніж габапентин стосовно 12-місячної ремісії. Аналіз популяції «всі пацієнти, які 

виконали вимоги протоколу» через 2 і 4 роки запропонував не меншу ефективність ламотриджину у порівнянні із карбамазепіном серед частки 

пацієнтів, що досягла 12-місячної ремісії. Відкрите РКД високої ефективності 2005 року порівнювало ламотриджин і карбамазепін у якості 24- 

тижневої монотерапії серед пацієнтів у віці 12 років і більше з вперше діагностованими парціальними епілептичними нападами (Steinhoff et al., 

2005). Рівень відсутності нападів для 88 пацієнтів на ламотриджині був таким самим, як у 88 пацієнтів на карбамазепіні. Подвійне сліпе РКД 2010 

року порівнювало монотерапію топіраматом (n = 132) і фенітоїном (n = 127) серед пацієнтів у віці 12-65 років з вперше діагностованими 

парціальними нападами (Ramsay et al., 2010). Через 28 днів оцінений рівень відсутності судом, змодельований за допомогою аналізу виживання, склав 

81% для топірамату у порівнянні з 90,3% для фенітоїну. Прегабалін (n=330) і ламотриджин (n=330) порівнювалися в подвійному сліпому дослідженні 

не меншої ефективності, при цьому первинною кінцевою точкою ефективності була частка пацієнтів, які залишалися без нападів шість або більше 

місяців без перерви протягом 52-тижневої фази оцінки ефективності. Прегабалін був менш ефективний, ніж ламотриджин як в аналізі популяції 

«всі пацієнти, які почали одержувати лікування» (52% vs. 68%, оцінена дійсна різниця -0,16 з 95% ДІ від -0,24 до -0,09), так і в аналізі популяції «всі 

пацієнти, які виконали вимоги протоколу» (різниця -0,16 з 95% ДІ від -0,24 до -0,08) (Kwan et al., 2011). Проте, ламотриджин не був визнаний 

відповідним препаратом порівняння при цьому типі нападів і дослідження скоріше відноситься до класу III, а не до класу I 

Чотири нещодавніх мета-аналізи досліджували ефективність ПЕП у контрольованих і клінічних умовах для дорослих з парціальними нападами. У 

мета-аналізах були однакові кінцеві точки: час до скасування лікування, кількість пацієнтів, які досягли відсутності нападів протягом 6 і більше 

місяців, і час до виникнення першого нападу. 

Ефективність карбамазепіну, леветирацетаму, фенітоїну і занісаміду встановлена (рівень A); вальпроати наймовірніше ефективний (рівень B); 

габапентин, ламотриджин, окскарбазепін, фенобарбітал, топірамат і вігабатрин можливо ефективні (рівень C); у той час як клоназепам і 

примідон потенційно ефективні (рівень D) у якості початкової монотерапії для дорослих із вперше діагностованими і нелікованими парціальними 

нападами. 

Фармакологічне лікування вперше виявлених генералізованих тоніко-клонічних (ГТК) нападів 

Лікування першої лінії для дітей, молодих людей та дорослих з вперше виявленими ГТК припадками 

1.9.4.1. Доцільно використання натрію вальпроат у якості лікування першої лінії дітям, підліткам та дорослим з вперше виявленими ГТК 

припадками. Пам’ятайте про тератогенні ризики натрію вальпроату (див. рекомендацію 1.9.1.10). 

1.9.4.2. Якщо натрію вальпроат є неефективним, має побічні дії або його використання недоцільне з інших причін слід призначити 

ламотриджин. Якщо в особи в клінічній картині присутні міоклонічні припадки або існує підозра, що у пацієнта - ювенільна міоклонічна 

епілепсія (ЮМЕ), пам’ятайте, що ламотриджин може агровувати міоклонічні напади. 

1.9.4.3. У якості першої лінії вибору можливе застосування карбамазепіну та окскарбазепіну, але слід пам’ятати про ризик агровації 

міоклонічних нападів чи абсансів. 

Коментар робочої групи 

При виборі першої терапії дорослим пацієнтим з генералізованими тоніко-клонічними нападами обов’язково слід враховувати наявність інших 

генералізованих нападів в анамнезі (міоклонічних, абсансів та інших). 

При їх наявності в анамнезі таких нападів слід пам’ятати про феномен агровації епілептичних нападів. Агровація нападів – парадоксальний 



фармакодинамічний ефект ПЕП, завдяки якому зростає частота нападів або виникають нові епілептичні напади. 

Агровація нападів – специфічна реакція, яка виникає при при приймі того чи іншого ПЕП. Агровація нападів під впливам тих чи інших ПЕП при 

генералізованих формах епілепсії достатньо добре вивчена. 

Барбітурати можуть викликати абсанси, або збільшувати їх частоту; цей феномен зазвичай спостерігається при призначенні високих доз 

препарату; також барбітурати можуть приводити до агравації тонічних генералізованих нападів незалежно від дози. 

При призначенні карбамазепіну та фенітоїну може збільшитись частота абсансів та міоклонічних нападів; фенітоїн (значно рідше - карбамазепін) 

можуть агровувати розвиток атонічних нападів; слід відзначити, що в окремих випадках у хворих можуть з’являтися всі три типа нападів. 

Ламотриджин викликає підвищення частоти міоклоній, яке описано тільки при синдромі Драве. При інших формах генералізованої епілепсії з 

міоклонічними нападами чітких даних про агравацію міоклоній ламотриджином немає, більш того показана ефективність препарату при цих 

формах епілепсії; однак призначення ламотріджину у хворих з міоклонією в анамнезі повинно здійснюватися з обережністю. 

Окскарбазепін, також як і його попередник – карбамазепін, може викликати агравації абсансів, міоклонічних та атонічних нападів, і хоча цей 

феномен зустрічається рідше ніж при прийомі карбамазепіну, про це слід пом’ятати при лікуванні окскарбазепіном хворих з генералізованими 

тоніко-клонічними нападами. 

Три недавніх мета-аналізи вивчали ефективність ПЕП у контрольованих і клінічних умовах для дорослих з генералізованими тоніко-клонічними 

нападами 27 РКД та дослідження SANAD, було зроблено висновки, що 

 – для цієї категорії немає відповідних препаратів порівняння; 

 – Карбамазепін, ламотриджин, окскарбазепін, фенобарбітал, фенітоїн, топірамат і вальпроат можливо ефективні (рівень C), а габапентін, 

леветірацетам і вігобатрін потенційно ефективні (рівень D) у якості початкової монотерапії для дорослих пацієнтів з вперше 

діагностованими або нелакованими генералізованими тоніко-клонічними нападами. 

Доказовість класу IV вказує на те, що карбамазепін і фенітоїн, можуть провокувати або підсилювати генералізовані тоніко-клонічні напади 

(Guerrini et al., 1998; Genton, 2000; Somerville, 2009). 

1.9.5. Медикаментозне лікування дитячої абсансної епілепсії, ювенільної абсансної епілепсії або інших абсансних епілепсій 

Лікування дітей, підлітків та дорослих з абсансами 

1.9.5.1. Препаратами першої лінії вибору для лікування абсансів у дітей, підлітків та дорослих є етосуксимід та вальпроат. У випадках, коли існує високий 

ризик виникнення ГТК нападів, в першу чергу необхідно застосовувати вальпроат. Необхідно пам’ятати про тератогенні ризики вальпроату (див. 

рекомендацію 1.9.1.10). 

1.9.5.2. У випадках, коли етосуксимід та вальпроат виявилися неефективними, або при їх застосуванні виникали побічні ефекти, необхідно рекомендувати 

для лікування ламотриджин 

Коментар робочої групи 

Етосуксимід не зареєстрований в Україні як лікарський засіб станом на 01.01.2014р 

 

Додаткова терапія для дітей, підлітків та дорослих з абсансами 
1.9.5.3 Якщо два ПЕП першої лінії (див. рекомендації 1.9.5.1 та 1.9.5.2) виявляються неефективними для дітей, підлітків та дорослих з 

абсансами, необхідно розглянути застосування комбінації двох з цих трьох ПЕП у якості допоміжної терапії: етосуксимід, ламотриджин, 

вальпроат. Потрібно пам’ятати про тератогенні ризики натрію вальпроату (див. Рекомендацію 1.9.1.10). 

1.9.5.4 Якщо допоміжна терапія (див. рекомендацію 1.9.5.3) є неефективною або погано 32 переноситься, обговоріть з пацієнтом або зверніться 

до високоспеціалізованого фажівця в галузі епілепсії та розгляньте застосування клобазаму, клоназепаму, леветирацетаму, топірамату чи 

зонізаміду. 



1.9.5.5 Не рекомендовані для застосування карбамазепін, габапентин, окскарбазепін, фенітоїн, прегабалін, тіагабін чи вігабатрин. 

1.9.6 Медикаментозне лікування міоклонічних нападів 

Лікування для дітей, підлітків та дорослих з міоклонічними нападами ПЕП першої лінії вибору 
1.9.6.1 Препаратом першої лінії вибору для дітей, підлітків та дорослих з вперше виявленими міоклонічними нападами є солі вальпроєвої кислоти, якщо 

вони ефективні та добре переносяться. Причому слід пам’ятати про тератогенні ризики вальпроатів (див. рекомендацію 1.9.1.10). 

1.9.6.2 Якщо вальпроати не є ефективними або погано переносяться, розгляньте можливість застосування леветирацетаму або топірамату. Слід зазначити, 

що топірамат має менш сприятливий профіль побічних ефектів, ніж леветирацетам та вальпроати, що треба враховувати. 

Додаткове лікування для дітей, підлітків та дорослих з міоклонічними нападами 
1.9.6.3 Якщо препарати першої лінії вибору (див. рекомендації 1.9.6.1 та 1.9.6.2) є неефективними або погано переносяться, слід запропонувати 

леветирацетам, солі вальпроєвої кислоти чи топірамат в якості додаткової терапії для дітей, підлітків та дорослих з міоклонічними 

нападами. 

1.9.6.4 Якщо допоміжне лікування (див. рекомендацію 1.9.6.3) є неефективним або погано переноситься, обговоріть це питання з 

високоспеціалізованим фахівцем в галузі епілепсії та розгляньте клобазам, клоназепам, пірацетам чи зонісамід. 

1.9.6.5 При міоклонічних нападах протипоказаними є: карбамазепін, габапентин, окскарбазепін, фенітоїн, прегабалін, тіагабін та вігабатрін. 

  

1.9.7.Медикаментозне лікування тонічних або атонічних нападів Лікування препаратами першої лінії вибору дітей, підлітків та дорослих з 

тонічними або атонічними нападами 

1.9.7.1. Препаратом першої лінії вибору для дітей, підлітків та дорослих з тонічними або атонічними нападами є вальпроат. При цьому слід пам’ятати про 

тератогенні ризики вальпроату (див. рекомендацію 1.9.1.10). Допоміжна терапія для дітей, підлітків та дорослих з тонічними або атонічними нападами 

1.9.7.2. В якості допоміжної терапії дітям, підліткам та дорослим з тонічними або атонічними нападами може бути використаний ламотриджин, якщо 

лікування першої лінії із використанням вальпроату є неефективним або погано переноситься. 

1.9.7.3. Якщо допоміжна терапія (див. рекомендацію 1.9.7.2) є неефективною або погано переноситься, слід обговорити подальшу тактику з 

високоспеціалізованим фахівцем в галузі епілепсії. Інші ПЕП, щодо яких високоспеціалізований фахівець в галузі епілепсії має прийняти рішення – це 

руфінамід та топірамат. 

1.9.7.4. При тонічних або атонічних нападах слід уникти призначення карбамазепіну, габапентину, окскарбазепіну, прегабаліну, тіагабіну чи вігабатрину. 

1.9.8. Медикаментозне лікування інфантильних спазмів 

Лікування немовлят з інфантильними спазмами препаратами першої лінії вибору 
1.9.8.1. Обговоріть або зверніться до високоспеціалізованого дитячого фахівця в галузі епілепсії, якщо в немовляти присутні інфантильні спазми. 

1.9.8.2. Запропонуйте стероїд (преднізолон чи тетракозактид) або вігабатрін у якості лікування першої лінії для немовлят з інфантильними спазмами, які 

виникли не внаслідок туберозного склерозу. При застосовуванні вігабатріну чи стероїдів ретельно розгляньте співвідношення ризик-користь. 

1.9.8.3. Запропонуйте вігабатрін у якості лікування першої лінії для немовлят з інфантильними спазмами, які виникли не внаслідок туберозного склерозу. 

Якщо вігабатрін є неефективним, запропонуйте стероїд (преднізолон чи тетракозактид). При застосовуванні вігабатріну чи стероїдів ретельно розгляньте 

співвідношення ризик-користь. 

1.9.9. Медикаментозне лікування синдрому Драве 

Лікування дітей з синдромом Драве препаратами першої лінії вибору 
1.9.9.1. При підозрі у дитини на синдром Драве необхідно звернутися до високоспеціалізованого експерта в галузі епілепсії. 

1.9.9.2. В якості препаратів першої лінії вибору при синдромі Драве можуть бути застосовані вальпроати або топірамат. Допоміжна терапія для дітей, 

підлітків та дорослих з синдромом Драве 



1.9.9.3. Якщо лікування дітей з синдромом Драве препаратами першої лінії є неефективним або погано переноситься, слід повторно звернутися до 

високоспеціалізованого експерта в галузі епілепсії, може бути розглянута можливість застосування клобазаму чи стіропентолу в якості допоміжної терапії. 

1.9.9.4. При синдромі Драве не мають призначатися: карбамазепін, габапентин, ламотриджин, окскарбазепін, фенітоїн, прегабалін, тіагабін чи вігабатрін. 

1.9.10 . Медикаментозне лікування синдрому Леннокса-Гасто 

Лікування першої лінії для дітей з синдромом Леннокса-Гасто 

1.9.10.1. При підозрі на наявність у дитини синдрому Леннокса-Гасто діагностика і лікування повинні проводитися фахівцями закладів третинного рівню 

допомоги. 

1.9.10.2. Препаратом першої лінії для дітей з синдромом Леннокса-Гасто є вальпроат натрію (кальцію). 

Допоміжна терапія для дітей, молодих людей та дорослих з синдромом ЛенноксаГасто 
1.9.10.2. Якщо лікування першої лінії із використанням вальпроату натрію (кальцію) є неефективним або погано переноситься препаратом 

другої лінії є ламотриджин 

1.9.10.3. Якщо допоміжна терапія є неефективною або погано переноситься можуть бути застосовані інші ПЕП - топірамат, барбітурати, 

леветірацетам, клоназепам, які діють на усі види нападів. 

1.9.10.4. Для контролю абсансів може застосовуватися етосуксімід. 

1.9.10.5. Для контролю тонічних нападів може застосовуватися дифенін. 

1.9.10.6. Карбамазепін, окскарбазепін, габапентин прегабалін, тіагабін та вігабатрін є протипоказаними через агравацію абсансів та 

міоклонічних нападів. 

1.9.10.7. На ініціальній стадії захворювання або при загостреннях доцільним є використання глюкокортикостероїдів та внутрішньовенних 

інфузій імуноглобулінів. 

Коментар робочої групи: Синдром Леннокса-Гасто є вкрай тяжким епілептичним синдромом. Кількість контрольованих досліджень стосовно його 

лікування обмежена – на жовтень 2012 року їх лише 9. На сьогодні не існує достатньо даних для обґрунтованої демонстрації переваг того чи іншого 

виду терапії. Терапевтичні рекомендації в більшій мірі базуються на доказах класу C і D. Згідно з цими рекомендаціями, препаратами першої лінії 

вибору є вальпроати та топірамат. В якості додаткової терапії можуть використовуватися: ламотриджин, леветирацетам, карбамазепін, 

етосуксімід, бензодіазепіни (клобазам), фенітоїн (Arzimanoglou A. et al. 2009; Hancock E., Cross J., 2013) 

Клобазам в Україні не зареєстрований, однак доведена його ефективність в лікуванні атонічно-астатичних нападів при синдромі Ленокса-Гасто, які 

часто призводять до травмування дитини та обтяжують перебіг захворювання. 

Члени робочої групи вважають необхідною реєстрацію цього препарату в Україні. 

1.9.11 Медикаментозне лікування доброякісної епілепсії з центрально-скроневими піками, синдромом Панайотопулоса або дитячою 

потиличною епілепсією з пізнім початком (типу Гасто) 

Лікування для дітей та молодих людей з доброякісною епілепсією з центральноскроневими піками, синдромом Панайотопулоса або дитячою 

потиличною епілепсією з пізнім початком (типу Гасто) ПЕП першої лінії вибору 

1.9.11.1 Дані форми епілепсій мають доброякісний перебіг та сприятливий прогноз, тому рішення про призначення антиепілептичних препаратів цим 

хворим приймається з урахуванням думки батьків або інших осіб, які доглядають за дитиною, а також частоти нападів, їх впливу на соціальне 

функцонування пацієнта. 

1.9.11.2 У якості лікування для дітей та молодих людей з доброякісною епілепсією з центрально-скроневими піками, синдромом Панайотопулоса або 

дитячою потиличною епілепсією з пізнім початком (типу Гасто) призначаються ПЕП перщої лінії вибору, такі як карбамазепін або ламотриджин. 

Допоміжна терапія для дітей та молодих людей з доброякісною епілепсією з центрально- скроневими піками, синдромом Панайотопулоса або 

дитячою потиличною епілепсією з пізнім початком (типу Гасто) 



1.9.11.8. Якщо лікування препаратами першої лінії є неефективним або погано переноситься, застосовується лікування препаратами 

другої лінії - карбамазепін, ламотриджин, вальпроат натрію (кальцію), леветирацетам, габапентин, топірамат, клоназепам. 

1.9.12 Медикаментозне лікування ідіопатичної генералізованої епілепсії (IГE) 

Лікування першої лінії для дітей, підлітків та дорослих з IГE 

1.9.12.1. Доцільно використання натрію вальпроату у якості лікування першої лінії дітям, підліткам та дорослим з вперше виявленими IГE, особливо на фоні 

фотопароксизмальної відповіді на ЕЕГ. 

1.9.12.2. Якщо натрію вальпроат є неефективним, має побічні дії або його використання недоцільне з інших причін слід призначити ламотриджин. Слід 

пам’ятайти, що ламотриджин може спровокувати або причастити міоклонічні напади. Якщо існує підозра на ЮME, див. рекомендації 1.9.13.1 та 1.9.13.2. 

1.9.12.3. Доцільно також використання у якості препарату першої лінії вибору топірамату, але слід пам’ятайти, що він має менш сприятливий профіль 

побічних ефектів, ніж у натрію вальпроата та ламотриджина. 

Додаткова терапія для дітей, молодих людей та дорослих з IГE 
1.9.12.4. Доцільно використання ламотриджину, леветирацетаму, натрію вальпроату чи топірамату у якості додаткової терапії дітям, 

підліткам, та дорослим з IГE, якщо лікування першої лінії (див. рекомендації 1.9.12.1, 1.9.12.2 та 1.9.12.3) виявляється неефективним або 

погано переноситься. Пам’ятайте про тератогенні ризики натрію вальпроату (див. рекомендацію 1.9.1.10). 

1.9.12.5. Якщо додаткова терапія (див. рекомендацію 1.9.12.4) є неефективною або погано переноситься, потрібне звернення до 

високоспеціалізованого експерта в галузі епілепсії. ПЕП, щодо використання яких високоспеціалізований експерт в галузі епілепсії може 

прийняти рішення про їх призначення – клобазам, клоназепам чи зонісамід. 

1.9.12.6. Для лікування хворих з IГE не слід використовувати карбамазепін, габапентин, окскарбазепін, фенітоїн, прегабалін, тіагабін чи 

вігабатрін. 

1.9.13. Медикаментозне лікування ювенільної міоклонічної епілепсії (ЮМЕ) 

 

Лікування першої лінії для дітей, підлітків та дорослих з ЮМЕ 

1.9.13.1 Препаратом першої лінії вибору для дітей, підлітків та дорослих з вперше виявленою ЮМЕ є вальпроати, якщо вони є 

ефективними та добре переносяться. Причому слід пам’ятати про тератогенні ризики вальпроатів (див. рекомендацію 1.9.1.10). 

1.9.13.2 Якщо вальпроати не є ефективними або погано переносяться, в якості другої лінії вибору можуть застосовуютися ламотриджин, 

леветирацетам або топірамат. Слід зазначити, що топірамат має менш сприятливий профіль побічних ефектів, ніж ламотриджин, 

леветирацетам та вальпроати, і що ламотриджин може загострити міоклонічні напади, що треба враховувати 

1.9.14. Медикаментозне лікування епілепсії тільки з генералізованими тонікоклонічними (ГТК) нападами. 

Лікування першої лінії для дітей, підлітків та дорослих, хворих на епілепсію тільки з ГТК нападами. 

1.9.14.1. Доцільно використання ламотриджину чи натрію вальпроату у якості лікування першої лінії дітям, підліткам та дорослим хворим на епілепсію 

тільки з ГТК нападами. 

Додаткова терапія для дітей, підлітків та дорослих, хворих на епілепсію тільки з ГТК нападами. 
1.9.14.3. Доцільно використання клобазаму, ламотриджину, леветирацетаму, натрію вальпроату чи топірамату у якості додаткової терапії 

дітям, підліткам, та дорослим з IГE, якщо лікування першої лінії (див. рекомендації 1.9.14.1 та 1.9.14.2) виявляються неефективними або 

погано переносяться. 

1.9.15. Медикаментозне лікування дитячої абсансної епілепсії, ювенільної абсансної епілепсії або інших абсансних епілептичних 

синдромів 

Лікування першої лінії у дітей, підлітків та дорослих, які страждають на дитячу абсансну епілепсію, ювенільну абсансну епілепсію або інші 



абсансні епілептичні синдроми 

1.9.15.1. Препаратами першої лінії вибору для для дітей, підлітків та дорослих з абсансними формами епілепсій є етосуксимід та вальпроати. 

1.9.16. Інші епілептичні синдроми 

1.9.16. Рекомендований огляд дитячого спеціаліста-епілептолога всіх дітей та підлітків, пацієнтів з тривалими комплексами пік-хвиля протягом повільної 

фази сну, синдромом ЛандауКлефнера або міоклоніко-астатичною епілепсією. 

Коментар робочої групи: 

До цього часу досліджень ефективності лікування дітей з синдромом Ландау-Клефнера, які б відповідали високим рівням доказовості, проведено не 

було. Згідно з загальновизнаними рекомендаціями (Beaumanoir A., 1992; Tassinari C.A. et al., 2005) стартова терапія при наявності нападів 

здійснюється з використанням вальпроатів. При їх недостатній ефективності або побічних явищах, може бути доцільним призначення 

топірамату, який теж відноситься до першої лінії вибору при цій патології. При недостатній ефективності препаратів першої лінії 

рекомендованою є їх комбінація з етосуксімідом або з клобазамом. З метою блокування епілептиформної активності на ЕЕГ при синдромі Ландау-

Клефнера найбільш ефективними визнаються комбінації ПЕП: вальпроат+клобазам; вальпроат+етосуксімід (Arzimanoglou A. et al., 2004; Мухин 

К.Ю., 2004) 

1.9.17.9. Показання для моніторингу рівнів ПЕП у крові: 

- виявлення недотримання призначеного медикаментозного лікування 

- підозра на токсичність 

- коригування дози фенітоїну 

- контроль фармакокінетичної взаємодії (наприклад, зміни у біодоступності, зміни у виведенні та визначення можливості супутнього застосування 

лікарських препаратів, що мають взаємодію) 

- специфічні клінічні стани, наприклад, епілептичний статус, органна недостатність та певні ситуації при вагітності (див. пункт 1.15.3.19). 

1.9.17.10. Показання для проведення аналізу крові включають: 

- перед проведенням операції 

– дослідження згортання крові у тих пацієнтів, які приймають натрію вальпроат; - розгорнутий аналіз крові, рівень електролітів, печінкові проби, рівень 

вітаміну D та інші показники кісткового метаболізму (наприклад, рівень кальцію та лужної фосфатази) кожні 2–5 роки у дорослих, які приймають лікарські 

препарати, що сприяють підвищенню активності ферментів. 1.9.17.11. Безсимптомні незначні відхилення у показниках аналізів не обов’язково є показанням 

для зміни лікарських препаратів. 

1.9.18. Відміна медикаментозного лікування 

1.9.18.5. Особливу обережність потрібна при відміні бензодіазепінів та барбітуратів (має проводитися протягом 6 місяців або довше), у зв’язку з можливістю 

розвитку симптомів відміни, що пов’язані з тривалим застосуванням цих ПЕП, та/або рецидиву нападів. 

1.9.18.6. Має бути надійний план, що узгоджується з дитиною, підлітком та дорослим та членами їх родини та/або особами, які ними опікуються (за 

необхідності), відповідно до якого у разі рецидиву нападів слід скасувати останнє зниження дози та звернутися за медичною допомогою. 

Коментар робочої групи 

Питання відміни ПЕП є вкрай складним клінічним завданням, яке можливо вирішувати тільки у високоспеціалізованому закладі. Перед прийняттям 

рішення про можливу відміну ПЕП треба обстежити хворого з обов’язковим довготривалим ЕЕГ дослідженням та повторення МРТ на апараті з 

максимальними діагностичними можливостями. 

Співпадання морфологічного та епілептогенного вогнищ ставить під сумнів можливість та доцільність відміни ПЕП у пацієнта. 

Якщо дорослий пацієнт має довготривалу ремісію з ним необхідно провести відповідну бесіду про ризики зниження дозування та наступної відміни 

ПЕП. Тривалість ремісії повинна бути не менш 2 років, але, на нашу думку, питання зниження дози ПЕП для його подальшої відміни доцільно 



ставити через 3-5 років контролю нападів і лише при відсутності інших симптомів епілепсії. 

Слід зазначити, що ні рекомендації ILAE, ні жодні національні рекомендації не мають чітких показань для відміни ПЕП, а також алгоритму такої 

відміни. 

Зменшення дози та відміну ПЕП слід проводити під контролем ЕЕГ дослідження. 

У випадку погіршення показників при ЕЕГ-дослідженні в процесі відміни лікування необхідно призупинити відміну. При відновленні нападів вже після 

відміни ПЕП необхідно відновити лікування – призначити ті самі дози, які пацієнт приймав до відміни, але слід бути готовим до того, що не у всіх 

клінічних випадках така терапевтична тактика дасть ефект, тобто може знадобитися подальший підбір схеми ПЕП. Відміна ПЕП у дітей 

проводиться за такими ж принципами, як і у дорослих пацієнтів. 

Оптимальна тривалість лікування епілепсії у дітей залежить від її форми. У більшості випадків прийом ПЕП становить 2-3 роки, і тільки при 

доброякісних за перебігом ідіопатичних формах епілепсій можлива відміна після 1-го року лікування. 

Відміну терапії та можливі ризики, пов'язані з цим, необхідно обговорити з сім'єю пацієнта. 

Швидкість, з якою ПЕП будуть скасовані, залежить не тільки від фармакодинамічних та фармакокінетичних особливостей препарату, а й 

динамічних змін на ЕЕГ. 

У випадку погіршення показників при ЕЕГ-дослідженні в процесі відміни лікування необхідно призупинити відміну. При відновленні нападів вже після 

відміни ПЕП необхідно відновити лікування – призначити ті самі дози, які дитина приймала до відміни. 

 

1.10. Курація пацієнтів у складних випадках або при рефрактерній епілепсії 

1.10.2. У тому випадку, коли напади не піддаються контролю та/або існує діагностична невизначеність або невизначеність з вибором методу 

лікування, діти, підлітки та дорослі мають бути як можно скоріше направлені на спеціалізовану консультацію з метою проведення додаткового 

оцінювання їх стану. Направлення на спеціалізовану консультацію має бути обов’язковим за умови наявності одному або більше критеріїв, 

зазначених нижче: 

- епілепсія не піддається контролю за допомогою лікарських препаратів протягом 2 років; 

- застосування двох препаратів(двох схем прийому ПЕП) не призвело 

- до контролю нападів; 

- дитина віком до 2 років; 

- у дитини, підлітка або дорослого є неприйнятні побічні ефекти ПЕП або вони маюють високий ризик їх розвитку; 

- наявність одностороннього структурного ураження головного мозку; 

- наявність психологічнї та/або психіатричної коморбидності 

- наявність діагностичних сумнівів щодо природи нападів та/або епілептичного синдрому   

Коментар робочої групи. 

Частота випадків фармакорезистентних форм епілепсії коливається від 20% до 40% усіх пацієнтів із епілепсією [83, 256, 314]. Шанс на припинення 

всіх епілептичних нападів після адекватної хірургічної операції в цих випадках повинен становити не менше 70-75%, з ризиком інвалідизації 

приблизно 2-3% і з ризиком смертності нижче 1%. Тому в даний час більшість авторів вважає, що показання до хірургічного втручання актуальні, 

коли виявлена фармакорезистентність до двох препаратів. Важливим моментом є своєчасне проведення хірургічного лікування, до прогресування 

епілептогенезу. А для цього треба вчасно встановити наявність фармакорезистентності пацієнта. 

Успішним лікування вважається тоді, коли повністю припиняються напади протягом одного року або триразового найбільш тривалого 

міжприступного інтервалу при декомпенсації епілепсії. Наприклад, якщо у пацієнта напади були 1 раз на 6 місяців, то для того, щоб зробити 

висновок, що пацієнт вільний від нападів (досягнутий контроль нападів) необхідна їх відсутність не менше 18 (6х3) місяців. Використання «правила 



3- х» забезпечує 95% вірогідності. Винятком можна вважати випадки, коли препарат відміняють, не досягнувши клінічно ефективної дози, через 

розвиток побічних ефектів. В таких випадках причиною відміни препарату не стала відсутність ефективності для досягнення контролю нападів. 

Діагностика фармакорезистентності епілепсії є показанням для консультації нейрохірурга для вирішення питання про проведення хірургічного 

лікування. 

Обов'язкова консультація нейрохірурга при фармакорезистентній епілепсії за наступних умов: 

• Наявність постійного вогнища епілептиформної активності при ЕЕГ-дослідженні (навіть при рутинній ЕЕГ) у хворих з парціальними нападами 

• Склероз гіпокампу 

• Збіг локалізації стабільного морфологічного вогнища і фокальної епілептиформної активності при ЕЕГ дослідженні. 

• Прогресивне погіршення клінічного перебігу фокальній епілепсії   

 

1.12 Кетогенна дієта 

1.12.1. Слід направляти дітей та молодих людей, які страждають на епілепсію та у яких припадки не піддаються впливу належних ПЕП, на консультацію 

спеціаліста з лікування епілепсії у дітей з метою розгляду можливості застосування кетогенної дієти. [нова редакція 2012] 

 

1.13. Стимуляція блукаючого нерва (СБН) 

1.13.1. Стимуляцію блукаючого нерву призначають в якості додаткової терапії з метою зниження частоти нападів у дорослих, які є несприйнятливими до 

протиепілептичних лікарських засобів, але які не є кандидатами для проведення резекційного хірургічного втручання. Це стосується дорослих, у яких 

епілептичні порушення проявляються переважно фокальними нападами (з вторинною генералізацією або без неї) або генералізованими нападами. 

1.13.2. Стимуляцію блукаючого нерву призначають в якості додаткової терапії з метою зниження частоти нападів у дітей та підлітків, які є 

несприйнятливими до протиепілептичних лікарських засобів, але які не є кандидатами для проведення резекційного хірургічного втручання. Це стосується 

дітей та молодих людей, у яких епілептичні порушення проявляються переважно фокальними нападами (з вторинною генералізацією або без неї) або 

генералізованими нападами. 

1.14. Пролонговані або рецидивуючі напади та конвульсивний епілептичний статус 

1.14.1.1. Слід надавати невідкладну медичну допомогу та лікування дітям, молодим людям та дорослим, які страждають на пролонговані (що тривають 5 

хвилин або довше) або рецидивуючі (три або більше за годину) конвульсивні судоми на догоспітальному етапі. 

1.14.1.2. Доцільно призначати лише мідазолам трансбукально або діазепам ректально для застосування на догоспітальному етапі у дітей, підлітків та 

дорослих, які вже мали раніше епізод пролонгованих або серійних конвульсивних нападів. 

1.14.1.3. Доцільно застосовання мідазоламу трансбукально, як лікування першої лінії у дітей, підлітків та дорослих, які страждають на пролонговані або 

рецидивуючі напади на догоспітальному етапі. Також у якості препарата першої лінії вибору можливе застосовання діазепаму ректально, його також 

доцільно використовувати якщо мідазолам трансбукально не є доступним. Якщо є внутрішньовенний доступ та реанімаційне обладнання, доцільне 

застосовання лоразепаму внутрішньовенно. 

1.14.1.4. Лікування має проводитися підготовленим клінічним персоналом або, якщо є спеціальні інструкції, які було складено спеціалістом, догоспітальна 

допомога може бути надана членами родини хворого або особами, які ним опікуються, за умови їх належної підготовки. 

1.14.1.5. Слід приділити увагу тому, щоб забезпечити прохідність дихальних шляхів дитини, підлітка або дорослого та оцінювати його/її респіраторну та 

серцеву функцію. 

1.14.1.6. В залежності від реакції на лікування, особистої клінічної ситуації пацієнта та при наявності індивідуальних особливостей спостереження 

конкретного хворого, слід викликати швидку медичну допомогу, зокрема якщо: - напад триває протягом 5 хвилин після застосування препарату невідкладної 

допомоги - в анамнезі хворого наявні часті епізоди серійних нападів або він/вона має на теперішній час, або в анамнезі конвульсивний епілептичний статус, 



або даний епізод є першим, що вимагає застосування лікарського препарату невідкладної допомоги або - є занепокоєння з приводу стану пацієнта, чи 

складно контролювати прохідність дихальних шляхів людини, дихання, кровообіг або інші життєво важливі функції. 

1.14.2. Лікування дітей, підлітків та дорослих з конвульсивним епілептичним статусом в умовах стаціонару. 

Конвульсивний епілептичний статус 
1.14.2.1. У дітей, підлітків та дорослих з наявними генералізованими тоніко–клонічними нападами (конвульсивний епілептичний статус), які знаходяться у 

лікарні, слід негайно: - забезпечити прохідність дихальних шляхів; - дати кисень у високій концентрації; - оцінити серцеву та дихальну функції; - перевірити 

рівні глюкози у крові та - забезпечити внутрішньовенний доступ до великої вени. Див. також протоколи, що запропоновані у додатку F. 

1.14.2.2. Застосовують лоразепам внутрішньовенно, як лікування першої лінії в умовах лікарні у дітей, підлітків та дорослих з наявними генералізованим 

тоніко–клонічними нападами (конвульсивний епілептичний статус). Застосовують діазепам внутрішньовенно, якщо не можливе внутрішньовенне введення 

лоразепам, або мідазолам трансбукально, якщо неможливо забезпечити негайний доступ для внутрішньовенного введення. Застосовують, як максимум, дві 

дози лікарського препарату першої лінії (із урахуванням амбулаторної допомоги). Див. також протоколи, що запропоновані у додатку F. 

1.14.2.3. У разі, якщо напади тривають, застосовують внутрішньовенно фенобарбітал або фенітоїн як лікування другої лінії в умовах стаціонару у дітей, 

підлітків та дорослих з наявними генералізованим тоніко–клонічними судомами (конвульсивним епілептичним статусом). Див. також протоколи, що 

запропоновано у додатку F. 

Рефрактерний конвульсивний епілептичний статус. 

1.14.2.4. Дотримуються протоколів, що запропоновано у додатку F для лікування рефрактерного конвульсивного епілептичного статусу 

при наданні вторинної медичної допомоги. 

1.14.2.5. Застосовують внутрішньовенно мідазолам, пропофол або тіопентал натрію для лікування дорослих з рефракторним конвульсивним епілептичним 

статусом. Адекватний моніторинг, в тому числі рівнів ПЕП у крові, та підтримання систем життєзабезпечення є необхідними. Див. також протоколи, що 

запропоновано у додатку F. 

1.14.2.6. Застосовують внутрішньовенно мідазолам або тіопентал натрію для лікування дітей та підлітків з рефрактерним конвульсивним епілептичним 

статусом. Адекватний моніторинг, в тому числі рівнів ПЕП у крові, та підтримання систем життєзабезпечення є необхідними. Див. також протоколи, що 

запропоновано у додатку F. 

1.14.2.7. При проведенні подальшого лікування слід залучити до курації хворого анестезіолога/ реаніматолога 

 

З урахуванням реєстрації препаратів в Україні запропонований ILAE (2007) алгоритм терапії епілептичного статусу виконати неможливо, тому робочою 

групою пропонуєтся наступний 

• Терапії раннього ЕС 

– Діазепам 20 мг (4 мл 0,5% розчину) внутрівенно 

– Можливе застосування осмотичних діуретиків 

• Лікування на стадії розгорнутого ЕС 

– Діазепам до 40 мг (8 мл 0, 5% розчину), 

– Вальпроєва кислота до 1500 мг внутрішньовенно крапельно (струйно не більше 500 мг) 

– Можливе застосування осмотичних діуретиків та інших протинабрякових засобів 

– Можливе застосування нейропротекторів 

– При необхідності - профілактика кардіореспіраторних, автономних, метаболічних і системних ускладнень 

• Лікування на стадії резистентного ЕС 

– Проводиться внутрішньовенний наркоз, бажано з виконанням повторної ЕЕГ або ЕЕГ-відеомоніторингу. Найбільше часто використовуваними 



препаратами є, пропофол або тіопентал, однак порівняльні рандомізовані дослідження, здатні оцінити ефективність даних препаратів, не 

проводилися. Рідше використовуються засоби для інгаляційного наркозу. 

– Діазепам до 60 мг (12 мол 0, 5% розчину) у добу, 

– Вальпроєва кислота до 4000 мг у добу внутрішньовенно крапельно (струйно не більше 500мг однократно) 

– Застосування осмотических діуретиків і інших противонабрякових засобів 

– Застосування нейропротекторів 

– Профілактика й лікування кардиореспіраторних, автономних, метаболічних і системних ускладнень 

– Можливе застосування гіпотермії 

Коментар робочої групи 

Актуальність проблеми ведення вагітності та пологів у хворих епілепсією жінок обумовлена тим, що. з одного боку, напади (особливо судомні) 

можуть бути симптомом пре- і еклампсії, одного із самих небезпечні ускладнення вагітності. 

З іншого боку, такі ускладнення епілепсії, як серія епілептичних нападів, епілептичний статус, синдром раптової смерті, що може зустрічатися як 

поодинокій випадок, вимагають ургентної терапії й обумовлюють значний відсоток летальності у даній когорті хворих. 

У вагітних зазначені вище фактори можуть стати також однієї із причин загибелі плоду. 

Зросла доступність для населення різноманітна інформація, що стосуєтся впровадження нових протиепілептичних препаратів, що істотно 

поліпшують якість життя хворих,а також забезпеченість сучасним медичним обладнанням, що дозволяє відслідковувати комплекс об'єктивних 

показників розвитку вагітності та стан плоду, привели до того, що усе більше жінок, хворих епілепсією, хочуть мати дітей. 

Спектр питань, які доводиться вирішувати лікареві під час вагітності у хворих епілепсією, надзвичайно широкий. Найбільш важливі серед них 

наступні: яким буде результат взаємовпливу епілепсії й вагітності; особливості ведення пологів; прогноз народження здорової дитини, імовірність 

розвитку в нього епілепсії. Окрім цих питань ще багато питань і труднощів виникають у лікарі при визначенні тактики ведення вагітності у хворих 

на епілепсію. 

Основна мета консультування перед можливістю вагітності - забезпечення повної поінформованості жінки, що страждає епілепсією й планує 

дітородіння, про всіх фактори ризику, наявні при даному захворюванні як для неї самої, так і для дитини, про переваги, недоліки й можливі 

ускладнення протиепілептичного лікування, що проводится, для того, щоб вона змогла самостійно ухвалити рішення щодо можливості або 

збереженні вже наявної вагітності. 

Стратегія ведення вагітності ґрунтується на припущенні про те, що напади, особливо судомні, є більше небезпечними для матері та плода, чим 

тератогена дія протиепілептичних препаратів. 

Згідно з узагальненими даними, погіршення клінічного перебігу епілепсії або збільшення частоти епілептичних нападів під час вагітності 

спостерігається приблизно у 8-46% хворих. Вважають, що це пов'язане з порушенням режиму прийому протиепілептичних препаратів, розвитком 

токсикозу, неадекватним зниженням дози протиепілептичних препаратів, зниженням концентрацій препарату в плазмі крові під час вагітності 

(фенітоіна, карбамазепіна, фенобарбітала, ламотріджина), недосипанням, соматичною патологією, у тому числі змінами водно-електролитного 

балансу та цілою низкою інших чинників. У 5% випадків відбувається зменьшення частоти нападів, а в 49-87% - істотної зміни частоти нападів не 

відзначається. 

При наявності ремісії до вагітності рецидив припадків найбільш імовірний у першому й другому триместрах. 

Тому важливим моментом є предгравідарна підготовка, у період якої необхідно: 

• оптимізувати лікування до настання вагітності; 

• при необхідності застосування АЕП використовувати монотерапію; 

• вибирати найбільш ефективний препарат для даного типу нападів або синдрому епілепсії; • досягти найбільшого терапевтичного ефекту при 



найменшій дозі АЕП. 

З позицій доказовості основні положення й рекомендації з ведення вагітною,яка страждає на епілепсією, зводяться до наступного: 

 – не переходити на інший протиепілептичний препарат під час вагітності з єдиною метою 

 – зменшити ризик тератогенного дії противоэпилептического препарату; 

 – корекція противоэпилептического лікування проводиться за клінічними показниками (залежно від частоти нападів); 

 – застосування противоэпилептических препаратів (особливо індукторів энзимів) підвищує ризик геморагічної хвороби немовлят. Тому мати 

протягом останнього місяця вагітності повинна приймати вітамін К у дозі 20 мг у день, а немовляті необхідно ввести 1 мг вітаміну відразу 

після народження однократно; 

 – якщо є можливість визначення концентрації противоэпилептических препаратів у крові під час вагітності, необхідно визначати 

концентрацію не пов'язаного з білком препарату до вагітності. на початку кожного триместру, на останньому місяці вагітності й додатково 

за клінічними показниками, а також протягом 8 тижнів після пологів. 

 – призначати фолієву кислоту в дозі 5 мг на добу до кінця I триместру і далі протягом всієї вагітності по 0,4 мг у день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток D: Диференційна діагностика епілепсії у дітей, підлітків та дорослих.  

Диференційна діагностика у дорослих 
 



 
 

 

Диференційна діагностика  
у дітей та підлітків 

 



 
 

Немовлята 

 Серцева аритмія Гіперефлексія 

 

Структурні ураження серця 

Доброякісний дитячий 

міоклонус Пароксизмальні 

дистонії 

Гастроезофагальний 

рефлюкс Синдром 

Сандіфера 

Доброякісна пароксимальна 

кривошія Инфантильні спазми 

 

Приступи дитячої мастур-

бації Приступи тремтіння 

 

Доброякісний міоклонус сну 

Діти молодшого віку 
Серцева аритмія 

Гіперефлексія 

Приступи при затримці дихання з 

ціанозом Рефлекторні гіпоксичні 

напади 

 

Міоклонус 

Пароксизмальні 

дистонії/дискінезії Синдром 

Сандіфера 

Доброякісна пароксимальна криво-

шия Доброякісне пароксизмальне 

запаморочення Мігрень 

Катаплексія 

Дроп атаки 

Фебрильні судоми 

Рясні рухи 

 

Приступи дитячої мастурбації Сте-

реотіпії/ритуальна поведінка (в т.ч. 

діти з когнітивними порушеннями) 

 
Head banging• 
Бентежне про-

будження Нічні стра-

хи 

Діти старшого віку 
Серцева аритмія Гіпере-

флексія Цереброкар-

диальні синкопе 

Рефлекторні гіпоксичні напади 

 

Міоклонус 

Тікі 

Пароксизмальні дистонії/дискинезії 

Доброякісна пароксимальна криво-

шия Доброякісне пароксизмальне 

запаморочення Мігрень 

Катаплексія 

Дроп атаки 

Порушення рухів 

очей Эпизодична 

атаксія 

 

Денні фантазії 

Гіпервентиляційні паничні\тревожні 

атаки Порушення с неепілептичними 

нападами Псевдосинкопе и психо-

генні синкопе Стереотіпії/ритуальна 

поведінка (в т.ч. діти з когнітивними 

порушеннями 

 

Бентежне про-

будження Розлади 

REM-фази сну Нічні 

страхи 



Додаток Е: Фармакологічне лікування 

 

Представлені нижче таблиці надають зведену інформацію щодо фармакологічного 

лікування. Вони були оновлені у 2011 році. Деталі ліцензування приведені під таблицею №3. 

Препарати розміщені за алфавітом. 

 

Таблиця 1: Вибір ПЕП відповідно до типу нападів 

Тип нападу Перша лінія 

ПЕП 

Додаткові ПЕП Інші ПЕП, що 

можуть розгля-

датися при ске-

руванні пацієнта 

в третинний 

центр 

ПЕП, які не при-

значаються (мо-

жуть погіршити 

стан) 

Генералізовані 
тоніко-клонічні 

Карбамазепін 

Ламотриджин 

Окскарбазепін 

Натрію 

вальпроат 

Клобазамa Ла-

мотриджин 

Леветирацетам 

Натрію валь-

проат Топіра-

мат 

 (Якщо спостерігаються 

абсанси чи міоклонічні 

напади, або якщо є 

підозра на ЮМЕ) Кар-

бамазепін Габапентин 

Окскарбазепін 

Фенітоїн 

Прегабалін 

Тіагабін 

Вігабатрин 

Атонічні чи 
тонічні напади 

Натрію 
вальпроат 

Ламотриджин a Руфінамідa 

Топіраматa
 

Карбамазепін 

Габапентин 

Окскарбазепін 

Прегабалін 

Тіагабін 

Вігабатрін 

Абсанси Етосуксимід 

Ламотриджин 

Натрію 

вальпроат 

Етосуксимід 

Ламотриджин a 

Натрію 
вальпроат 

Клобазам a 

Клоназепам 

Леветирацетам a 

Топірамат a 

Зонісамід a 

Карбамазепін 

Габапентин 

Окскарбазепін 

Фенітоїн 

Прегабалін 

Тіагабін 

Вігабатрин 

Міоклонічні 
напади 

Леветирацетам 
a 

Натрію 
вальпроат 

Топіраматa
 

Леветирацетам 
Натрію 
вальпроат 

Топіраматa
 

Клобазамa 

Клоназепам 
Пірацетам 

Зонісамідa
 

Карбамазепін 
Габапентин 
Окскарбазепін 
Фенітоїн 
Прегабалін 

Тіагабін 
Вігабатрин 

Фокальні напади Карбамазепін 

Ламотриджин 

Леветирацетам 

Окскарбазепін 

Натрію 

вальпроат 

Карбамазепін 

Клобазамa 

Габапентин 
a 

Ламотриджин 

Леветирацетам 

Окскарбазепін 

Натрію 

вальпроат 

Топірамат 

Еслікарбазепіну 

ацетатa 

Лакосамід 
Фенобарбітал 
Фенітоїн 

Прегабалінa 

Тіагабін 
Вігабатрин 

Зонісамідa
 

 



 

Пролонговані 

або повторювані 

судомні напади, 

судомний 

епістатус що 

відбувається в 

оточенні людей 

Мідазолам бук-
кально 
Діазепам рек-

тальноb Ло-

разепам 
внутрішньовенн 
о 

 

Судомний 
епістатуспід час 
перебування у 

лікарні 

Лоразепам 

внутрішньовенн 

о 

Діазепам 

внутрішньовенн 

о 

Мідазолам 

буккально 

Фенобарбітал 

внутрішньовенн 

о 

Фенітоїн 

Рефрактерний 

судомний 

епістатус 

Мідазолам 

внутрішньовенн 

о 

Пропофолb (для 
дорослих) 
Тіопентал 

натріюb
 

 

a На момент публікації (січень 2012), цей препарат не мав у Великобританії реєстрації для застосування 
за цими показанням і/або для даної популяції пацієнтів (щодо деталей див.таблицю №3). Необхідно 

отримати і задокументувати інформовану згоду. 
b На момент публікації (січень 2012), цей препарат не мав у Великобританії реєстрації для застосування 

за цими показанням і/ або для даної популяції пацієнтів (щодо деталей див.таблицю №3). Необхідно от-

римати і задокументувати інформовану згоду поряд із стандартними нормами невідкладної допомоги. 
 

Коментар робочої групи: 
В Україні незареєстровані більшість препаратів, які пропонуються для лікування епілеп-

тичного статусу – лоразепам, мідазолам, ін’єкційна форма фенітоїну. При виборі про-

тиепілептичних препаратів 1 та 2 лінії доцільно користуватися рекомендаціями не лише 

NICE, але й іншими клінічними настановами (ILAE, AAN, тощо) 

 

Таблиця 2: Вибір ПЕП відповідно до синдрому епілепсії 

Синдром епілепсії Перша лінія ПЕП Додаткові 

ПЕП 

Інші ПЕП, що 

можуть 

розглядатися 

при скеруванні 

пацієнта в 

третинний 

центр 

ПЕП, які не 

призначаються 

(можуть по-

гіршити стан) 

Дитяча абсансна 

епілепсія або інші 

синдроми з абсансами 

Етосуксимід 

Ламотриджинa 

Натрію вальпроат 

Етосуксимід 

Ламотриджинa 

Натрію 
вальпроат 

Клобазамa 

Клоназепам 

Леветирацетамa 

Топіраматa 

Зонісамідa
 

Карбамазепін 

Габапентин 

Окскарбазепін 

Фенітоїн 

Прегабалін 

Тіагабін 

Вігабатрин 

Юнацька абсансна 
епілепсія або інші 
синдроми з абсансами 

Етосуксимід 

Ламотриджинa 

Натрію вальпроат 

Етосуксимід 

Ламотриджинa 

Натрію 

вальпроат 

Клобазамa 

Клоназепам 

Леветирацетамa 

Топіраматa 

Зонісамідa
 

Карбамазепін 
Габапентин 
Окскарбазепін 
Фенітоїн 
Прегабалін 

Тіагабін 
Вігабатрин 
 



 

Юнацька міоклонічна 
епілепсія (ЮМЕ) 

Ламотриджинa 

Леветирацетамa 

Натрію вальпроат 

Топіраматa
 

Ламотриджинa 

Леветирацетам 

Натрію валь-
проат Топіра-

матa
 

Клобазамa 

Клоназепам 

Зонісамідa
 

Карбамазепін 
Габапентин 
Окскарбазепін 
Фенітоїн 

Прегабалін 
Тіагабін 
Вігабатрин 

Епілепсія з гене-
ралізованими 
тоніко-клонічними 
нападами 

Карбамазепін 
Ламотриджин 

Окскарбазепінa 

Натрію вальпроат 

Клобазамa Ла-

мотриджин 

Леветирацетам 

Натрію валь-

проат Топіра-

мат 

  

Ідіопатична 

генералізована 

епілепсія 

Ламотриджинa 

Натрію вальпроат 

Топіраматa
 

Ламотриджинa 

Леветирацетамa 

Натрію 
вальпроат 

Топіраматa
 

Клобазамa 

Клоназепам 

Зонісамідa
 

Карбамазепін 
Габапентин 
Окскарбазепін 

Фенітоїн 
Прегабалін 
Тіагабін 
Вігабатрин 

Інфантильні спазми, 

не пов'язані з тубе-

розним склерозом 

Проконсультуватися 
або направити до 
дитячого епілепто-
лога третинного 
рівня Стероїди 

(Преднізолон або 

Тетракозактидa) або 
Вігабатрин 

   

Інфантильні спазми, 

пов'язані з туберозним 

склерозом 

Проконсультуватися 

або направити до 

дитячого епілепто-

лога третинного 

рівня 

 
Вігабатрин чи 

стероїди 
(Преднізолон чи 

Тетракозактидa) 

   

Доброякісна фокальна 
епілепсія з центро-
темпоральними спай-

ками (роландична) 

Карбамазепінa 

Ламотриджинa 

Леветирацетамa 

Окскарбазепінa 

Натрію вальпроат 

Карбамазепінa 

Клобазамa Га-

бапентинa Ла-

мотриджинa 

Леветирацетамa 

Окскарбазепінa 

Натрію валь-
проат Топіра-

матa
 

Еслікарбазепіну 

ацетатa Лако-

самідa Фе-
нобарбітал 
Фенітоїн Пре-

габалінa Тіага-

бінa Вігабатринa 

Зонісамідa
 

 

Синдром 
Панайотопулоса 

Карбамазепінa 

Ламотриджинa 

Леветирацетамa 

Окскарбазепінa 

Натрію вальпроат 

Карбамазепінa 

Клобазамa 

Габапентинa 

Ламотриджинa 

Леветирацетамa 

Окскарбазепінa 

Натрію 
вальпроат 

Топіраматa
 

Еслікарбазепіну 

ацетатa Лакоса-

мідa Фенобарбі-
тал Фенітоїн 

Прегабалінa 

Тіагабінa Віга-

батринa Зоніса-

мідa
 

 



 

Пізня потилична 

дитяча епілепсія 

(синдром Гасто) 

Карбамазепінa Ла-

мотриджинa Леве-

тирацетамa Окскар-

базепінa Натрію 
вальпроат 

Карбамазепінa 

Клобазамa Га-

бапентинa Ла-

мотриджинa Ле-

ветирацетамa 

Окскарбазепінa 

Натрію вальпро-

ат Топіраматa
 

Еслікарбазепіну 

ацетатa Лако-

самідa Фенобар-
бітал Фенітоїн 

Прегабалінa 

Тіагабінa Вігаба-

трінa Зонісамідa
 

 

Синдром Драве Проконсультуватися 
або направити до ди-
тячого епілептолога 
третинного рівня 

Натрію вальпроат 

Топіраматa
 

Клобазамa 

Стіріпентол 

 Карбамазепін 

Габапентин 

Ламотриджин 

Окскарбазепін 

Фенітоїн 

Прегабалін 

Тіагабін 

Вігабатрин 

Безперервні спайк- 

хвилі під час повіль-

ного сну 

Направити до ди-

тячого епілептоло-
га третинного рів-
ня 

   

Синдром Леннокса— 

Гасто 

Проконсультуватися 

або направити до ди-

тячого епілептолога 

третинного рівня 

Натрію вальпроат 

Ламотриджин Фелбаматa 

Руфінамід 

Топірамат 

Карбамазепін 

Габапентин 

Окскарбазепін 

Прегабалін 

Тіагабін 

Вігабатрин 

Синдром Ландау- 

Клеффнера 

Направити до ди-
тячого епілептоло-
га третинного рів-
ня 

   

Міоклонічно- 
астатична епілепсія 

Направити до ди-
тячого епілептоло-
га третинного рів-

ня 

   

a На момент публікації (січень 2012), цей препарат не мав у Великобританії реєстрації для 
застосування за цими показаннями і/або для даної популяції пацієнтів (щодо деталей див.таблицю 
№3). Необхідно отримати і задокументувати інформовану згоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток F: Протоколи лікування судомного епілептичного статусу у дорослих і дітей 

(протоколи опубліковано у 2004 р. та 2011 р. відповідно) 

 

Лікування судомного епілептичного статусу у дорослих (опубліковано у 2004 р.)  

Рекомендації щодо лікування судомного епілептичного статусу у дітей (опубліковано у 2011 р.) 

Безсудомний епілептичний статус у дорослих і дітей (рекомендації 2004 р.) 

Лікування судомного епілептичного статусу у дорослих (опубліковано у 2004 р.) 

Загальні інструкції 

1-а стадія (0−10 хв) 
Забезпечити прохідність дихальних шляхів і проведення 

реанімаційних заходів 

Під’єднати кисень 

Оцінити кардіореспіраторну функцію 

Забезпечити венозний доступ 

Початковий статус 

2-а стадія (0−30 хв) 
Забезпечити постійний моніторинг життєво важливих функцій та стану пацієнту Розглянути 

можливість неепілептичного характеру статусу 

Провести невідкладну терапію антиепілептичними препаратами (АЕП) Провести 

невідкладні дослідження 

Ввести глюкозу (50 мл 50% розчину) та/або в/в тіамін (250 мг) у вигляді в/в ін’єкції сильної дії 

Pabrinex при наявності підозри на зловживання алкоголю або недостатнє харчування 

Лікувати ацидоз (при наявності тяжкого ступеня) 

3-я стадія (0−60 хв) 

Встановити етіологію 
Підготувати анестезіолога та відділення інтенсивної 

терапії (ВІТ) 

Визначити і лікувати медичні ускладнення За-

стосувати вазопресорну терапію (за необхідності) 

Розвинутий статус 

4-а стадія (30−90 хв) 

Перевести пацієнта до ВІТ 
Забезпечити інтенсивну терапію та моніторинг 

електроенцефалограми (ЕЕГ) 

Розпочати моніторинг внутрішньочерепного тиску (за 

необхідності) 

Розпочати довгострокову підтримуючу терапію АЕП 

Рефрактерний статус 

Невідкладні дослідження 
Потрібно взяти кров для аналізу газів крові, глюкози, ниркової та печінкової функції, кальцію та маг-

нію, здійснити повний аналіз крові (включаючи тромбоцити), аналіз коагуляції крові, концентрації 

ПЕП; 5 мл сироватки і 50 мл сечі потрібно залишити для подальших аналізів, включаючи токсико-

логічне дослідження, особливо якщо причина судомного епілептичного статусу невідома. Провести 

рентгенографію для оцінки можливості аспірації. Перелік інших досліджень залежить від клінічних об-

ставин і може включати томографію мозку, люмбарну пункцію. 

Моніторинг 
Регулярно проводити оцінку неврологічного статусу та вимірювання пульсу, артеріального тиску, темпе-

ратури, ЕКГ, біохімічний аналіз крові, газів крові, коагуляції, повний аналіз крові, оцінку концентрації 

препаратів. Пацієнтові потрібний повний спектр засобів ВІТ, і лікування повинне проводитися за участі 

анестезіолога та невролога. 

Моніторинг ЕЕГ потрібний для рефрактерного статусу. Слід розглянути можливість неепілептичного    

статусу.    При    рефрактерному    судомному    епілептичному    статусі первинною кінцевою точкою є 

супресія епілептичної активності на ЕЕГ, вторинною кінцевою точкою є патерн «спалах-пригнічення» 

(тобто короткі інтервали тривалістю до 1 с між спалахами супутнього ритму). 

 

http://publications.nice.org.uk/the-epilepsies-the-diagnosis-and-management-of-the-epilepsies-in-adults-and-children-in-primary-and-cg137/appendix-f-protocols-for-treating-convulsive-status-epilepticus-in-adults-and-children-adults#treating-convulsive-status-epilepticus-in-adults-published-in-2004
http://publications.nice.org.uk/the-epilepsies-the-diagnosis-and-management-of-the-epilepsies-in-adults-and-children-in-primary-and-cg137/appendix-f-protocols-for-treating-convulsive-status-epilepticus-in-adults-and-children-adults#guidelines-for-treating-convulsive-status-epilepticus-in-children-published-in-2011
http://publications.nice.org.uk/the-epilepsies-the-diagnosis-and-management-of-the-epilepsies-in-adults-and-children-in-primary-and-cg137/appendix-f-protocols-for-treating-convulsive-status-epilepticus-in-adults-and-children-adults#guidelines-for-treating-convulsive-status-epilepticus-in-children-published-in-2011
http://publications.nice.org.uk/the-epilepsies-the-diagnosis-and-management-of-the-epilepsies-in-adults-and-children-in-primary-and-cg137/appendix-f-protocols-for-treating-convulsive-status-epilepticus-in-adults-and-children-adults#non-convulsive-status-epilepticus-in-adults-and-children-2004-guideline


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представлена схема підходить для використання у стандартних умовах клінічної лікарні. У 

деяких ситуаціях загальну анестезію слід розпочинати раніше або (рідко) пізніше. 

Досвід довгострокового застосування (протягом годин і днів) нових анестезіологічних препаратів 

надзвичайно обмежений. Однак сучасні анестезіологічні препарати мають важливі фармакокінетичні 

переваги над традиційними барбітуратами. 

Терапію ПЕП слід проводити одночасно з невідкладним лікуванням. Вибір препарату залежить 

від попередньої терапії, типу нападів, форми епілепсії та клінічної ситуації. Попередню ПЕП 

необхідно продовжувати у повній дозі та з урахуванням всіх нещодавніх змін дозування. 

Якщо фенітоїн або фенобарбітал застосовували у  невідкладному  лікуванні, підтримуючі дози 

можна продовжувати приймати перорально або в/в при постійному моніторингу концентрації 

перепарату в сироватці. Також для підтримуючої терапії можуть призначатися інші ПЕП з титрацією 

дози. Слід обережно застосовувати назогастральне харчування, що може вплинути на абсорбцію 

деяких ПЕП. Після того, як у пацієнта були відсутні судоми протягом 12–24 год, та за умови 

достатніх концентрацій застосовуваних ПЕП у плазмі дози анестезіологічного препарату слід поступово 

зменшувати.   

Рекомендації щодо лікування судомного епілептичного статусу у дітей (опубліковано у 2011 р.) 
Оригінальні рекомендації щодо лікування судомного епілептичного статусу було опубліковано у 

2000 р. Пізніше їх було перероблено і доповнено Групою спеціалізованої реаніматологічної допомоги 

(ALSG) та презентовано у рамках навчальних курсів Групи у Великобританії  та  Європі.  В  

рекомендаціях  представлено  основи  лікування  судомного 

епілептичного статусу для молодих лікарів, хоча вони й не покликані описати всі можливі 

ситуації. Це є госпітальні клінічні рекомендації, які не враховують доклінічного лікування. Вони не 

включають даних щодо лікування дітей раннього віку, недоношених та/або новонароджених дітей. 

Також вони не містять даних щодо лікування дітей з частими епізодами судомного епілептичного 

 
Невідкладна терапія ПЕП судомного епілептичного статусу  

(опубліковано у 2004 р.) 

Попередній статус 

(доклінічний) 

Діазепам 10−20 мг ректально, повторювати 1 раз через 15 хв, якщо статус триває, 

або мідазолам 10 мг трансбуккально. 

Якщо напади тривають, застосувати описане далі лікування. 

Ранній статус 

Лоразепам в/в 0,1 мг/кг (зазвичай вводять 4 мг болюсно, після чого повторюють 1 

раз через 10–20 хв; швидкість не має великого значення). 

Застосувати звичайні ПЕП, якщо хворий вже отримує лікування. Для продовження 

контролю або якщо надалі тривають, застосувати описане далі лікування. 

Розвинутий статус 

Фенітоїн інфузія у дозі 15–18 мг/кг зі швидкістю 50 мг/хв або фосфенітоїн інфузія у 

дозі 15−20 мг еквівалента фенітоїну (ЕФ)/кг зі швидкістю 50–100 мг ЕФ/хв та/або 

фенобарбітал болюс 10–15 мг/кг зі швидкістю 100 мг/хв. 

Рефрактерний 

статусa
 

Загальна анестезія із застосуванням одного з наступних препаратів: пропофол (1–2 

мг/кг болюсно, потім 2–10 мг/кг/год) титрувати 

до настання ефекту; 

мідазолам (0,1–0,2 мг/кг болюсно, потім 0,05–0,5 мг/кг/год) титрувати до 

настання ефекту; 

натрію тіопентал (3–5 мг/кг болюс, потім 3–5 мг/кг/год) титрувати до 

настання ефекту; після 2–3 днів швидкість інфузії необхідно зменшити. 

Анестезію продовжувати протягом 12–24 год після спостерігання (клініч-

но або електрографічно) останнього нападу, після цього дозу зменшувати. 

a У представленій вище схемі рефрактерна стадія (загальна анестезія) досягається через 60- 
90 хв після початкової терапії. 

 



статусу, для яких найкращими є індивідуально відкориговані рекомендації, оскільки при таких нападах 

кращу відповідь на лікування можна отримати при застосуванні спеціальної терапії. 

Генералізований судомний епілептичний статус визначають генералізовані судоми, які тривають 

30 хв і більше, або повторювані епілептичні судоми, що виникають із частотою 30 хв без 

відновлення свідомості між нападами. Втім, у рекомендаціях зазначено, що «з практичною метою, 

підхід до дитини з епілептичними судомами, що тривають понад 5 хв, повинен бути таким самим, як 

і до дитини, яка знаходиться у «розгорнутому» статусі — зупинити напади і запобігти розвитку 

епілептичного статусу. Позицію, викладену у рекомендаціях, представлено у наступній таблиці. 

 

 

Лікування судомного епілептичного статусу 
На початку лікування за данним протоколом важливо визначити, яке лікування отримував 

хворий до моменту надходження до лікарні та в залежності від  цього модифікувати лікування за цим 

протоколом.   

Безсудомний епілептичний статус у дорослих і дітей (рекомендації 2004 р.) 
Цей стан менш розповсюджений, ніж судомний епілептичний статус. Лікування без судомного 

епілептичного статусу є менш терміновим, ніж лікування судомного епілептичного статусу. 

Лікування слід проводити наступним чином: 

 продовжувати або відновити звичайну пероральну терапію АЕП; 

 застосувати в/в бензодіазепінів під контролем ЕЕГ, особливо якщо діагноз не 

встановлений; 

 звернутися до провідних спеціалістів та/або призначити моніторинг ЕЕГ 

 

Час 0 хв (1-й 
крок) 

Початок нападів 
Перевірити стан дихальних шляхів, 

дихання, кровообіг), забезпечити 

високу концентрацію O2 (при 

можливості) 

Перевірити концентрацію глюкози в 

крові 

Підтвердити клінічно, що напади є 

епілептичним. 

5 хв 

(2-й крок) 

Мідазолам 0,5 мг/кг трансбуккально 

або лоразепам 0,1 мг/кг, якщо вста-

новлено венозний доступ 

Мідазолам можуть застосовувати 

батьки, особи, що доглядають хворого, 

або лікарі швидкої допомоги в амбула-

торних умовах 

15 хв  

(3-й крок) 

Лоразепам 0,1 мг/кг в/в Цей крок необхідно здійснювати у 

лікарні 

Консультація досвідченого фахівця 

Підготувати фенітоїн для здійснення 4- 

го кроку 

Повторно підтвердити, що напади є 

епілептичним 

25 хв 

(4-й крок) 

Фенітоїн 20 мг/кг у вигляді в/в інфузії 

протягом 20 хв 

або (якщо пацієнт вже отримує 

фенітоїн) 

фенобарбітал 20 мг/кг в/в протягом 5 хв 

Паральдегід 0,8 мл/кг суміш можна 

застосовувати після початку прийому 

інфузії фенітоїну за призначенням 

досвідченого фахівця 

Консультація досвітченого фахівця 

45 хв  

(5-й крок) 

Швидке послідовне введення анестезії, 

використовуючи тіопентал натрію 

4 мг/кг в/в 

Перевести до педіатричного відділення 

інтенсивної терапії 


