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ПРОГНОЗ ПЕРЕБІГУ СИМПТОМАТИЧНОЇ ЕПІЛЕПСІЇ У ДІТЕЙ
В.В. Сальникова
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Prognosis of symptomatic epilepsy course for children
Salnikova V.
Institute for children and adolescents health care of the NAMS of Ukraine
The objective. Optimization of the symptomatic epilepsy diagnosis in children on the basis of studying its course, the 
structure of etiological factors, and some features of the disease onset in different age groups, as well as the presence of 
clinico-electroencephalographic correlate and comparability with anatomical characteristics (the results of magnetic 
resonance tomography).
Materials and methods. Test objects of the present study were 120 children of different age groups (from 1 to 17 
years) with a clinically documented diagnosis of symptomatic partial epilepsy. All patients were examined with the use of 
clinical methods - analysis of obstetric history and the state of children in the neonatal period and in the successive periods 
of life, the study of psychomotor development dynamics and of medical history (to establish the exact time of the occurrence 
and a detailed description of the first seizure nature, as well as the incidence and nature of further seizures), and 
investigation of the somatic and neurological states of patients. Laboratory methods included total clinical and biochemical 
analyses of urine and blood , instrumental - ultrasound examination of the abdominal cavity organs; neurophysiologic 
–electroencephalographic evaluation (EEG), video-EEG-monitoring; neurovisualizing - magnetic resonance tomography 
(MRT); neuropsychological (psychological counseling, as required), and statistical methods.
Results. Various indices of different aspects of the pathological process have been estimated in our study. The following 
characteristics serve as predictors: a form of epilepsy, the etiology of the disease, age of the patient at its onset, a combination 
of the attack types and their transformation , EEG and sleep- EEG evaluations, organic disorders, found during neurovisualizing, 
and a degree of disorders in the superior mental functions, identified in neuropsychological testing. Calculations have shown 
that four parameters (age at the disease onset, EEG and sleep- EEG evaluations, and MRT indices) are the optimum, which 
makes it possible to include a new-come patient after appropriate examinations and calculations into the group with remission 
or the group with a resistant course of the disease, and in this way to predict the further course of the disease.
Conclusions. Prognosis of symptomatic epilepsy course in children from its early stage with consideration of the causes 
of epileptic states occurrence, age of the disease onset and its clinical manifestations, and of neurophysiological and 
neurovisualizing information will optimize early diagnosis of epilepsy, make it possible to differentiate approaches to the 
treatment of patients, which will improve the quality of life of patients and reduce the probability of disability.
Keywords: symptomatic partial epilepsy, prognosis, and children.

Прогноз течения симптоматической эпилепсии у детей
Сальникова В.В.
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», г.Харьков
Цель исследования. Оптимизация диагностики симптоматической эпилепсии у детей на основании исследо-
вания течения симптоматической эпилепсии, изучения структуры этиологических факторов, особенностей дебюта и 
течения заболевания в различных возрастных группах, наличия клинико-электроэнцефалографического коррелята 
и сопоставимости с анатомическими данными (результатами магнитно-резонансной томографии).
Материал и методы. Объектом для настоящего исследования послужили 120 детей различных возрастных 
групп (от 1 года до 17 лет) с клинически достоверным диагнозом - симптоматическая парциальная эпилепсия. Все 
пациенты обследованы с использованием клинических методов - анализ акушерского анамнеза, состояния детей в 
период новорожденности и в последующие периоды жизни; изучение динамики психомоторного развития; изуче-
ние анамнеза заболевания (установление точного времени возникновения и детальное описание характера пер-
вого припадка, частоты и характера последующих припадков); исследование соматического и неврологического 
статусов пациентов; лабораторных: общие и биохимические анализы мочи и крови; инструментальных: ультразву-
ковое исследование органов брюшной полости; нейрофизиологических: электроэнцефалографическое обследова-
ние (ЭЭГ), видео-ЭЭГ-мониторинг; нейровизуализационных: магнитно-резонансная томография (МРТ); нейропси-
хологических (консультация психолога по необходимости), статистических методов исследования.
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Результаты. Оценены различные показатели, характеризующие разные стороны патологического процесса, из 
которых в качестве прогностических были выделены следующие: форма эпилепсии; этиология заболевания; возраст 
дебюта; сочетание типов приступов; трансформация приступов; данные ЭЭГ и ЭЭГ сна; органические нарушения, 
обнаруженные при нейровизуализирующих исследованиях; степень нарушений высших психических функций, 
выявленных при нейропсихологическом тестировании. Проведенные расчеты показали, что оптимальным является 
учет четырех показателей (возраст дебюта, показатель ЭЭГ, показатель ЭЭГ сна, показатель МРТ), которые дают 
возможность отнести вновь прибывшего пациента после проведения соответствующих исследований и расчетов к 
группе с ремиссией или к группе с резистентным течением и таким образом прогнозировать дальнейшее протека-
ние болезни.
Выводы. Прогнозирование течения симптоматической эпилепсии у детей, начиная с ранних этапов, с учётом 
анализа причин возникновения эпилептических состояний, возраста дебюта заболевания, клинических проявлений, 
данных нейрофизиологического и нейровизуализационного обследования позволит оптимизировать раннюю диаг-
ностику эпилепсии, дифференцированно подходить к лечению больных, что улучшит качество жизни пациентов и 
уменьшит вероятность инвалидизации.
Ключевые слова: симптоматическая парциальная эпилепсия, прогноз, дети.

Адреса для кореспонденції:
Сальникова Владлена Вікторівна – лікар-дитячий невролог ДУ «Інститут охорони здоров´я дітей та підлітків НАМН України»; Адреса: 61153, 

м.Харків, пр. 50- річчя ВЛКСМ, 52-А; тел. (0572) 62-41-47; E-mail: neuronet@i.ua; vladol2007@mail.ru



60

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии Январь/Февраль  2013  Том 3    №1

Актуальність вивчення проблеми епілепсії у дітей обу-
мовлена високою поширеністю захворювання і нерідко 
тяжкими медико-соціальними і інвалідизуючими наслід-
ками (Петрухін А.С., 2002; В.Ю.Мартинюк, 2003; Brodi М., 
2005; Т.А.Лі товченко, 2011; И.С.Зозуля, А.Ф. Нечай, 2011). 
У дітей різні судорожні стани зустрічаються частіше, ніж 
у дорослих. Серед дітей-інвалідів, інвалідність яких 
пов'язана із захворюваннями нервової системи, діти з 
епілепсією займають друге місце. Із зареєстрованих в 
Україні в 2011 році 17732 дітей, хворих на епілепсію, 
близько 30% мають резистентні до медикаментозної 
терапії форми захворювання.

У виборі тактики терапії з метою досягнення ремісії 
допомагають знання прогнозу захворювання.

J. W. Sander (2000) пропонує виділяти наступні варіанти 
перебігу епілепсії за прогнозом:

• дуже хороший прогноз - ремісія наступає спон-
танно, можна обійтися без протисудомних препа-
ратів;

• хороший прогноз - для досягнення ремісії необ-
хідні короткі курси протисудомних препаратів;

• невизначений прогноз - ремісія досяжна при при-
значенні протисудомних препаратів, але можливі 
рецидиви як на тлі їх прийому, так і після відміни;

• поганий прогноз - ремісія недосяжна, застосуван-
ня протисудомних засобів ефекту не дає.

На сучасному етапі вивчається вплив на перебіг епілеп-
сії у дітей ряду чинників. У своїх дослідженнях L. S. Chen et 
al. (2002) дійшли висновку, що єдиним чинником ризику 
розвитку резистентних форм є наявність структурного 
дефекту за даними МРТ головного мозку [1]. Brodie M.J. 
(2003), досліджуючи пацієнтів з фебрільними судомами в 
анамнезі, в 37% випадків відзначив несприятливий 
результат розвинутої згодом епілепсії [2]. У дослідженнях 
Okumura A. et al. (2001) показано, що чим раніше почина-
ються у дитини епілептичні напади, тим вище у нього 
ризик формування резистентності[3]. Проте, на думку В. 
MacDonald (2001), вік маніфестації нападів більше впли-
ває на розумовий розвиток дитини, а не на прогноз епі-
лепсії [4]. Наголошується, що висока частота нападів є 
одним з несприятливих показників перебігу симптома-
тичної парціальної епілепсії (Berg А.Т. etal., 2001) [5]. На 
думку З. Gurses et al. (1999), для симптоматичних парці-
альних епілепсій поєднання декількох типів нападів у 
однієї дитини є несприятливою ознакою [6]. W. A. Arts et 
al. (2002), з іншого боку, вказують, що сприятливішими за 
прогнозом є прості парціальні напади [7]. 

Значущими в питанні прогнозу епілепсії є дані нейро-
фізіологічних досліджень. Багато дослідників (М., 
Kalviainen R., 1999; Ohtsuka Y. et al., 2000; Berg A. T. et al., 
2001; Chen L. S. et al., 2002) вважають, що патологічні 
зміни на ЕЕГ є значущим маркером резистентності. До 
ЕЕГ- чинників резистентності автори відносять фокальні 
спайк-хвилі, що асоціюються з дифузними спайк-хвилями 

на первинній ЕЕГ, повільнохвильова фокальна актив-
ність і вторинна білатеральна синхронізація на ЕЕГ [8, 9]. 
Підсумовуючи ці дані, можна сказати, що будь-які відхи-
лення від норми на ЕЕГ - це вже несприятливий чинник 
прогнозу, проте не вивчено прогностичне значення змін 
ЕЕГ в динаміці, а також не вивчений вплив на перебіг 
симптоматичних парціальних епілепсій у дітей відхилень 
на ЕЕГ сну.

У зв'язку з вищевикладеним великий інтерес представ-
ляє прогнозування перебігу симптоматичної парціальної 
епілепсії у дітей, починаючи з ранніх етапів, з урахуван-
ням аналізу причин виникнення епілептичних станів, віку 
дебюту захворювання, клінічних проявів, даних нейрофі-
зіологічного, нейровізуалізаційного обстеження і нейроп-
сихологічного тестування. У літературі відсутні повідо-
млення про комплексне вивчення даної проблеми. 

Вивчення цих аспектів дозволить оптимізувати ранню 
діагностику симптоматичної епілепсії, диференційовано 
підходити до лікування хворих, що поліпшить якість 
життя пацієнтів і зменшить вірогідність інвалідизації. 

Мета дослідження. Оптимізація діагностики симпто-
матичної епілепсії у дітей на підставі дослідження пере-
бігу симптоматичної епілепсії, вивчення структури етіо-
логічних чинників, особливостей дебюту і перебігу 
захворювання в різних вікових групах, наявність клініко-
електроенцефалографічного корелята і співставлення з 
анатомічними даними (результатами магнітно-
резонансної томографії). 

Матеріали та методи дослідження. Об'єктом для 
дослідження були 120 дітей різних вікових груп (від 1 до 
17 років) з клінічно достовірним діагнозом симптоматич-
на парціальна епілепсія. Хворі були розділені за віком на 
ідентичні підгрупи згідно з класифікацією Бісяріної В.П. 
Всі пацієнти обстежені в клінічних умовах з використан-
ням клінічних методів - аналіз акушерського анамнезу, 
стани дітей в період новонародженості і в подальші пері-
оди життя; вивчення динаміки психомоторного розви-
тку; вивчення анамнезу захворювання (встановлення 
точного часу виникнення і детальний опис характеру 
першого припадка, частоти і характеру наступних при-
падків); дослідження соматичного і неврологічного ста-
тусів пацієнтів; лабораторних: загальні і біохімічні аналі-
зи сечі і крові; інструментальних: ультразвукове дослі-
дження органів черевної порожнини; нейрофізіологіч-
них: електроенцефалографічне обстеження (ЕЕГ), відео-
ЕЕГ-моніторинг; нейровізуалізаційних: магнітно-
резонансна томографія (МРТ); нейропсихологічних 
(консультація психолога за потреби), статистичних мето-
дів дослідження.

Результати дослідження та їх обговорення. Для 
побудови моделі прогнозу перебігу епілепсії у дітей 
нами були оцінені різні показники, що характеризують 
різні сторони патологічного процесу, з яких як прогнос-
тичні були виділені наступні: форма епілепсії; етіологія 
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захворювання; вік дебюту; поєднання типів нападів; 
трансформація нападів; дані ЕЕГ і ЕЕГ сну; органічні 
порушення, виявлені при МРТ; ступінь порушень вищих 
психічних функцій.

Для введення кількісних характеристик вибраних 
нами показників були розраховані вагові коефіцієнти. 
Алгоритм розрахунку вагів полягав в обліку частоти 
конкретного показника у дітей в групі з резистентним 
перебігом епілепсії. Для зручності порівняння за оди-
ницю вимірювання було вибрано 10%. В результаті 
кожна досліджена нами ознака в групах з ремісією і 
резистентною течією набувала вагового коефіцієнта, 
залежного від частоти в групах.

З урахуванням розподілу дітей залежно від характе-
ру перебігу епілепсії з урахуванням локалізації епі-
лептичного вогнища (табл.1) було встановлено, що 
ваговий коефіцієнт лобової локалізації епілепсії скла-
дає 3,5, коефіцієнт скроневої - 4,3, а потиличної і 
тім'яної -2,4.

Примiтки:* - відмінності достовірні;
n - кількість дітей в групі.

Аналогічно, на підставі аналізу розподілу дітей залеж-
но від етіології епілепсії (табл.2), були розраховані відпо-
відні вагові коефіцієнти.

Примітка: *- відмінності в частоті зустрічаємості етіологічного чин-
ника епілепсії в групах з ремісією і резистентним перебігом епілепсії 
достовірні. 
n - кількість пацієнтів в групах, сформованих залежно від етіології 
епілепсії.

На підставі аналізу розподілу дітей залежно від віку 
дебюту (табл.3) були розраховані відповідні вагові коефі-
цієнти. 

Примітки: * - відмінності в частоті зустрічаємості віку дебюту в групах 
з ремісією і резистентним перебігом епілепсії достовірні;
m - кількість пацієнтів в групах з різним перебігом епілепсії; 
n - кількість пацієнтів в групах, сформованих залежно від віку дебюту.

Аналіз розподілу дітей з епілепсією залежно від поєд-
нання типів нападів (табл.4) та зміни характеру нападів 
(табл.5). 

Примітки: m - кількість пацієнтів в групах з різним перебігом епілепсії; 
n - кількість пацієнтів в групах, сформованих залежно від поєднання 
нападів;
* - відмінності в частоті зустрічаємості одного типу нападів в групах з 
ремісією і резистентним перебiгом достовірні.

Примітки: m - кількість пацієнтів в групах з різним перебігом епілепсії; 
n - кількість пацієнтів в групах, сформованих залежно від характеру 
зміни нападів;
* - відмінності в частоті зустрічаємостi характеру зміни нападів в гру-
пах з резистентним перебiгом і ремісією достовірні.

Важлива інформація для побудови моделей прогнозу 
характеру перебігу епілепсії у дітей була отримана з 
використанням даних ЕЕГта ЕЕГ сну. На підставі даних, 
наведених в табл. 6 і 7, були розраховані відповідні ваго-
ві коефіцієнти.

Таблиця 1
Розподіл дітей з різним перебігом епілепсії залежно 

від локалізації вогнища (%)

Таблиця 3
Розподіл дітей в групи залежно від віку дебюту 

епілепсії (%)

Таблиця 4
Розподіл дітей з епілепсією залежно від поєднання 

типів нападів (%)

Таблиця 5
Розподіл дітей з епілепсією залежно від характеру 

зміни нападів
Таблиця 2

Розподіл дітей в групи залежно від етіології 
епілепсії (%)

Характер 
перебiгу

Форма симптоматичної епілепсії
Лобова 
(n=45)

Скронева 
(n=54)

Потилична 
(n=19)

Тім'яна 
(n=2)

Ремісія 29 (64,4±6,7) 31(57,4±6,7) 15(78,9±9,3) 1(50±35,4)
Резистентна 
форма

16(35,6±6,7) 23(42,6±6,7) 4(21,1±9,3)*
(p<0,001)

1(50±35,4)

Етіологічний чинник Характер перебігу
Ремісія Резистентна форма

Перинатальне гiпоксично-
травматичне ураження мозку 
(n=44)

34(77,3±6,3) 10 (22,7±6,3)*
(p<0,0001)

Наслідки перенесеної ней-
роiнфекції (n=25)

18(72±9,0) 7(28±9,0)*
(p<0,001)

Наслідки черепно-мозкової 
травми (n=16)

8(50±12,5) 8(50±12,5)

Мезіальний темпоральний 
склероз (n=14)

8(57,1±13,2) 6(42,9±13,2)

Вроджені аномалії розвитку 
головного мозку (n=21)

8(38,1±10,6) 13(61,9±10,6)

Вік дебюту, роки Характер перебігу
Ремісія(m =76) Резистентна форма 

(m =44)
До 1 року (n=31) 14 (45,2±8,9) 17(54,8±8,9)
1-3 (n=21) 11(52,4±10,9) 10(47,6±10,9)
4-6 (n=18) 12(66,7±11,1) 6(33,3±11,1)
7-10 (n=33) 24(72,7±7,7) 9(27,3±7,7)*

(p<0,001)
11-14 (n=14) 13(92,9±6,8) 1(7,1±6,8)*

(p<0,001)
15-17 (n=3) 2(66,7±27,1) 1(33,3±27,1)

Характер перебігу 
захворювання

Поєднання типів нападів
Один тип 

(n=44)
Два типи 

(n=43)
Три типи 

(n=25)
Чотири типи і 
більше (n=8)

Ремісія (m =76) 36(81,8±5,8) 29(67,4±7,2) 11(44±9,9) 0
Резистентна форма
(m =44)

8(18,2±5,8)*
(p<0,0001)

14(32,6±7,2) 14(56±9,9) 8 (100)

Характер зміни нападів Перебіг епілепсії
Ремісія (m =76) Резистентна форма 

(m=44)
Генералiзацiя (n=19) 6 (31,6±10,7)*
(p<0,05) 13 (68,4±10,7)
Перетворення нападів у 
фокальні форми (n=47)

29 (61,7±7,1) 18 (38,3±7,1)*
(p<0,05)

Не змiнювались (n=54) 31 (57,4±6,7) 21 (42,6±6,7)
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Примітки: m - кількість пацієнтів в групах з різним перебігом епілепсії; 
n - кількість пацієнтів в групах, сформованих залежно від наявності 
патологічних змін ЭЭГ1;
*- відмінності в частоті зустрічаємостi ознаки між групами з рiзним 
перебігом епілепсії достовірні.

Окрім важливої діагностичної інформації, що дозволяє 
виявити структурні порушення мозку, дані МРТ (табл.8) 
можуть бути використані для прогнозування характеру 
перебігу епілепсії. У табл.9 представлений розподіл дітей 
в групах ремісії і резистентної течії залежно від результа-
тів нейропсихологiчного тестування.

Примітки: n - кількість пацієнтів в групах, сформованих залежно від 
типу структурних порушень мозку;
* - відмінності в частоті зустрічаємостi типу структурного порушення 
в групах з різним перебігом епілепсії достовірні.

Примітки: n - кількість помилок в пробах;
* - відмінності в частоті зустрічаємостi помилок між групами з різ-
ним типом перебігу епілепсії достовірні.

Отримані в результаті досліджень вагові коефіцієнти всіх 
прогностичних показників були використані при побудові 
моделі прогнозу перебігу епілепсії.

З використанням вагових коефіцієнтів були розраховані 
сумарні значення показників кожного обстеженого хворого, 
а потім середнє значення отриманого інтегрального показ-
ника в групах з ремісією і резистентним перебігом епілепсії. 
Для групи з ремісією середнє значення інтегрального показ-
ника склало 29,6±6,7, а для групи з резистентною течією - 
40,6±6,1. Відмінності між середніми значеннями інтегральних 
показників груп достовірні (P<0,001). Таким чином, введені 
вагові коефіцієнти дозволяють достовірно розділити хворих 
на групи залежно від характеру перебігу епілепсії.

Для побудови моделі, що дозволяє прогнозувати характер 
перебігу епілепсії із застосуванням виділених інформативних 
показників і їх вагових коефіцієнтів, був використаний покро-
ковий аналіз дискримінанта [10]. Були враховані значення 
наступних показників: форма епілепсії (Р1), етіологія епілепсії 
(Р2), вік дебюту (Р3), поєднання нападів (Р4), трансформація 
нападів (Р5), дані ЕЕГ (Р6), дані ЕЕГ сну (Р7), помилки при 
нейропсихологiчному тестуванні (Р8), структурні порушення 
мозку за даними МРТ (Р9).

Нами було отримано два варіанти розділення пацієнтів на 
групи з різним перебігом епілепсії і побудовані відповідні 
системи рівнянь. У першому варіанті розрахунку при покро-
ковому аналізі дискримінанта були визначені чотири най-
більш інформативних показники: вік дебюту (Р3), показник ЕЕГ 
(Р6), показник ЕЕГ сну (Р7), показник МРТ (Р9). Отримана систе-
ма рівняння для визначення номера групи пацієнта (1 група - 
ремісія, 2 група - резистентний перебіг епілепсії) має вигляд:

F1 = 1,84288•Р3 + 0,57675•P6 + 0,52733•P7 + 1,54689•P9 - 
7,79079

F2 = 2,5497•P3 + 1,1243•P6 + 0,9214•P7 + 2,0983•P9 - 17,0661
У кожне з рівнянь підставляються зважені значення показ-

ників, визначені для конкретного пацієнта і розраховуються 
значення змінних F1 і F2. Якщо F1>F2, то пацієнт відноситься 
до першої групи, якщо F2>F1 - до другої. Помилка прогнозу 
характеру перебігу епілепсії при використанні чотирьох 
змінних складає 14%.

При другому варіанті розрахунку були враховані шість 
змінних: форма епілепсії (Р1), вік дебюту (Р3), поєднання 
нападів (Р4), показники ЕЕГ (Р6), показники ЕЕГ сну (Р7), наяв-
ність помилок при нейропсихологiчному тестуванні (Р8).

Патерн ЭЭГ Перебіг епілепсії
Ремісія 
(m=76)

Резистентна 
форма 
(m=44)

Епілептична активність Фокальна 
епілептична
активність 

(n=40)

19 
(47,5±7,8)

21 (52,5±7,8)

Мультифокальна 
епілептична 

активність (n=2)

0 2 (100)

ВБС (n=5) 4 (80±17,9) 1(20±17,9)*
(p<0,02)

Зміна фонової
активності

Регіональне 
уповільнення 

(n=10)

4 (40±15,5) 6 (60±15,5)

Уповільнення 
фонової актив-

ності (n=14)

4 
(28,6±12,1)*

(p<0,02)

10 (71,4±12,1)

Уповільнення фонової актив-
ності і фокальна епілептична 

активність (n=12)

6 (50±20,8) 6 (50±20,8)

Таблиця 6
Розподіл дітей по типах патологічних змін на ЭЭГ1 (%)

Таблиця 9
Розподіл дітей в групах з ремісією і резистентним 

перебігом епілепсії залежно від наявності помилок 
при нейропсихологiчному тестуванні

Таблиця 7
Розподіл дітей залежно від характеру ЕЕГ сну

Таблиця 8
Розподіл дітей з епілепсією залежно від типу 

структурних порушень мозку (за даними МРТ)

Перебіг 
епілепсії

Патерн ЭЭГ
Епіактив-
ність уві 

сні (n=68)

Фокальна
(n=58)

Мультифо-
кальна

(n=3)

ВБС
(n=7)

Посилення 
епіактив-

ності уві сні 
(n=24)

Ремісія 
(m=58)

30
(44,1±6,0)

25
(43,1±6,5)

1
(33,3±27,1)

4 
(57,1±18,7)

9
(37,5±9,9)

Резистентна 
форма 
(m=39)

38
(55,9±6,0)

33
(56,9±6,5)

2
(66,7±27,1)

3 
(42,9±18,7)

15
(62,5±9,9)

Тип структурного порушення мозку Перебіг епілепсії
Ремісія Резистентна 

форма
Коркова атрофія головного мозку 
(n=41)

26 (63,4±7,5) 15 (36,5±7,5)

Перивентрикулярная лейкомаляцiя 
(n=17)

14 (82,4±9,3) 3 (17,6±9,3)*
(p<0,0001)

Мезіальний темпоральний склероз 
(n=14)

8 (57,1±13,2) 6 (42,9±13,2)

Посттравматичні деструкції (n=16) 8 (50±12,5) 8 (50±12,5)
Геміатрофія (n=7) 3 (42,9±18,7) 4 (57,1±18,7)
Арахноїдальні кісти (n=12) 7 (58,3±14,2) 5 (41,7±14,2)
Коркові дисплазії (n=16) 9 (56,3±12,4) 7 (43,7±12,4)
Фокальні і мультифокальнi гiпоксично-
ішемічні ураження (n=19)

14 (73,7±10,1) 5 (26,3±10,1)*
(p<0,003)

Результат нейропсихоло-
гiчного тестування

Перебіг епілепсії
Ремісія Резистентна форма

Не виявлено помилок (n=26) 21 (80,8±5,7) 5 (19,2±5,7)*
(P<0,001)

Виявлені помилки в пробах 
(n=46)

27 (58,7±7,2) 19 (41,3±7,2)
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Отримана система рівняння для визначення номера групи 
пацієнта (1 група - ремісія, 2 група - резистентний перебіг 
епілепсії) має вигляд:

F1= 9,7261•P1 + 2,5759•P3 + 1,4359•P4+ 0,6065•P6 + 0,9292•P7 
+ 0,5947•P8 - 29,0726

F2 = 11,0215•P1 + 3,359•P3 + 1,972•P4 +1,0853•P6 + 1,334•P7 
+ 0,7182•P8 - 45,6796

Аналогічно попередньому випадку в кожне з рівнянь під-
ставляються зважені значення показників, визначені для 
конкретного пацієнта і розраховуються значення змінних F1 
і F2. Якщо F1>F2, то пацієнт відноситься до першої групи, 
якщо F2>F1 - до другої. Проте облік більшої кількості показ-
ників привів до зростання помилки класифікації понад 20%, 
що є неприйнятним.

Проведені розрахунки показали, що оптимальним є облік 
чотирьох показників (вік дебюту, показник ЕЕГ, показник ЕЕГ 
сну, показник МРТ), які дають можливість віднести новопри-
булого пацієнта, після проведення відповідних досліджень і 
розрахунків, до групи з ремісією або до групи з резистентним 
перебiгом і, таким чином, прогнозувати подальший розвиток 
хвороби.

Висновки
При обстеженні пацієнтів з симптоматичною 
парціальною епілепсією слід враховувати наступні дані: 
етіологія захворювання; вік дебюту; поєднання типів 
нападів; трансформація нападів; дані ЕЕГ і ЕЕГ сну; 
органічні порушення, виявлені при нейровізуалізуючих 
дослідженнях; ступінь порушень вищих психічних функцій, 
які дають можливість віднести первинного пацієнта, після 
проведення відповідних досліджень і розрахунків, до 
групи з ремісією або до групи з резистентною формою і 
таким чином прогнозувати подальший перебіг хвороби і 
своєчасно проводити корекцію антиепілептичної терапії.
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