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ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ 
Симптоматске епилепсије кроз животна доба
 
Петак, 11. новембар, 2011.

09.00  долазак у Конак манастира Студеница
  Коктел добродошлице

10.00 Проф.др Небојша Јовић 
 Поздравна реч. Отварање Школе

10.15 Др Слободанка Илић-Тасић (Ниш) 
  Манастир Студеница у српској средњевековној медицини
 
10.30– 13.45 Пленарна предавања  
  (30 мин за предавање и 15 мин за дискусију после презентације)
  Модератори:  Проф. др Н.Јовић, Проф. др Д. Сокић

Проф. др Драгослав СОКИЋ (Београд)
Нова класификација узрока епилепсија 

Проф. др Марија КНЕЖЕВИЋ-ПОГАНЧЕВ (Нови Сад)
Епилепсије и пре/перинатално оштећење мозга

11.30-11.45 Пауза за кафу и освежење

Проф. др Небојша ЈОВИЋ (Београд)
Фармакорезистентне епилепсије детињства: отворена питања

Проф. др Ксенија БОЖИЋ (Нови Сад)
Мождана исхемија и епилепсија

14.00-15.00
ручак

15.30– 17.45 рад у малим групама I
  (Учесници подељени у 3 групе са 10-12 полазника)
Полазници ће приказивати случајеве из њихове клиничке праксе (15-20 мин. презентација и 
5-10 мин. за дискусију / по случају).

Група 1 Прикази случајева (полазници) 
  20-25 мин по приказу случаја, укључујући дискусију
  Модератори: др Небојша јовић, др Ксенија Божић 

Група 2 Прикази случајева (полазници) 
  20-25 мин по приказу случаја, укључујући дискусију
  Mодератори: др драгослав Сокић, др Стева Лукић

Група 3 Прикази случајева (полазници) 
  20-25 мин по приказу случаја, укључујући дискусију
  Mодератори: др Марија Кнежевић-Поганчев, др Мирјана Спасић

17.45-18.00 Пауза за кафу и освежење
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18.00 - 19.30 рад у групама II
  (Полазници подељени у 2 групе)

Група а антиепилептичка терапија (туторијал) 
  рационална политерапија
  ас. др Стево Лукић (Ниш)
  Прикази случајева

Група Б Неурорадиологија (туторијал)
  Доц.др Катарина Копрившек  (Нови Сад)
  Малформације кортикалног развоја
  (низ приказа случајева)

19.45 - 21.15   

Група а Неурорадиологија (туторијал)
  доц.др Катарина Копрившек  (Нови Сад)
  Малформације кортикалног развоја
  (низ приказа случајева)

Група Б Видео-ЕЕГ прикази случајева  (туторијал) 
  др. Милан Борковић, Проф.др Н. јовић (Београд) 
  Клиничка, видео-ЕЕГ анализа. Симптоматске епилепсије. Деца. 

21.15  Вечера

Субота, 12. новембар, 2011.  

09.00– 10.30 Пленарна сесија- Саопштења на одабране теме
  (45 мин по саопштењу, укључујући дискусију) 
  Модератори:  Проф. др д. Сокић,  доц. др Ксенија Гебауер-Букуров

Проф.др Мирјана СПАСИЋ  (Ниш)
Епилепсија и патологија трудноће и порођаја

Проф.др Славица ВУЈИСИЋ (Подгорица)
Пост-трауматске епилепсије

10.30-10.45   Пауза за кафу и освежење

10.45– 13.00 рад у малим групама I
  (Учесници подељени у 3 групе са 10-12 полазника)
Полазници ће приказивати случајеве из њихове клиничке праксе (15-20 мин. презентација и 
5-10 мин за дискусију/ по случају).
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Група 1 Прикази случајева (полазници) 
  20-25 мин по приказу случаја, укључујући дискусију
  Модератори: др Небојша јовић, др Стево Лукић

Група 2 Прикази случајева (полазници) 
  20-25 мин по приказу случаја, укључујући дискусију
  Модератори: др Славица Вујисић, др Марија Кнежевић-Поганчев

Група 3 Прикази случајева (полазници) 
  20-25 мин по приказу случаја, укључујући дискусију
  Moдератори: др Ксенија Божић,др драгослав Сокић
 
13.00-14.30 (сви полазници, А+Б)
  Видео-ЕЕГ прикази (туторијал) 
  Клиничка и видео-ЕЕГ анализа
  др. Никола Војводић (Београд) 
  Прикази случајева са фармакорезистентном епилепсијом. Одрасли

14:30 - 15:39 ручак

16.00– 17.30 рад у групама II
  (Полазници подељени у 2 групе)

Група а Неурохирургија (туторијал)
   директна електро-кортикостимулација у хируршком лечењу тумора 

моторне зоне мозга 
  доц. др Горан Тасић (Београд)
  Прикази случајева, Видео приказ

Група Б Форензички аспекти (туторијал) 
  Повреде мозга и пост-трауматска епилепсија
  Проф. др Слободан Савић (Београд) 
  Прикази случајева

17.30-17.45 Пауза за кафу и освежење

17.45– 19.15 рад у групама II
  (Полазници подељени у 2 групе)

Група а Видео-ЕЕГ прикази (туторијал) 
  Клиничка и видео-ЕЕГ анализа
  др. александар ристић, Проф. др драгослав Сокић (Београд) 
  Прикази случајева са фармакорезистентном епилепсијом. Одрасли

Група Б Неурохирургија (туторијал)
   директна електро-кортикостимулација у хируршком лечењу тумора 

моторне зоне мозга 
  доц. др Горан Тасић (Београд)
  Прикази случајева, Видео приказ

19.30-20.30     
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Група а Форензички аспекти (туторијал) 
  Повреде мозга и пост-трауматска епилепсија
  Проф. др Слободан Савић (Београд) 
  Прикази случајева

Група Б антиепилептичка терапија (туторијал) 
  рационална политерапија
  ас. др Стево Лукић (Ниш)
  Прикази случајева

21:00  Вечера - farewell party            

Недеља, 13. новембар, 2011. 

09.00– 10.30 рад у малим групама - 5
  (полазници подељени у 2 групе)

Група а Видео-ЕЕГ прикази случајева  (туторијал) 
  др. Милан Борковић (Београд) 
  Клиничка, видео-ЕЕГ анализа. Симптоматске епилепсије. Деца. 

Група Б Видео-ЕЕГ прикази (туторијал) 
  Клиничка и видео-ЕЕГ анализа
  др. александар ристић (Београд) 
  Прикази случајева са симптоматском епилепсијом. Одрасли               

10.30-10.45 пауза за кафу и освежење

10:45- 13:00 Саопштавање радова на задату тему 
   Модератори: доц. др Ксенија Гебауер-Букуров, ас. др ружица Крављанац, 

ас. др александар ристић, др Бранка Муцић-Пуцић
  (полазници приказују ppt. презентације пројеката урађених током трајања Школе)

13.00: Завршне напомене. Подела сертификата

Освежење пред полазак
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EDUKATIVNI PROGRAM 
Simptomatske epilepsije kroz životna doba
 
Petak, 11. novembar, 2011.

09.00  Dolazak u Konak manastira Studenica
  Koktel dobrodošlice

10.00 Prof.dr Nebojša Jović 
 Pozdravna reč. Otvaranje Škole

10.15 Dr Slobodanka Ilić-Tasić (Niš) 
  Manastir Studenica u srpskoj srednjevekovnoj medicini
 
10.30– 13.45 Plenarna predavanja  
  (30 min za predavanje i 15 min za diskusiju posle prezentacije)
  Moderatori:  Prof. dr N.Jović, Prof. dr D. Sokić

Prof. dr Dragoslav SOKIĆ (Beograd)
Nova klasifikacija uzroka epilepsija 

Prof. dr Marija KNEŽEVIĆ-POGANČEV (Novi Sad)
Epilepsije i pre/perinatalno oštećenje mozga

11.30-11.45 Pauza za kafu i osveženje

Prof. dr Nebojša JOVIĆ (Beograd)
Farmakorezistentne epilepsije detinjstva: otvorena pitanja

Prof. dr Ksenija BOŽIĆ (Novi Sad)
Moždana ishemija i epilepsija

14.00-15.00
Ručak

15.30– 17.45 Rad u malim grupama I
  (Učesnici podeljeni u 3 grupe sa 10-12 polaznika)
Polaznici će prikazivati slučajeve iz njihove kliničke prakse (15-20 min. prezentacija i 5-10 min. za 
diskusiju / po slučaju).

Grupa 1 Prikazi slučajeva (polaznici) 
  20-25 min po prikazu slučaja, uključujući diskusiju
  Moderatori: dr Nebojša Jović, dr Ksenija Božić 

Grupa 2 Prikazi slučajeva (polaznici) 
  20-25 min po prikazu slučaja, uključujući diskusiju
  Moderatori: dr Dragoslav Sokić, dr Steva Lukić

Grupa 3 Prikazi slučajeva (polaznici) 
  20-25 min po prikazu slučaja, uključujući diskusiju
  Moderatori: dr Marija Knežević-Pogančev, dr Mirjana Spasić

17.45-18.00 Pauza za kafu i osveženje
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18.00 - 19.30 Rad u grupama II
  (Polaznici podeljeni u 2 grupe)

Grupa A Antiepileptička terapija (tutorijal) 
  Racionalna politerapija
  As. dr Stevo Lukić (Niš)
  Prikazi slučajeva

Grupa B Neuroradiologija (tutorijal)
  Doc.dr Katarina Koprivšek  (Novi Sad)
  Malformacije kortikalnog razvoja
  (niz prikaza slučajeva)

19.45 - 21.15   

Grupa A Neuroradiologija (tutorijal)
  Doc.dr Katarina Koprivšek  (Novi Sad)
  Malformacije kortikalnog razvoja
  (niz prikaza slučajeva)

Grupa B Video-EEG prikazi slučajeva  (tutorijal) 
  Dr. Milan Borković, Prof.dr N. Jović (Beograd) 
  Klinička, video-EEG analiza. Simptomatske epilepsije. Deca. 

21.15  Večera

Subota, 12. novembar, 2011.  

09.00– 10.30 Plenarna sesija- Saopštenja na odabrane teme
  (45 min po saopštenju, uključujući diskusiju) 
  Moderatori:  Prof. dr D. Sokić,  Doc. dr Ksenija Gebauer-Bukurov

Prof.dr Mirjana SPASIĆ  (Niš)
Epilepsija i patologija trudnoće i porođaja

Prof.dr Slavica VUJISIĆ (Podgorica)
Post-traumatske epilepsije

10.30-10.45   Pauza za kafu i osveženje

10.45– 13.00 Rad u malim grupama I
  (Učesnici podeljeni u 3 grupe sa 10-12 polaznika)
Polaznici će prikazivati slučajeve iz njihove kliničke prakse (15-20 min. prezentacija i 5-10 min za 
diskusiju/ po slučaju).
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Grupa 1 Prikazi slučajeva (polaznici) 
  20-25 min po prikazu slučaja, uključujući diskusiju
  Moderatori: dr Nebojša Jović, dr Stevo Lukić

Grupa 2 Prikazi slučajeva (polaznici) 
  20-25 min po prikazu slučaja, uključujući diskusiju
  Moderatori: dr Slavica Vujisić, dr Marija Knežević-Pogančev

Grupa 3 Prikazi slučajeva (polaznici) 
  20-25 min po prikazu slučaja, uključujući diskusiju
  Moderatori: dr Ksenija Božić,dr Dragoslav Sokić
 
13.00-14.30 (svi polaznici, A+B)
  Video-EEG prikazi (tutorijal) 
  Klinička i video-EEG analiza
  Dr. Nikola Vojvodić (Beograd) 
  Prikazi slučajeva sa farmakorezistentnom epilepsijom. Odrasli

14:30 - 15:39 Ručak

16.00– 17.30 Rad u grupama II
  (Polaznici podeljeni u 2 grupe)

Grupa A Neurohirurgija (tutorijal)
   Direktna elektro-kortikostimulacija u hirurškom lečenju tumora motorne  

zone mozga 
  Doc. dr Goran Tasić (Beograd)
  Prikazi slučajeva, Video prikaz

Grupa B Forenzički aspekti (tutorijal) 
  Povrede mozga i post-traumatska epilepsija
  Prof. dr Slobodan Savić (Beograd) 
  Prikazi slučajeva

17.30-17.45 Pauza za kafu i osveženje

17.45– 19.15 Rad u grupama II
  (Polaznici podeljeni u 2 grupe)

Grupa A Video-EEG prikazi (tutorijal) 
  Klinička i video-EEG analiza
  Dr. Aleksandar Ristić, Prof. dr Dragoslav Sokić (Beograd) 
  Prikazi slučajeva sa farmakorezistentnom epilepsijom. Odrasli

Grupa B  Neurohirurgija (tutorijal) 
Direktna elektro-kortikostimulacija u hirurškom lečenju tumora motorne  
zone mozga 

  Doc. dr Goran Tasić (Beograd)
  Prikazi slučajeva, Video prikaz

19.30-20.30     
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Grupa A Forenzički aspekti (tutorijal) 
  Povrede mozga i post-traumatska epilepsija
  Prof. dr Slobodan Savić (Beograd) 
  Prikazi slučajeva

Grupa B Antiepileptička terapija (tutorijal) 
  Racionalna politerapija
  As. dr Stevo Lukić (Niš)
  Prikazi slučajeva

21:00  Večera - farewell party            

Nedelja, 13. novembar, 2011. 

09.00– 10.30 Rad u malim grupama - 5
  (polaznici podeljeni u 2 grupe)

Grupa A Video-EEG prikazi slučajeva  (tutorijal) 
  Dr. Milan Borković (Beograd) 
  Klinička, video-EEG analiza. Simptomatske epilepsije. Deca. 

Grupa B Video-EEG prikazi (tutorijal) 
  Klinička i video-EEG analiza
  Dr. Aleksandar Ristić (Beograd) 
  Prikazi slučajeva sa simptomatskom epilepsijom. Odrasli               

10.30-10.45 pauza za kafu i osveženje

10:45- 13:00 Saopštavanje radova na zadatu temu 
   Moderatori: Doc. dr Ksenija Gebauer-Bukurov, As. dr Ružica Kravljanac,  

As. dr Aleksandar Ristić, dr Branka Mucić-Pucić
  (polaznici prikazuju ppt. prezentacije projekata urađenih tokom trajanja Škole)

13.00: Završne napomene. Podela sertifikata

Osveženje pred polazak
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13. ЕПИЛЕПТОЛОШКа ШКОЛа

Манастир Студеница, 11-13. новембар, 2011

ЕПИЛЕПСИјЕ И ПрЕ/ПЕрИНаТаЛНО 
ОШТЕћЕњЕ МОЗГа

Кнежевић-Поганчев Марија

Адреса:
Проф. др Марија Кнежевић-Поганчев

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
Хајдук Вељкова 10, Нови Сад

Е-mail: godipo@eunet.rs
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Перинатална траума се често наводи као неповољни фактор неуролошког и бихејвиоралног 
развоја. Eпилепсија као компликација перинаталне мождане трауме, је дефинисана хипоксичко-
исхемичком енцефалопатијом са перинаталном асфиксијом, неонаталном хипогликемијом, 
неонаталном сепсом/менингитисом, касном хеморагијском болешћу због дефицита К витамина 
и артеријским перинаталним хеморагичким инсултом, у основи. Епилептогенеза последична 
на перинаталну трауму је дефинисана као процес развоја епилепсије који прати  иницијалу 
мождану трауму, еволуирајући кроз акутну, субакутну и хроничну фазу. Иматурни мозак фетуса 
и новорођенчета  бројним специфичностима показује повишену ексцитабилности и смањену 
инхибиторну способност, које додатно повећавају склоност ка нападима и епилептогенези, у 
односу на касније периоде живота. 
Превенција ризика за појаву перинаталне трауме и познавање молекулских, целуларних 
и неуронских механизама каскаде епилептогенезе, са могућношћу циљне интервенције у 
појединим фазама епилепотогенезе, дефинишу превенитвни и рани терапијски приступ 
епилепсији узрокованој перинатланом траумом.

Кључне речи: перинатална траума, хипоксичко-исхемичка енцефлаопатија, епилептогенеза, 
епилепсија



16

ПЕрИНаТаЛНа ТраУМа И ЕПИЛЕПСИја

Етиологија симптомске епилепсије у детињству је јасно узрасно зависна. Напади се у најранијем 
узрасту јављају као последица перинаталне мождане трауме, конгениталних малформација 
нервног система или метаболичких поремећаја. Код нешто старије деце су често последица 
системски инфекција, генске дефинисаности или неуродегенератвних болести. Трауму мозга 
током раног развоја (перинаталну трауму) може изазвати неонатална хипогликемија, инфекција 
(сепса/менингитис), касна хеморагијска болест новорођенчета, перинатални исхемијски 
артеријски инсулт и перинатална асификсија (1). 

НЕОНаТаЛНа ХИПОГЛИКЕМИја дефинисана ниским серумским концентрацијама глукозе, 
као најчешћи метаболички проблем неонаталног периода, јавља се у 1-3/1000 живорођене деце. 
Последица је хиперинсулинизма, недостатка гликогена, недовољне продукције или повећане 
потрошње глукозе. Неонатална хипогликемија се налази и код инфекција (сепса/менингитис), 
ендокриних поремећаја (хупотироидизам), интраутерусног застоја раста, новорођенчета 
великог за гестацијски узраст, код мајки које имају дијабетес, хориоамнионитис или друге 
инфекције код превремено рођене новорођенчади и рочне новорођенчади мале за датум.
Клинички неонатална хипогликемија се испољава већ код серумских вредности глукозе 
нижих од 2.6mmol/l. Хипогликемија новорођенчета може дуго перзистирати и без клиничких 
симптома. Симптоми су нетипични (бледило/цијаноза, поремећај дисања, повраћање, 
тремор, иритабилност/летаргија, напади) и често непрепознати. Дијагностикује се анализом 
серумске концентрације глукозе. Лечи се пероралном или парентерлном надокнадом глукозе. 
Компликације, клинички манифестне или инапарентне хипогли-кемије, могу бити заостајање 
у психомоторном развоју (ПМР), срчана инсуфицијенција и напади са последичним развојем 
и епилепсије. 

НЕОНаТаЛНа СЕПСа И МЕНИНГИТИС   
Неонатална сепса се испољава као рана током прва 24h код 85% , током 24-48h код 5% и код 
остале деце у периоду од 48-72h живота, са бурнијим почетком код превремено рођене деце. 
Рана неонатална сепса се јавља након трансплацентарне или инфекције настале проласком 
кроз порођајне путеве. Као најчешћи узрочници се наводе стрептокок групе Б, ешерихија коли, 
коагулаза негативн стафилокок, хемофилус инфлуенце и листерија моноцитогенес. 
Касна неонатална сепса се јавља од четвртог дана живота до краја неонаталног периода. Као 
узрочници јој се наводе коагулаза негативни стафилокок, стафилококус ауреус, ешерихија коли, 
клебсијела, псеудомонас, ентеробактер, кандида, стрептокок групе Б, серација, ацинетобактер 
или анаероби. Синдром неонаталне сепсе може бити изазван и аденовирусом, ентеровирусом 
и коксаки вирусом, aли и секусало преносивим болестима (гонореја, сифилис, херпес симплекс 
вирус, цитомегаловирус, хепатитис, вирус хумане имунодефицијенције), рубела, токсоплазма, 
трихомонас вагиналис или кандида.
Пнеумонија се много чешће јавља у склопу ране новорођеначке сепсе, док се менингитис и 
бактеријемија значајно чешће јављају код касне неонаталне сепсе. 
Висок ризик од ифекције новорођенчета почива на међусобној зависности имуног одговора  
и индивидуалних узрастом дефинисаних специфичности и целуларног и хумнаог имунитета 
и крвно-ликворске баријере.  Превремено рођена деца имају значајно виши ризик за сепсу 
са суптилном и неспецифичном презентацијом, што компромитује њено препознавање. 
Неонатална сепса се јавља у 2-4/10000 живорођене деце, код превремено рођене деце, са 
тежином на рођењу испод 1000g у 26/1000 и код деце са порођајном тежином 1000-2000g у 
8-9/1000 живорођене деце. Mорталит неонаталне сепсе чини 13-15% укупне неонаталне 
смртности. 
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Предиспонирајући фактори за појаву синдорма неонаталне сепсе/менингитиса су Apgar  скор 
испод 6 у првом и петом минуту, мајчина температура преко 38°C, уринарни инфект мајке, 
лоша пренталана нега и социјално економски статус мајке, понављани абортуси, мала телесна 
тежина на рођењу, компликације на рођењу, перинатална асфиксија, меконијална аспирација 
и конгениталне малформације. Прерана руптура плодових овојака значајно повећава ризик од 
неонаталне сепсе/менингитиса, нарочито код новорођенчади испод 37 недеље гестације (ГН). 
Клинички знаци неонаталне сепсе су неспецифични, удружени са симптомима: респираторног 
дистрес синдрома, метаболичких премеђаја, интракранијалне хеморагије и перинаталне 
трауме. У иницијалној фази са пулмоналном хипертензијом, брадикардијом, смањеним 
кардијалним аутпут, системском хипотензијом, хипоксемија и активношћу биохемијских 
медијатора ослобођених из гранулоцита и метаболита арахидонске киселине сепса се код 
новорођенчета манифестује шоком. Придружени су хипер/хипогликемија, метаболичка 
ацидоза, хипербилирубинемија и други метаболички поремећаји. Потрошња глукозе је 
повећана, енергетски унос смањен, мада  хипогликемија и хипотензија могу бити и последица 
поремећаја функције надбубрежне жлезде удруженог са повишеном концентрацијом кортизола. 
Метаболичка ацидоза је последица конверзије у анаеробне метаболичке путеве и продукције 
лактата. 
Менгитис у склопу ране неонаталне сепсе се јавља у првих 24-48h живота и манифестује 
неспецифичном клиничком сликом, са доминантно не-неуролошком симптоматологијом. 
Од неуролошких симптома доминантан је поремећај стања свести. Менингитис који се 
јавља у склопу касне неонаталне сепсе се испољава мада врло суптилним, предоминантно 
неуролошким симптомима у 80-90% (поремећаји стања свести, напади, екстензорнa ригиност, 
фокални знаци церебралне патње, испади кранијалних нерава). 
У склопу неонаталне сепсе/меннгитиса је знатно присутнија хипотермија, хипотонија, летаргија 
и инапетиција. Температурна нестабилност је ефекат активности бактеријских пирогена али 
и нестабилности симпатичког нервног система. Дисеминована интраваскуларна коагулација 
са клиничким знацима крварења и повишеним вредностима протромбинског времена, 
парцијалног тромбопластинског времена и  D димера као и крварење из гастроинтестиналног 
тракта и/или развој некротизирајућег ентероколитиса су често присутни уз неонаталну сепсу/
менингитис и без неуролошких компликација. 
Мождани едем се јавља у свим фазама неонаталног менингитиса, најчешће последично на 
васкулитис и промену пермеабилности можданих крвних судова. Хернијације су изузетно 
ретке због неосификованих фонтанела и коштаних стурктура. Мождани инфаркти се јављају 
код 30% деце са неонатланим менингитисом која имају инфаусну прогнозу, као последица 
мултиплих венских оклузија и хеморагија, најчешће у церебралном кортексу и подлежућој 
белој можданој маси, мада се могу јавити и субепендимално било где у дубоким слојевима 
беле мождане масе.  Компјутеризованом томографијом или магнетно-резонантним прегледом 
мозга могу се опсервирати места обструкције и/или обструктивни хидроцефалус, појаве 
инфаркција и абсцеса и знакова развоја хрноичне болести као што су вентрикуларна дилатација, 
мултицистична енцефаломалација и кортикална атрофија. Ултразвучним прегледом мозга 
се визуализују  вентрикулитис, и друге абнормалности уз могућност лаког праћења њихове 
прогресије.
Брза детекција патогена мултиплим PCR методама омогућава адекватну антибактријску  или 
антивирусну терапију и спречава претерану употребу антибиотика широког спектра. 
Секвеле се описују код 15-30% деце након неонаталне сепсе/менингитиса чешће код превремено 
рођене деце и деце телесне тежине испод 1000g на рођењу. 
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КаСНа ХЕМОраГИјСКа БОЛЕСТ НОВОрОЂЕНЧЕТа
Дефицит витамина К код новорођенчета доводи до крварења које се јавља као: 
1) Рано крварење током првих 24h након рођења, чешће код деце мајки које су током трудноће 
добијале антиконвулзивну или антитуберкулозну терапију. 
2)  Класично крварење које се јавља након првих 24h и током прве недеље живота, код деце која 
нису добила профилактички витамин К на рођењу, чешће код деце са другим коморбидитетом 
и код деце код које је храњење касније започето.
3) Касна хеморагијска болест новорођенчета због дефицита витмаина К јавља се између друге 
и дванаесте недеље живота (ређе и током првих 6 месеци живота), чешће код деце на природној 
исхрани која нису профилактички добила витамин К након рођења, код више од половине 
деце са манифестним  интракранијалним крварењем.
Трансплацентарни трансфер витаимна К је врло оскудан и концентрација витамина К1 
(philoquinon) у пупчанику је врло ниска. Интестинални тракт новорођенчета је стерилан док 
се не колонизује бактеријама, које омогућују синтезу витамина К2 (menaquinon). Бактероидес 
специес су најчешће бактерије  које колонизирају интестинални тракт и одговорне су за синтезу 
витамина К много више од   ешерихије коли. 
Мајчино млеко садржи недовољну количину витамина К (1-4 μg/L). Деца на природној 
исхрану имају интестиналну колонизацију лактобацилом који не синтетише витамин К. 
Деца на вештачкој исхрани добијају К витамин у адаптираном млеку. Парентерална исхрана 
превремено рођене деце такође подразумева суплементацију витамином К.
По увођењу профилактичке примене К витамина након рађања учесталост касне хеморагијске 
болести због дефицита К витамина је пала са 1.4-6.4 /1000 на 4.4-7.2/100000 живорођене 
деце. Крварења се јављају као умбиликално крварење, крварење у мукозне мембране и 
гастроинтестинални тракт, промптно настајање хематома (хематоми поглавине током рађања). 
Интракранијална хеморагија, са или без напада, са доминацијом апнеа и синдрома шока је 
најчешћа компликација касне хеморагијске болести новорођенчета због дефицита К витамина 
и најчешћи узрок морталитета и касних неуролошких секвела (хидроцефалус, церебрална 
парализа и епилепсије).
У лабораторијским налазима ове деце налази се пролонгирано протромбинско време с нормалним 
вредностима тромбоцита и фибриногена. Дијагноза се потврђује терапијским парентералним 
давањем витамина К, које доводи до престанка крварења и нормализације протромбинског 
времена. Диференцијално дијагностички је потребно искључити тромбоцитопенију и 
хередитарне болести коагулационог система. Терапија обухвата примену К витамина 
парентерално и по потреби давање свеже смрзнуте плазме, концентрата протромбинског 
комплекса, до престанка крварења и нормализације  вредности протромбинског времена. 

ПЕрИНаТаЛНИ ХИПОКСИјСКИ арТЕрИјСКИ ИНСУЛТ је недовољно разумљив 
неуролошки догађај који афицира фетус или новорођенче. Узрок је 50-70% појаве конгениталних 
хемиплегичких церебралних парализа код терминске новорођенчади. У перинаталном 
периоду се јавља 7 пута чешће него у неонаталном, 17 пута чешћe од било ког инзулта након 
новорођеначког периода. 
Перинатални инзулт који се јавља између 28 ГН и 28 дана живота може бити узрокован: 
кардијалном етиологијом (конгениталне срчане мане, патентни дуктус артериосус и атрезија 
пулмоналне валвуле); крвним дискразијама (поремећаји коагулације и хипервискозни синдром, 
полицитемија дисеминована интраваскуларна коагулопатија, мутација фактора-V Leiden, 
протеин-S или протеин-C дефицијенција, мутација протр-мбина, хомоцистеина, липопротеина, 
фактора VIII); инфекцијама (са хиперкоагулаби-лношћу); болестима мајке (укључујући 
аутоимуне болести, коагулационе поремећаје, антикардиолипинска антитела, “twin to twin” 
трансфузиони синдром, интраутерину изложеност кокаину или инфекцији); поремећајима 
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функције плаценте (тромбоза, аблација или инфекција плаценте, фетоматернална хеморагија); 
васкулопатијама; порођајном асфиксијом, дехидратацијом, екстракорпоралном мембранском 
оксигенацијом итд. Напади се јављају код  25% деце након перинаталног артеријског исхемичког 
инзулта. Тежина и учесталост напада зависе од величине инзулта. Половина напада се не 
понавља. Код половине деце се, без могућности превенције применом антиепилетпичких 
лекова развија симптомска епилепсија (2). 

ХИПОКСИЧКО-ИСХМИЧКа ЕНЦЕФаЛОПаТИја
Мозак чини 2% масе тела али користи 15% енергије која се произведе  телу. Највећи део ове 
енергије, која се остварује хидролизом  ATPа, мозак користи за јонски градијент неопходан 
за кондуктивну и синаптичку функцију, за синтетичку и катаболичку активност неурона и 
глијалних ћелија и код младих особа, за раст. Мозак нема депое енергије сем сасвих малих 
количина гликогена у астроцитима, чија је анаеробна гликолиза недовољна за остваривање 
енергетских потреба мозга. Масне киселине се не могу користити у мозгу јер се не могу 
транспортовати кроз мале капиларе мозга. Енергија за реституцију ATPа се остварује 
искључивао из оксидативне фосфорилације глукозе. Управо зато мозак из секунде у секунду 
зависи од крвљу допремљеног кисеоника и глукозе. Пад церебралне перфузије, хипоксија, 
хипогликемија и тешка анемија али и епилептички статус (фебрилни или афебрилни) могу 
да доведу до критичног смањења присутности енергије “енергентске кризе“.  Ефекат глобалне 
исхемије је значајно тежи од ефекта хипоксије, хипогликемије или самих напада, јер доводећи 
до недостатка енергије доводи и до акумулације лактата и других токсичких метаболита. 
Опште прихваћена дефиниција асфиксије не постоји. У неонатологији асфиксија се тумачи 
као стање новорођенчета код кога је у пре/перинаталном периоду траума довела до смањења 
дотока кисеоника и развоја ацидозе, са последичним отказивањем функција најмање два 
органска система. На рођењу се приказује Apgar скором мањим од 7 у петом минуту. Пре/
перинатална траума доводи до асфиксије, која се дефинише као поремећај плацентарне/
пулмоналне размене гасова са последичним развојем хипоксије, хиперкапније и мешовите 
(респираторно-метаболичке) ацидозе. Основна карактеристика асфиксије су присутност 
хипоксије и исхемије те уместо термина неонатална асфиксија треба користити термин 
хипоксично-исхемијски инзулт (ХИИ). 
ХИИ се могу јавити изоловано или као понављани у различитим периодима током 
интраутериног али и екстраутериног периода. ХИИ се може дефинисати као антенатални 
(10%), интрапартални (16%), удружен  антенатални и интрапартални (40%) и неонатални (34%) 
(3). Током XX века сматрало се да је постојање ХИИ од суштинског значаја за пре/перинатално 
мождано оштећење. За настанак оштећења мозга значајне су епизоде ХИИ током трудноће, 
најчешће у другом триместру трудноће, које доводе до смањене способности прилагођавања 
плода током порођаја, те је асфиксија на рођењу само крајњи догађај који доприноси овом 
оштећењу (4,5). ХИИ доводи до оштећења различитих органских система: бубрега (50%), мозга 
(28%), кардиоваскуларног система (25%) и плућа (23%) (6). ХИИ могу бити акутни, понављани 
и хронични.  
АКУТНИ ХИИ настају код пролапса и правог чвора пупчаника, инфаркта, одлубљивања, 
руптуре и друге патологије постељице или застоја у фази експулзије плода. 
ХРОНИЧНИ ХИИ настају као последица снижења концентрације феталног хемоглобина 
(фето-матернално или фето-фетално крварење) инфекције или матерналних разлога 
(системска хипоксија, смањење утероплаценталног крвотока услед снижења системског 
крвног притиска). 
ПОНАВЉАНИ ХИИ се најчешће јављају током самог рађања када је дете изложено кратким 
али понављаним епизодама асфиксије које временом доводе до прогресивног погоршања 
општег стања (7). 
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Термин хипоксичко-исхемичка енцефалопатија ХИЕ обухвата хипоксију, исхемију, 
хипогликемију и ефекат пролонгирнаих напада, са могућношћу развоја шока и кардијалног 
ареста новорођенчета. 

СПЕЦИФИЧНОСТИ МОЗГа НОВОрОЂЕНЧЕТа
Мозак новорођенчета се разликује од мозга одраслог пре свега мањом ефикасношћу 
хематоенцефалне баријере, вишом концентрацијм беланчевина у цереброспиналној течности, 
специфичношћу церебралне цируклације (нарочито превремено рођеног детета) да пасивно 
прати вредности системског крвног притиска. Мозак новорођенчета је подложнији оштећењу 
при великим флуктуацијама системског крвног притиска и због високих концентрација 
циркулишућих простагландина у новорођеначком узрасту. Због ризика како од ниског тако 
и од високог системског крвног притиска, мозак новорођенчета након дејства ХИИ трпи 
додатна оштећења и у фази реперфузије (8,9). Перинатално и током периода наглог раста, 
метаболичке потребе мозга су значајно повећане, са малом способношћу незрелог мозга да као 
извор енергије сем глукозе користи и лактате и кетоне. Неурони су у новорођеначком узрасту 
подложнији програмираној ћелијској смрти. Апоптоза је доминантни механизам  након ХИИ, 
последично на њену физиолошку улогу у развоју мозга и чињеницу да је каспаза-3, као кључни 
ензим апоптозе значајно више експримирана у мозгу у развоју.    

ПаТОЛОШКЕ ПрОМЕНЕ МОЗГа НОВОрОЂЕНЧЕТа ИЗаЗВаНЕ ХИИ 
Неуропатолошке последице ХИИ новорођенчади су селективна неуронска некроза, 
парасагитална и фокална исхемичка мождана некроза, симетрично оштећење таламуса, 
путамена и перироландичке регије са често придруженим  оштећењем можданог стабла. 
рЕаКЦИја ФЕТУСа/НОВОрОЂЕНЧЕТа На ХИИ 
Реакција фетуса/новорођенчета на ХИИ зависи од зрелости и општег стања детета, са  појавом 
различитих механизама прилагођавања, који обухватају:
- преусмеравање крвотока према виталним органима (централном нервном систему, миокарду 
и надбубрежним жлездама, а на штету бубрега, органа за варење, јетре и мишића)  у директној 
зависности од артеријског pH,
- преусмеравање крвотока унутар самог мозга према витално значајнијим регијама (можданом 
стаблу, међумозгу и малом мозгу),
- смањење обима покрета тела, дисајних покрета и REM фаза спавања у циљу смањења 
потрошње енергије,
- појачану екстракцију кисеоника из крви повећањем афинитета феталног хемоглобина за 
кисеоник и стимулацијом еритропоезе појачаним лучењем еритропоетина,
- реакцију аутономног симпатичког нервног система и појачано ослобађање катехоламина 
са повећањем периферног васкуларног отпора и контрактилности срчаног мишића ради 
одржавања перфузије плода,
-  појачану мобилизацију резерви гликогена из јетре као додатног извора енергије, 
-  повећано коришећње као извора енергије лактата, пирувата и кетона насталих процесом 
анаеробне гликолизе. 

МЕХаНИЗМИ СМрТИ НЕУрОНа УЗрОКОВаНИ ХИИ 
Механизам оштећења неурона ХИИ обухвата недостатак енергије који доводи до  поремеђаја 
електричне активности, престанка ћелијске функције и смрти неурона. ХИИ делује на 
диференциране неуроне који су подложнији оштећењу због виших енергетских захтева за 
одржавање јонског градијента и ћелијских процеса. Током глобалне исхемије неурони не 
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умиру нагло, нити сви у исто време. Оштећење неурона може да се јави и сатима па и данима 
након инзулта. Рана неуронска смрт је праћена формирањем нових синапси од преосталих 
неурона, те самим тим и потенцијалном појавом напада. 

НЕКрОЗа НЕУрОНа је пасиван процес (без утрошка енергије) који обухвата едем ћелије 
са поремећајем структуре и функције ћелијских органела посебно митохондрија, прекидом 
интегритета ћелијске мембране са последичном лизом неурона, обимним оштећењем ткива и 
снажном инфламаторном реакцијом.  

аПОПТОЗа НЕУрОНа је физолошки процес уклањања нежељених и непотрбних ћелија 
током развоја као и током других биолошки процеса, смањењем ћелије и пикнозом једра са 
кондензацијом хроматина и фрагментацијом генома без инфламаторног одговора. Апоптоза 
се јавља у два циклуса: као рана елиминација средином ембриогенезе, када се елиминише 
велики број пролиферишућих неурона и као  класична програмирана ћелијска смрт у раном 
постнаталном периоду. Први циклус има за циљ да смањи укупне прекурзоре неурона, а други 
да обезбеди правилно успостављање неуронских мрежа. 
У патолошким условима истовремено се активира више међусобно повезаних механизама 
смрти ћелије:
- класична апоптоза са специфичним отпуштањем протеинских чинилаца (цитохром C, AIF 
(apoptosis inducible factor)) из међумембранских простора митохондрија; 
- прекомерно нагомилавање јона калцијума у ћелији, што доводи до активације хидролитичких 
ензима и промене пермеабилности митохондрија;
-   поремећај равнотеже јона и едем ћелије услед инфлукса јона натријума и хлора;
- оксидативни стрес који доводи до деплеције глутатиона и повећања нивоа непуферисаних 
реактивних кисеоничних радикала (10).   
Механизам смрти неурона зависи од гестацијске старости детета и од интензитета ХИИ. 
Тешки ХИИ доводе до некрозе неурона, а блажи до апоптозе. Током матурације мењају се и 
компоненте респираторног ланца митохондрија које имају значајну улогу у смрти неурона: 
активност цитохрома С је повећана а AIFa снижена (11,12).  

ЗНаЧај МИТОХОНдрИја У ПрОЦЕСУ ћЕЛИјСКЕ СМрТИ 
Промена пермеабилности мембране митохондрија која се јавља до 8h након ХИИ има кључно 
место у процесу апоптозе, омогућавањем преласка цитохрома С и других апоптогених 
протеина у цитосол митохондрија.  У мозгу у развоју циклоспорин А не утиче на ћелијско 
дисање, пермеабилност унутрашње мембране митохондрија ни на оштећење мозга  након 
дејства ХИИ. За повећање пропустљивости мембране митохондрија је кључна улога Bax/Bak 
протеина који су високо експримирани у незрелим митохондријама и изразито су осетљиви 
на in vitro ослобађање Bax-BH3-пептид индукујућег цитохрома С (13). Митохондрије су 
главни резервоар калцијума у ћелији. Оне регулишу мултипле реакције оксидације, те у 
условима стреса доводе до производње великих количина слободних кисеоничних радикала. 
Митохондрије су кључни регулароти процеса ћелијске смрти јер из мемембранског простора 
ослобађају низ проапоптотичких протеина: цитохром С, каспазу-3, каспазу-9 и AIF. Каспаза 3 
(из групе егзекутора апоптозе каспаза-3,6,7) је кључни чинилац апоптозе (14).  Њена активност 
након дејства ХИИ и активације проапоптотичким протеинима  (CPP32 активишуће протеазе, 
цитохрома С и AIFa) је значајно виша у одложеној фази оштећења неурона током првих 24h 
након реперфузије мозга. Примена инхибитора каспаза значајно смањује величину оштећења 
мозга након ХИИ новорођенчета. За ралику од  цитохрома С, ниво AIF се не мења током 
развоја, а из митохондрија се ослобађа непосредо након дејства ХИИ, прелази у једро ћелије и 
доводи до кондензације хроматина и фрагментаиције DNKa (14).
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ОШТЕћЕњЕ НЕУрОНа НаКОН дЕјСТВа ХИИ  
Последично на ХИИ се развоја оштећење централног нервног система новорођенчета кроз 
фазу акутне и фазу одложене повреде. 

аКУТНО (ПрИМаНрО) ОШТЕћЕњЕ НЕУрОНа
Смањењем церебралног протока крви и ћелији доступног кисеоника  долази  до активације 
каскаде биохемијских процеса. Након брзе потрошње резерви фосфата богатих енергијом 
ћелија прелази на анаеробну гликолизу, чиме се за кратко компензује недостатак енергије.  
Уз накупљање лактата последично долази до поремећаја трансмембранског градијента 
електролита и интрацелуларног накупљања јона натријума, калијума и молекула воде,  што 
доводи до примарне цитотоксичне повреде неурона. Због деполаризације мембране из 
аксонских завршетака се ослобађају ексцитаторни неуротрансмитери, нарочито глутамат. 
Глутамат активира глутаматске рецепторе на површини ћелија, што доприноси додатном 
инфлуксу јона натријума и калцијума у постсинаптичке неуроне. Као последица појачаног 
инфлукса ослобађања из митохондрија и ендоплазматског ретикулума, јони калцијума се 
нагомилавај у цитоплазми и долази до синтезе азот оксида (NO), који као слободни радикал 
дифундује у ћелије осетљиве на NO токсичност. Каскада догађаја доводи до ћелијске смрти. 

ОДЛОЖЕНО (СЕКУНДАРНО) ОШТЕЋЕЊЕ НЕУРОНА 
Након успешне реституције по престанку дејства ХИИ долази до  церебралне реперфузије 
која је због претходно накупљених вазодилататорних једињења појачана. Цитотоксични едем 
се повлачи за 30-60 минута, делимично се опоравља церебрални метаболизам а концентрације 
фосфатних метаболита и интрацелуларног pH враћају се у физиолошке оквире. Поновни 
енергетски слом се јавља 6-48h по престанку дејства ХИИ уз смањен однос фосфокреатин-
неорганских фосфата, неизмењен интрацелуларни pH, акумулацију калцијума у цитосолу, 
ексцитотоксичност, формирање слободних кисеоничких радикала и ослобађање медијатора 
инфламације. 

ОСЛОБАЂАЊЕ ЕКСЦИТАТОРНИХ НЕРОТРАНСМИТЕРА
Ексцитотоксичност представља смрт ћелије која је последица прекомерне стимулације 
рецептора ексцитаторним аминокиселинама, од којихе је глутамт најзначајнији. Глутамат 
стимулише различите постсинаптичке рецепторе (NMDA, AMPA и каинатске рецепторе), потом 
бива уклоњен и смештен у ћелије глије, конвертован у глутамин, ретранспортован у неуроне и 
ресинтетизован  у глутамат.  NMDA рецептори су кључни за ексцитаторну нуротрансмисију, 
са своје 4 хетеромеричке подјединице у различитим комбинацијама према функцији, регији 
мозга и матурацији. Након везиваања глутамата за одговарајуће функционално подручје, 
отварање јонског канала омогућава инфлукс калцијума и натријума. Пораст нивоа калцијума 
у ћелији иницира низ догађаја укључујући и регулацију транскрипционих фактора и ћелијског 
циклуса и репликацију DNKa. NMDA рецептори су више експримирани код мозга у развоју 
и достижу врх у периоду 23-27 ГН.  Глутаматски рецептори и NMDA рецептори су значајни у 
обликовању веза у мозгу у развоју. Током ХИИ њихова појачана активација условљава масивни 
инфлукс натријума и воде, бубрење и последичну некрозу неурона, уз патолошко повећање 
концентрације јона калцијума са придруженом дисфункцијом митохондрија, енергетским 
отказом и апоптозом неурона. Смрт неурона ослобађањем деградационих ензима успорава па 
и онемогућава преузимање глутамата од глије.
Поред NMDA рецептора на ексцитаторним неуронима присутни су и аденозински рецептори. 
ХИИ доводи до експоненцијалног пораста нивоа аденозина и активације аденозинских 
рецептора, чиме се стимулише раст аксона и формирање беле мождане масе.
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Мозак у развоју је осетљив на оксидативна оштећења, због високог садржаја полинезасићених 
масних киселина (чији је садржај пропорционалан гестацији) и виших нивоа липидне 
пероксидације (виших код рочног новорођенчета), али и због огрничености антиоксидатних 
механизама незрелог мозга, нарочито система супероксид-дизмутазе и глутатион-пероксидазе 
као и због високог садржаја слободног гвожђа. ХИИ доводи до ослобађања слободног гвожђа, 
а будући да су испитивања на пацовима показала да су подручја богата гвожђем више подложна 
оштећењу, хелатор гвожђа дефероксамин има неуропротективни утицај (15). 

КЛИНИЧКЕ ПОСЛЕдИЦЕ ХИИ  
Најчешћа последица ХИИ је селективни губитак неурона (пирамидалних ћелија CA1 
хипокапуса и 3.,5. и 6. слоја неокортекса, пуркинијевих ћелија и стријаталних неурона. Благи 
ХИИ може довести само до оштећења CA1 пирамидални неурона хипокампуса. Оштећење 
дифузних кортикалних и тламичких неурона са очуваним неуронима можданог стабла доводи 
до перзистентног вегетативно статуса (губитак когнитивних и емотивних функција уз очуване 
аутономне функције, циклус будности и спавања и функцију дисања). Уколико су оштећене и 
ћелије можданог стабла говори се о можднаој смрти као стању без икаквих можданих функција 
и без функција можданог стабла.

ПрЕВЕНЦИја НЕУрОНСКОГ ОШТЕћЕња НаКОН дЕјСТВа ХИИ 
Рана идентификација новорођенчета са високим ризиком за развој оштећења неурона 
у такозваном „терапијском прозору“ (2-6h), супортивне мере уперене ка обезбеђивању 
одговарајуће перфизије и допреме хранљивих материја мозгу, као и интервенције усмерене ка 
ублажавању и спречавању процеса који се одвијају последично на ХИИ дефинишу превенцију 
неуронског оштећења након ХИИ. 
Основни показатељи ризика су: поремећај срчане радње детета током рађања, депресија 
новорођенчета током рађања (Апгар скор<7), потреба за ресусцитацијом у порођајној сали, 
присуство тешке ацидозе (pH крви пупчаника<7 и/или стандарни бикарбонат<16mmol/l), 
патолошки клинички неуролошки налаз и/или патолошка церебрална функција 
(неурофизиолошки опсервирана). 
Супортивне мере укључују: одржавање одговарајуће размене гасова и крвног притиска 
новорођенчета, одржавање хомеостазе воде, електролита, гликемије и лечење неонаталних 
напада. Четири главна показатељa лошег неуролошког исхода су: гликемија <2.22mmol/l, pH 
крви из умбиликалне артерије <6.9, Апгар скор у петом минуту <5 и потреба за ендотрахеалном 
интубацијом и/или кардиопулмоналном реанимацијом (16).  

КОНТрОЛа НаПада  
Хипоксијско-исхемичка оштећења мозга су најчешће узрок раних неонаталних напада, који 
сами по себи могу да доведу до даљег оштећења мозга и активирају процес епилептогенезе. 
Нема јасног става да ли антиепилептичка терапија ово спречава. Goldberg  као и Hall су пре 
више од 20 година потврдили значајн редукцију (73:18) секвела након примене високих доза 
фенобарбитона  код асфиктичне новорођенчади у узрасту од 1 до 6 сати након рађања, што 
касније студије нису потврдиле (17,18). 

ЕПИЛЕПТОГЕНЕЗа
Епилептогенеза се дефинише као процес током кога неуронална активност доводи до појаве 
понављаних епилептичких напада  „де ново“ или следствено на инзулт, као и процес током 
кога постојећи епилептички напади постају чешћи и тежи (19,20). Као адекватан анимални 
модел за хипоксичко-исхемички инзулт се могу користити глодари. Са поштовањем развојне 
регулисаности синтезе неуротрансмитера, рецептора и транспортера, као и специфичности 
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развоја неурона, глијалних ћелијских популација и мијелинизације, прве две постнаталне 
недеље глодара се могу посматрати као анимални модел периода прве године хуманог мозга у 
развоју (21).      
Анимални модели епилептогенезе сугеришу каскаду молекуларних, целуларних и 
функционалних алтерација које се активирају након ХИИ. акутно епилептогенеза почива на 
брзо насталим поремећајима кинетике јонских канала која разултира у променама мембранске 
деполаризације, пост-транслационе модификације  постојећих функционалних протеина, 
и активације раних гена. Субакутне промене се јављају сатима и недељама након ХИИ као 
транскрипциони поремећај, неуроналну смрт и активацију инфламаторне каскаде. Хроничне 
промене се јављају недељама и месецима након ХИИ инсулта  као реорганизација неуроналне 
мреже и глиоза. (Табела 1. - Механизми епилепотгенезе након хипоксичко-исхемичког 
инзулта.)
Процес епилептогенезе је узрастно зависан и различит код адултног мозга и мозга у развоју 
(22). Епилепсија се можда јавити код новорођенчади и деце. Поред наслеђених форми 
епилепсије,  и епилепсије код епилептогених малформација кортикалног развоја, најчешће 
епилепсије у раном узрасту су последица неспецифичног оштећења, као што су хипоксичко-
исхемичка енцефалопатија (ХИЕ), фебрилност и траума, са појавом епилепсије у каснијем 
животу. Епилептогенеза у раном детињству је често последица ХИЕ, са појавом епилепсије 
како у раном детињству тако и касније током живота. Највећа учесталост напада у педијатрији 
је опсервирана у неонаталном периоду, а ХИЕ им је најчешћи узрок (23). Чак 27% деце са 
неонаталним нападима ће развити епилепсију и или когнитивни и/или моторни дефицит  
током живпта. Напади као акутна последица ХИИ се јављају у 25% случајева мождане 
трауме, са појавом епилепсије код 10-25%. Мозак у развоју има карактеристике повишене 
ексцитабилности и снижене инхибиционе способности  што повећава ризик од појаве напада 
и епилептогенезе у најранијем узрасту у периоду брзог развоја мозга и синаптогенезе у односу 
на касније периоде живота. 
Ексцитаторна активност са експресијом ексцитаторних јонских канала и транспортера 
предоминира над инхибиторном, у неуралним мрежама церебралног кортекса и лимбичких 
структура у неонаталном периоду и током првих година живота. 
Глутамат је предоминантно ексцитаторна аминокиселина неуротрансмитер у неуронима, а 
глутаматски рецептори GluRs   су развојно регулисани у неуронима и глији. Субјединице GluR 
су различито испољене током развоја. AMPAR  су такође узрастно регулисани. Постоји виша 
преваленца GluR2 субјединица дефицијентних рецептора у мозгу у развоју у односу на мозак 
одраслих, што води у повећани калцијумски инфлукс. У иматурном мозгу NR2B, NR3D и  NR3A 
субјединице имају ефекат на  повећање NMDAR контролисаног калцијумовог инфлукса чиме 
снижавају  праг за појаву напада и  екситотоксичну хипоксичко-исхемичку лезију. NMDAR 
ексцитабилност је укључена у рапидну синаптогенезу која се јавља током периода развоја.
NMDAR и AMPAR експресија субјединица потенцијално представља узрасно специфично 
терапијско место које би могло бити модификовано како би се атенуисала ексцитотоксичност 
неуронског оштећења и напади у неонатланом мозгу. 
GABA  има инхибиторни ефекат и хиперполаризујући ефекат у адултном мозгу, док у 
иматурном мозгу показује ексцитаторни и деполаризујући ефекат. Ослобађање GABA може 
да активира GABAA рецептора GABAARs који су лиганд зависни на хлоридним каналима. 
Парадоксална GABA зависна ексцитација се јавља због узрастне варијације у интрацелуларној 
концентрацији хлорних јона, који имају опозитни транспорт. Активација GABAARs у 
одраслом мозгу хиперполаризује неуроне изазивајући инфлукс хлорних јкона у ћелију. У 
иматурним неуронима интраћелијска концентрацоија хлорних јона је виша од екстрацелуларне 
концентрације тако да GABAA R активација води у ефлукс ових јона и деполаризацију ћелија. 
Овај деполаризациони ефекат доводи до смањења експресије  експортера хлорних јона калијум 
хлоридним котранспортерима KCC2 током периода раног развоја. Натријум-калијм-хлорни 
контранспортер NKCC2  као хлорни импортер је више експониран у другој постнаталној 



25

недељи живота. NKCC1 експресија је значајно виша у хуманом кортексу на рођењу (у термину) 
док је  NKCC2  експониран средином прве године живота. 
Волтажно зависни јонски канали  као и HCN канал такође показују узрасту зависну експресију 
и активност. HCN канали значајни за  активност мембранског потенцијала и дендритичку 
ексцитабилност, су оскундо  презентовани у мозгу у развоју, али им експресија расте са 
узрастом. Пораст нивоа HCN1 је удружена са редукцијом дендритичке ексцитабилности. 
Перинатална траума директно активира епилептогенезу у иматурном мозгу, која еволуира 
молекуларним и целуларним и механизмима неуралних мрежа. Епилептогенета се приказује 
у различитим регијама мозга али је на експерименталним моделима најчешће фокусирана 
на хипокампус, због његових јасно карактерисаних неуронских мрежа са аферентним и 
еферентним путевима (24,25). 

ПОТЕНЦИјаЛНО ЕФИКаСНЕ НЕУрОПрОТЕКТИВНЕ МЕрЕ 
Протективне мере (лечење започето пре појаве симптома) код деце са ХИИ су:
ХИПОТЕРМИЈА кao удружено постепено снижење церебралног метаболизма како примарне, 
тако и фазе реперфузије (за око 5% за сваки степен снижења телесне температуре) након 
ХИИ. Хлађење је делимично протективно, путем одлагања почетка деполаризације мембране 
ћелије у аноксији, смањењем ослобађања штетних агенаса укључујући и ексцитаторне 
аминокиселине после деполаризације ћелије, редукцијом оксидативног метаболизма са 
последичним смањењем величине ослобаћања слободних кисеоничких радикала и липидне 
пероксидације и смањем нивоа  ексцитаторних аминокиселина. Резултати актуелних студија 
закључују да примена хипотермије код новороđенчади са ХИЕ има повољан ефекат, али само 
делимични неуропротективни утицај, са NNTT (number-needed-to-treat) око 6, што значи да 
ке под 6 пацијената потребно применити хипотермију да би код једног дошло до повољног 
исхода (26,27). 
ФАРМАКОЛОШКИ АГЕНСКИ који инхибишу ослобађање глутамата или блокирају његово 
дејство на нивоу синапсе (некомпетитивни агонисти глутамата, магнезијума, декстроморфина, 
кетамина) и до 24 сата по престанкиу дејства ХИИ доводе до смањења оштећења мозга. 
Опозитно примена појединих NMDA антагониста код веома незрелих организама је повезана 
са неуротоксичношћу и апоптозом. 
Способност опоравка мозга од штетних нокси је различита. Током краткотрајних периода 
опште хипоксије/исхемије или хипогликемије, одређена подручја мозга су различито 
подложна развоју оштећења. Сматра се да су најосетљивија подручја мозга на дејство ХИИ 
хипокампус, неокортекс и церебелум. Изразита вулнерабилност хипокампуса је вероватно 
повезана са густином и повећаном активношћу глутаматергичких неурона што утиче на 
активност ексцитотоксичке каскаде. Укупна учесталост оштећења прогресивно расте 
зависно од узраста испитаника и дужине деловања ХИИ.  Зависност од узраста нарочито је 
изражена између промена у кори великог мозга и хипокампуса. Код испитниака узраста 2-3 
дана пирамидалне ћелије хипокампуса као и грануларне ћелије дентатног гируса значајно су 
отпорније на дејство ХИИ  у односу на неуроне коре великог мозга. Код испитаника у седмом 
дану живота подложност ових структура је слична након излагања ХИИ, а у 13-том дану живота 
вулнерабилност пирамидалних ћелија хипокампуса је значајно виша у односу на неуроне коре 
великог мозга док, грнауларне ћелије дентиног гируса остају релативно отпорне на оштећења. 
И унутар самаог хипокампуса пирамидалне ћелије у различитим подручјима показују 
различити степен вулнерабилности током развоја. Подручја CA1 и CA4 су мање осетљива 
него CA2 и CA3. Разлози за промену вулнерабилности како хипокампуса у целини тако и 
његових појединих делова нису васкуларни јер је смањење церебрланог протока крви токо 
дејства ХИИ у хипокампусу униформно. Њих узрокују интринскички различити метаболички 
процеси, регионалне разлике у потребу за енергијом ћелија, различита густина ексцитаторни 
и инхибиторних рецептора на њиховој површини као и интрацелуларна хомеостаза калцијума. 
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Перинатална асфиксија индукује специфичне краткорочне и дугорочне процесе пластицитета, 
укључујући и одложену ћелијску смрт и неурогенезу, што стимулише функционални опоравак 
хипокампуса. 
Епилептичке енцефалопатије су  тешки мождани поремећаји са високим морбидитетом и 
морталитетом. Клинички се испољавају у раном детињству мултиформним терапорезистентним 
нападима, пароксизмалним електроенцефалографским променама, и неуролошким, 
когнитивним и поремећајима понашања (28). Заједничка карактеристика им је незрелост мозга 
и узрочно–последична интеракција са абнормалном електричном активношћу која настаје и 
бива модификована у мозгу у развоју. Узрастно зависна епилептогена реакција је специфичност 
мозга у развоју, која зависи од степена матурације мозга у тренутку њеног настајања. 
Епилептогенеза након перинаталне трауме је последица актуелне прогресивне каскаде 
молекулских и генских промена које воде у реоргаизацију неуронске мреже,  а дешавају се и 
током латентне фазе након перинаталне трауме. Она је узрсно  и селективно зависна с апојавом 
напад аи често последичним развојем епилептичке енцефлаопатије (29, 30).
 

Табела 1. - Механизми епилепотгенезе након хипоксичко-исхемичког инзулта

ЕПИЛЕПТОГЕНЕЗа

ОБСЕрВИраНа ПрОМЕНа МОдЕЛ  
НаСТаНКа ТраУМЕ

ВрЕМЕ 
ЕПИЛЕПТОГЕНЕЗЕ

рана индукција гена
повећана транскрипција Fos  Jun 
mRNA хипоксијом изазвани напади  сати

Пост транслационе промене у неуротрансмитерским рецепторима 
актиација калцинеурина хипоксијом изазвани напади сати до дани
дефосфорилација GABAA рецептора хипоксијом изазвани напади сати до дани
AMPAR фосфорилација хипоксијом изазвани напади сати
NMDAR фосфорилација хипоксија/исхемија на P7 сати до дани
Експресија неуротрансмитерских рецептора
смањена експресија субјединице GluR2 хипоксијом изазвани напади дани
Експресија јонских канала 
HCN канали повећана/смањена 
експресија хипоксијом изазвани напади дани
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Иако је значајно повећан број расположивих антиепилептичких лекова (АЕЛ) током 
последње деценије, епилепсија остаје резистентна на фармаколошко лечење у трећини 
случајева. Промовисано је више од 10 нових лекова а неколико најновијих препарата ће бити 
доступни у скорије време. Око 20% болесника са примарно генерализованим епилепсијама и до 
60% оних са жаришном епилепсијом током клиничког праћења развијају фармакорезистенцију, 
која је (дуго)трајна у значајном броју случајева (Siegel, 2004).

Примена АЕЛ у монотерапији ново-дијагностиковане епилепсије доводи до потпуне контроле 
напада у >50% болесника. Притом се код већине болесника повољан иницијални терапијски 
одговор постиже малим или умереним дозама АЕЛ избора (Kwan, Brodie, 2001).  И поред тога, 
бројни су болесници који имају нападе упркос рационалној примени конвенционалних и нових 
АЕЛ у монотерапији или комбинацији више препарата. Већина АЕЛ код неких болесника доводe 
до нежељених, често дозно-независних дејстава која се тешко толеришу. Избор делотворног 
АЕЛ представља за део популације с епилепсијом дуготрајан и неизвесан процес. Нејасни су 
узроци значајних разлика у терапијском одговору на АЕЛ и у квалитету подношљивости лека. 
Резултати скоријих студија сугеришу утицај фармако-генетичких чинилаца на ове разлике. Од 
фармакогенетике се очекује да коришћењем генетичких тестова омогући одређивање наследне 
предиспозиције сваког болесника за специфични терапијски одговор и у складу са тиме и 
избор АЕЛ којим ће се постићи индивидуална оптимална контрола напада (Spear, 2001).

Фармакорезистентна епилепсија се односи на немогућност постизања потпуне контроле 
напада применом одговарајућих АЕЛ. Агенција за истраживање заштите и квалитета здравља 
(AHRO) (Chapell и сар. 2003) издала је ревијску публикацију о ФРЕ у којој су наведени следећи 
параметри за процену фармакорезистенције:

број АЕЛ којима је покушано успостављање повољније контроле напада1. 
појава неприхватљивих нежељених дејстава АЕЛ2. 
делотворност АЕЛ, примењеног у максималној терапијској дози3. 
трајање и учесталост напада4. 
серумски нивои АЕЛ5. 
способност за вођење нормалног живота6. 

Када се искључе случајеви лажне фармакорезистенције, остаје велика популација од 20-30% 
болесника са ФРЕ (Silanpаа,1995; Јовић 2004) при чему се изразита фармакорезистенција среће 
у  5-10% од укупног броја оболелих (Jallon, 1996).
Болесници који имају само делимичан или лош тертапијски одговор, настављају са 
онеспособљујућим нападима, који воде неуролошком, психичком и социјалном нарушењу, нижем 
квалитету живота, већем мморбидитету и вишем ризику од смртног исхода.

Клиничко вођење болесника са ФРЕ је изазов и захтева структурисани, мултидисциплинарни 
при-ступ у специјализованим Клиникама.

Трошкови вођења болесника са ФрЕ

У раним 1990-им годинама у САД је процењено да годишњи трошак за одрасле с 
рефрактерном епилепсијом  превазилази 11.745$. Овај трошак је сада пуно већи. Трошкови 
корелишу са тежином болести и болесници с резистентним нападима захтевају 8 пута већи 
трошак од оних чија је епилепсија контролисана (Pati, Alexopoulos, 2010).  Болесници са ФРЕ 
имају 2-10 пута већи ризик од смртног исхода у односу на општу популацијиу (Chapell и сар. 
2003). Притом је sudden unexpected death in patients with pharmacoresistant epilepsy (SUDEP) 
најчешћи тип смрти код болесника са ФРЕ. Ова категорија искључује смртни исход због 
повреде или утапања. Истраживање после смрти није открило токсички или анатомски узрок 
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смрти и узрочни механизми и даље остају непознати. Овај ризик, међутим, блиско је удружен 
са фармакорезистенцијом (неконтролисани конвулзивни напади и АЕ политерапија). Потпуна 
контрола напада, постигнута после хируршког лечења, умањила је ризик од смрти.

 
дефиниција ФрЕ

Немогућа је униформна дефиниција фармакорезистентне епилепсије, која би била 
примењива на све узрасте и све епилептичке синдроме. Опште одређење фармакорезистенције 
као немогућност постизања потпуне контроле напада, није потпуно.  Већина студија дефинише 
ФРЕ у односу на број АЕЛ који је примењен у покушају да се постигне контрола напада, 
учесталост напада, трајање болести и период ремисије. Тачна дефиниција ФРЕ у великој мери 
је везана за боље разумевање механизама у основи ове појаве. Постоји више дефиниција ФРЕ 
(Табела 1).

        
Tабела 1. Дефиниција фармакорезистентне епилепсије

дефиниција  фармакорезистенције Референција
Фармакорезистенција се односи на епилептичке нападе који се често понављају упркос редовној 
примени АЕЛ првог избора, у монотерапији или у комбинацији, уз максималне дозе које болесник 
подноси без неприхватљивих нежељених дејстава и које дају терапијске концентрације у крви
…одржавање напада јасне епилептичке природе, који су довољно учестали или 
онеспособљавајући, код болесника који је током бар две године био лечен на 
одговарајући начин..

Jallon и Desplands, 
(1996)

…појава бар једног напада на свака два месеца током првих 5 година лечења 
епилепсије или настанак бар једног напада годишње у периоду после првих 5 
година лечења..

Camfield, Camfield, 
(1996)

…понављање бар једног напада месечно у току бар две године лечења 
болесника применом најмање 3 различита АЕЛ, у облику монотерапије или у 
комбинацији АЕЛ. Терапијски неуспех се закључује када применом АЕЛ није 
постигнута одговарајућа контрола напада или је АЕЛ обустављен због развоја 
неприхватљивих секун-дарниох нежељених дејстава.

Berg и сар. (1996).

…немогућност постизања задовољавајуће контроле напада применом 
потенцијално делотворног АЕЛ, појединачно или у комбинацији до постизања 
субтоксичних серумских концентрација

Bourgeois   (2001)

…не само што постоји немогућност контроле напада већ фармакорезистенција 
представља «посебно стање које се карактерише нарушењем неуронских, 
когнитивних и психосоцијалних функција».

Kwan и Brodie (2003)

…одржавање напада после добро вођене антиепилептичке терапије, применом 
бар 3 основна АЕЛ у моно-терапији и у комбинацији и када бар два неуролога 
компетентно проуче историју болести датог болесника

Genton (2004).

корисна оперативна дефиниција
…неуспешна контрола напада применом 3 или 3 АЕЛ који су намењени лечењу 
одређеног типа епилепсије и прописани су у максимално теларисаним дозама 
и примењени су на коректан начин

Pati, Alexopoulos 
(2010)

Arroyo и сар.(2002) предлажу поделу епилепсија на оне које је лако контролисати (60-70%) 
и оне чија се контрола тешко (или никако) успоставља. Болесници прве групе најчешће имају 
повољан терапијски одговор на први АЕЛ.
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Kwan P, et al. Definition of drug resistant epilepsy: Consensus proposal by the ad hoc Task 
Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia 2010; 51(6):1069-1077.

Број примењених аЕЛ пре закључивања о фармакорезистенцији

У обимној студији коју су спровели Kwan и Brodie (2001) на групи од 470 одраслих болесника, 
у 47% је постигнута контрола напада после увођења 1. АЕЛ, у 13% после примене 2. лека и само 
у 1% после увођења 3. лека у монотерапији. 

У овој студији није запажена разлика између стандардних и нових АЕЛ. Лош  терапијски 
одговор на примену 2 или 3 АЕЛ, тј. немогућност да се на овај начин постигне потпуна контрола 
напада (чак и ако је њихов број редукован) је критеријум за ФРЕ (Stables и сар. 2003). Kwan и 
Brodie (2001) сугеришу такву дефиницију по којој је ФРЕ стање у коме контрола напада није 
постигнута применом бар 2 АЕЛ (због неделотворности а не због нежељених дејстава). 

Као критеријуме за ФРЕ код деце, Berg и сар.(1996) наводе просечну учесталост напада од 
бар 1/ месечно, у току 18-месечног праћења и уз неуспешну примену више од 2 АЕЛ. Обзиром на 
појаву низа нових АЕЛ, није могуће проценити код сваког болесника делотворност свих АЕЛ, 
индикованих за примену код одређених типова напада, било појединачно, било у комбинацији. 
Шта више, не постоји сагласност о томе да би комбинација АЕЛ била суперирорнији облик 
лечења у односу на монотерапију (Bourgeois, 2001). Просечан број АЕЛ пре разма-трања 
неурохируршког лечења због ФРЕ је 5.

Резултати студија природног тока епилепсије код деце отежавају доношење дефинитивних 
препорука. Camfield и сар.(1996) су анализовали клинички ток групе од 479 деце у које АЕЛ је 
уведен после више (до 20) напада. Одложено увођење иницијалног АЕЛ у деце која су имала 
до 10 напада није имало значајног утицаја на постизање контроле напада и ремисију, па су 
аутори закључили да није имало неповољан утицај на клинички ток епилепсије. Извесно је да 
дефиниција фармакорезистенције, која подразумева одсуство задовољавајуће конт-роле напада 
применом другог АЕЛ, не може бити примељива код деце (Arroyo и сар. 2002). Број напада не 
мора значаити и њихову већу тежину, јер поједина деца могу бити значајно онеспособљена за 
психосоцијално функционисање ретким нападима. Стога су тип напада и појава криза у току 
дана кључни елементи процене њихове тежине (Vercueil, 2004).

Трајање лечења применом аЕЛ у дефинисању ФрЕ

Рана процена ФРЕ је лакша после неколико месеци од започињања антиепилептичке 
терапије, него у време првог прегледа. Тада ће терапеут моћи да укључи и низ других чинилаца 
(тип напада и епилепсије, етиологија, делотворност првог АЕЛ избора и др.) у закључак о раној 
прогнози епилепсије код одређеног болесника. Неуспех почетне терапије може да представља 
снажан предиктор развоја ФРЕ код деце (Dlugos и сар. 2002).  Време које је протекло од првог 
напада до почетка лечења, као и број напада пре увођења првог АЕЛ представљају важне 
факторе ове процене. С друге стране, MESS студија је показала да увођење АЕЛ после 1. или 
другог напада резултује је у сличној стопи контроле напада, сугеришући закључак по коме 
рано увођење лека не утиче значајно на прогнозу епилепсије (Marson и сар. 2005).

  
Трајање лечења се значајно интериндивидуално разликује, тим више што је у функцији 

почетне учесталости напада. Код болесника са ретким нападима, дијагноза ФРЕ се касније 
поставља. Дете са честим нападима ће раније бити подвргнуто лечењу и примени различитих 
терапијских опција, које уколико су неуспешне, раније воде овој дијагнози. Стога је из 
емпиријских разлога Bourgeois (2001) предложио трајање периода потребног за закључивање 
о терапијском неуспеху у датом случају буде у нивоу 5-10 пута дужег просечног интервала 
између два напада.
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Одређивање временског периода у току кога је лечење било неуспешно, пре закључивања о 
ФРЕ, кључно је за болеснике у развојном добу. У овом деликатном периоду се поред сазревања 
моторике, развијају интелектуалне и когнитивне функције. Стога је рана идентификација 
фармакорезистентне епилепсије важна за спречавање нарушења ових способности и за 
максимално стимулисање развоја. Сврставање детета у групу са ФРЕ пружа могућности ране и 
енергичне примене различитих терапијских опција (првенствено нових АЕЛ и других облика 
лечења, укључујући и хируршки третман), често изван протокола стандардне примене АЕЛ у 
случајевима рано успостављене повољне контроле напада (Kaminska, 2001). 

У проспективној студији 613 деце са новодијагностикованом епилепсијом ФРЕ 
дијагностикована је у 10% деце (на основу 2-годишње немогућности постизања одговарајуће 
контроле са 2 или више АЕЛ). Притом су симптоматски напади, висока иницијална учесталост 
напада и фокусно ЕЕГ успорење били најбољи предиктори ФРЕ. Међутим, 14% ове деце је 
касније ушло у период дуготрајне стабилне ремисије, док је део болесника у којих је лако 
постигнута повољна рана контрола напада, развио ФРЕ у адолесценцији (нпр. група са 
мезиотемпо-ралном епилепсијом) (Berg и сар. 2001).

У бројним случајевима брзо се развија резистенција на више примењених АЕЛ и настаје слика 
епилептичке енцефалопатије. То се посебно односи на децу са одређеним малформацијама 
кортикалног развоја, (хемимегаленцефалија, Aicardi-ев синдром), факоматозама (Sturge-
Weber-ов синдром), неонаталним метабо-лопатијама и др. У овим случајевима се дијагноза 
ФРЕ може поставити брзо и сугерисати хируршки третман, уколико је могућ,  нпр. већ после 
6 месеци од почетка напада (Saint-Martin, 2004).

Деца с епилептичком енцефалопатијом и другим секундарно генерализованим 
епилепсијама показују фарма-корезистенцију врло рано у клиничком току епилепсије. Ове 
епилепсије се одликују екплозивним почетком са вишеструким дневним нападима који убрзо 
показују резистенцију на стандардно лечење. Код жаришних епилепсија са великом дневном 
учесталошћу,  такође постоји висок ризик од раног развоја фармакорезистенције. Ови примери 
подржавају доживљај фармакорезенције као феноменома који је видљив у самом почетку 
(Berg, 2009).

 
Међународна Лига за борбу против епилепсије је прошле године публиковала предлог 

дефиниције фармакорезистенције, настао као резтултат рада посебне Комисије (Kwan et al. 
2010). Овај предлог представља покушај давања дефиниције ФРЕ у условима различитих 
критеријума и предлога за дефинисање овог феномена.

На Табели 2 је дата схема за категоризацију исхода терапијске интервенције у лечењу 
епилепсије

контрола напада појава нежељених 
дејстава

 категорија 
исхода

1. 
без напада

А. Не 
В. Да 
С. Неодређена

1 А 
1 В
1 С

2. 
неуспешно лечење

А. Не 
В. Да
С. Неодређено

2 А 
2 В 
2 С

3. 
неодређено

А. Не 
В. Да
С. Неодређено

3 А 
3 В 
3 С
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Терапијски одговор епилептичких напада код појединачног болесника требало би да буде 
посматран пре кроз динамички процес него у склопу стационалног, фиксног стања. Промене 
у одговору на примену АЕЛ у монотерапији или у комбинацији могу се посматрати као израз 
заокрета у патофизиолошком механизму узрочне патологије. Класификација епилепсије код 
одређеног болесника, као фармако-резистентне, важи само за време када је ова процена 
извршена и никако не значи да је могућност потпуне контроле напада немогућа у склопу 
будућих терапијских интервенмција.

Комисија је заузела став да дефиниција ФРЕ мора да буде заснована на процени вероватноће 
развоја ремисије после неуспешне примене одређеног АЕЛ. Опсервационе кохортне студије 
ново-дијагностиковане епилепсије код одраслих (Kwan, Brodie, 2001; Mohanraj, Brodie, 2006) 
и деце (Arts et al. 2004) сугеришу да неуспешна примена 2 одговарајућа АЕЛ најчешће значи 
ниску вероватноћу постизања потпуне контроле напада применом наредног АЕЛ. То не значи 
да одређени број болесника неће бити без напада после будуће терапијске интервенције, али 
студије које то закључују могу бити методолошки проблематичне (неодговарајуће примена 
АЕЛ који је убројан нпр. ).

Ниво 1 односи се на коректност терапијске интервенције (лечење одговарајуће за тип напада 
/епилепсије). На пример, етосуксимид- ЕСМ није одговарајући избор за жаришну епилепсију, 
па се његова примена у лечењу жаришних напада не „рачуна“ у дефинисању резистенција на лек. 
Адекватна  или информативна vs. неинформативна примена АЕЛ подразумева да је терапијска 
интервенција адекватна ( АЕЛ одговарајуће јачине, препоручене дозе лека примењеног 
довољно времена) вс. Примена лека неодговарајуће јачине, дозе и трајања примене. Ниво 2 се 
односи на дефинисање ФРЕ.

дефиниције

Фармако-резистентна епилепсија 
неуспешна примена 2 добро толерисана и коректно изабрана АЕЛ (у монотерапији или комбинацији)  
датих у циљу постизања и одржавања престанка напада 

* неуспешно лечење: понављани напад(и) после адекватне терапије
* контрола напада је “неодређена”: болесник је без напада краће од 12 мес : 
* напад у току 12 мес. праћења показује да контрола напада је неуспешна (иако је број криза мањи 
од почетног)

епилепсија са терапијским одговором на аЕЛ
 болесник код кога је применом текућег АЕЛ лечења постигнут престанак напада у периоду од бар 3 
х  најдужег интериктусног интервала пре увођења АЕТ или током 12 месеци 

потпуна контрола напада
престанак свих типова напада током 12 мес или током периода којин је дужине од 3 х интериктусног 
интервала пре увођења АЕТ (онај који је дужи)

неуспешно лечење : не постизање престанка напада после антиепилептичког лечења
неодређен терапијски одговор: не може бити класификован као фармакорезистенција или повољан 
терапијски одговор
неодређен исход: подаци су недовољни за закључивање о клиничком исходу (контрола напада и/
или подношљивост)  
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Отворена питања која се односе на ФрЕ

да ли је могуће спречити развој ФрЕ? 
 Да ли су поједини болесници предиспоновани за развој ФрЕ још у време њиховог првог 
напада или ФрЕ настаје прогресијом у даљем току? 
 Колико дуго болесник треба да болује од активне епилепсије пре него што се закључи да 
има ФРЕ ?
Да ли је фармакорезистенција трајна ?
Да ли је контрола напада једини чинилац који одређује терапијски одговор ?
 Можемо ли говорити о фармакорезистенцији у отсуству клиничких напада али у условима 
сталне епилептичке активности?
 Да ли дефиниција ФРЕ важи за болеснике са прогресивнм неуродегенеративним 
болестима?
Да  ли је потребно утврдити фармакорезистенцију што је могуће раније? 

Прогностичка информација о предикторима фармакорезистенције није јасно дефинисана, 
посебно код одраслих болесника. Код деце је сугерисано да епилептичке енцефалопатије и 
секундарно генерализовани синдроми носе висок  ризик (око 50%) за ФРЕ у односу на друге 
облике епилепсија (Berg et al. 2003, 2009). 

   Ако рефрактарност није задата, могући су терапијска интервенција у раној фази и 
превенција прогресије болести. Рана идентификација ФРЕ може водити агресивнијем 
терапијском приступу у циљу спречавања развоја последица фармакорезистенције. 
Ограничени, али добро документовани подаци (укључујући и оне после оперативног лечења) 
подржавају запажање да рана интервенција, када је могућа, може поштедети развојну функцију 
и побољшати дуготрајну прогнозу когнитивног и бихејвиоралног функционисања (Berg, 2010).  
Лечење криптогених инфантилних спазама такође сугерише да је побољшање развоја могуће. 
Рана интервенција, међутим, захтева рано препознавање ФРЕ. То захтева јасну дефиницију 
неуспешног лечења и упутства за примену терапије. 

    Код болесника који имају мултипле дневне нападе (епилептичка енцефалопатија) 
процена делотворности или не-ефикасности лека може често бити начињена за пар недеља 
лечења. С друге стране, за оне који имају веома ретке нападе (1-2/годишње) није лако донети 
закључак о делотворности АЕЛ. 

    Прогноза већине болесника са ново-дијагностикованом епилепсијом, добра или 
неповољна, најчешће постаје извесна после неколико година од почетка лечења. Национално 
удружење Центара за лечење епилепсије у САД препоручује упућивање у специјализоване 
центре уколико општи неуролог не постигне контролу напада током периода од 9 месеци 
(Gumnit et al. 2001).

рани бенигни ток не значи обавезно и добру дугорочну прогнозу
Каснији развој фармакорезистенције ? 

Под утицајем одређених спољашњих, фармаколошких, социјалних или психолошких 
чинилаца, може доћи до пролазне дестабилизације добро контролисане епилепсије. Понекада 
настаје агравација контроле напада због недовољно јасних узрока. Код жаришних епилепсија 
нарочито, могућа је појава серије фокусних напада после дуготрајне, вишегодишње стабилне 
ремисије (Genton, 2004).  
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Berg и сар.(2003) у интересантној мултицентричној епидемиолошкој студији покушали 
су да одговоре на питање: Колико је време од првог жаришног напада до развоја 
фармакорезистентне фокусне епилепсије у групи од 333 болесника? 

Латентни (повремено ремисиони) период између првог напада и неуспеха примене другог 
АЕЛ је био око 9 година. Око четвртине болесника (26%) имали су стабилне периоде потпуне 
ремисије напада у трајању од бар 12 месеци пре хируршког лечења, а у 8.5% је стабилна 
комплетна ремисија постигнута у трајању дужем од 5 година. Ретко су се бројни периоди 
ремисије сукцесивно јављали у истих болесника. Узраст у коме су почели напади се показао 
као фактор од највеће предиктивне вредности. Ранији почетак жаришних напада био је 
удружен са каснијим развојем фармакорезистенције и дужим трајањем периода ремисије. Ови 
резултати су супротстављени важећем концепту по коме се препоручује што ранија хируршка 
интервенција код деце и адолесцената у циљу очувања њихових когнитивних способности и 
функција. Наведена студија је показала да само малобројни болесници, са почетком епилепсије 
у детињству, брзо развијају фармакорезистенцију која оправдава рано хируршко лечење. 
Значајни број болесника са жаришном епилепсијом не показује јасне карактеристике ФРЕ  
годинама после почетка болести, тј. код њих потреба за хируршким лечењем није непосредно 
видљива. Узраст у коме је почела епилепсија има релативну предиктивну вредност јер у исто 
доба могу почети епилептички синдроми са веома повољном контролом напада и добром 
прогнозом, као и они који се карактеришу развојем ФРЕ.

Извесно је да се код бројних болесника, фармакорезистенција може јасно видети од самог 
почетка. Такође се међутим, јасно издваја и подгрупа болесника са ремисјом у трајању од 
неколико година или са врло ретким нападима, код које се касније развија ФРЕ и они постајку 
кандидати за хируршко лечење. Може се закључити да рани бенигни ток не значи обавезно 
и добру дугорочну прогнозу. Стога се јавља потреба ране иденти-фикације болесника који 
ће развити каснију ФРЕ, као и механизама који се налазе у основи овако неповољног развоја 
контроле напада.

Dlugos и сар.(2002) су ретроспективном анализом клиничког тока код 120 деце (1-18 година) 
са темпоралном епилепсијом, показали да немогућност успоставе повољне контроле напада 
првим АЕЛ, представља рани предиктор развоја ФРЕ. Примена другог или трећег АЕЛ довела 
је до контроле напада у само 11% болесника који су имали неповољан терапијски одговор на 
иницијални лек. Aso и Watanabe (2000) су на проспективан начин, током 15 година пратили 
групу од 169 деце са симптоматском или криптогеном фармакорезистентном жаришном 
епилепсијом. Ниједан болесник није постигао ремисију. Аутори закључују да су слаби изгледи 
за постизање повољније контроле после 5 година трајања болести.

Kwan, Brodie (2000) у проспективној студији деце, адолесцената и одраслих с епилепсијом 
закључују да се код неких болесника ФрЕ развија од почетка. Фармакорезистентна епилепсија 
може постојати веома рано, у почетној фази а не развија се током времена. Клиничке 
карактеристике ФРЕ код њих постоје рано у току болести. У овој групи су чешћи структурне 
мождане лезије у етиологији напада, > 20 напада пре увођења АЕЛ и лош терапијки одговор на 
иницијално лечење.

дијагноза ФрЕ не мора бити трајна. Tоком болести су могући побољшање контроле 
напада и стабилна дуготрајна ремисија. Huttenlocher (1990) је проспективно пратио групу од 
155 деце са ФРЕ. После 4-годишње еволуције, сваке године је дошло до ремисије у 4% деце, 
нарочито у оне која су нормалне интелигенције. Selwa и сар.(2003) су процени дуготрајни 
клинички ток групе од 34 болесника са ФР жаришном епилепсијом и почетком напада у 
детињству (просечно 9.3 година живота), који су одбијени за хируршко лечење, иако сузбог 
фармакорезистенције били кандидати за овај облик лечења. Разлози за одбијање хируршке 
ресекције код болесника са ФРе за локализацију –везаном су бројни (неадекватна локализација 
епилептогене зоне, билатерални иктусни почетак, фукционално значајна зона коре која не 
треба да буде ресекована и др.). После периода праћења од > 4 године, запажена је изненађујућа 
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стопа ремисије у односу на период пре-хируршке процене. Чак 21% болесника су постигли 
потпуну контролу напада у периоду од просечно 2.5 године, делом захваљујући примени нових 
АЕЛ. На тестовима за само-процену, 44% испитаника су одговорили да се осећају значајно 
боље а код 41% се квалитет живота побољшао. Аутори истичу да рано постављена дијагноза 
ФРЕ не мора да значи неповољан даљи клинички ток.

У подгрупи деце са прогресивним неуродегенеративним болестима, туморима, еволутивним 
метаболопатијама, и сложеним можданим малформацијама, лоша контрола напада је скоро 
правило. У овим случајевима можемо говорити о релативној фармакорезистенцији, јер 
контрола напада не зависи уопште (или зависи веома мало) од примене АЕЛ, већ је везана за 
природни, неповољни ток основне болести. У таквим условима се поставља питање о томе да 
ли можемо говорити о терапијском неуспеху.

Чиниоци ризика за развој фармакорезистенције

Bureau (1997), Arroyo и сар.(2002) сажимајући податке из литературе дефинишу клиничке 
и ЕЕГ критеријуме за лошу прогнозу епилепсија детињства (Табеле 3 и 4).

Табела 3. Клинички фактори лоше прогнозе епилепсија детињства

рани почетак напада (пре 3. године живота)•	
(ризик навиши код деце са почетком напада до 12 мес.)
развој клиничке слике епилептичке енцефалопатије•	
(катастрофични епилептички синдроми детињства)
компликовани фебрилни напади у личној прошлости•	
симптоматска епилепсија и неуролошки испади•	
појава више различитих типова напада у истог болесника•	
секундарна генерализације жаришних напада•	
велика учесталост напада пре увођења АЕЛ•	
комплексни жаришни напади •	
психички поремећаји•	
епилептички статус у неонаталном добу и симптоматски облици•	
неделотворност 1. АЕЛ избора•	

Аутори наводи епилептички статус у неонаталном добу или статус симптоматске 
етиологије, као чинилац лоше прогнозе епилепсије детињства, али не и епилептички статус 
фебрилних напада (Bureau, 1997). Sillanpaa (1995) је закључио у лонгитудиналној студији 245 
деце с епилепсијом, да је после 30-годишњег праћења до развоја ФРЕ дошло у 22% болесника. 
Притом је издвојио 4 фактора од значаја: лош иницијални терапијски одговор, појаву 
епилептичког статуса, високу учесталост напада пре увођења АЕЛ и симптоматску етиологију 
напада.

У етиологији симптоматских ФРЕ детињства најчешће се наводе: енцефалитис и друге 
инфекције ЦНС, хипоксијско-исхемијске посленаталне повреде, мезијална темпорална 
склероза и  жаришне кортикалне развојне малформације (Saint-Martin, 2004). 

Међу факторима ране предикције ФРЕ у деце, ЕЕГ промене имају велики значај (Табела 4). 
Ко и Holmes (1999) сматрају да су почетно ЕЕГ успорење основне активности и појава жаришта 
шиљак-таласа, важни показатељи касније неповољне контроле напада.
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Табела 4    ЕЕГ критеријуми лоше прогнозе епилепсија детињства 

ненормална или несиметрична основна ЕЕГ активност•	
учестала појава фокусних спорих таласа•	
мултифокусне промене током прве године живота•	
дифузне епилептиоформне промене током будног стања и спавања•	
парадоксални нестанак ЕЕГ абнормалости у спавању•	
појава обрасца са заравњеним ЕЕГ цртежом•	
тоничка пражњења или кратки брзи пароксизми ШТ током спавања•	

Тип напада / епилепсије / електро-клиничког синдрома

Тип напада, епилепсије и електро-клиничког синдрома дефинисан Међународном 
класификацијом ILAE, заузима значајно место међу чиниоцима за предикцију 
фармакорезистенције, лоше прогнозе и неповољне контроле напада (Berg et al. 2010). Резултати 
велике проспективне студије на 2200 хоспитално лечених болесника показују да је прогноза 
епилепсије и предикција степена контроле напада увеликом зависила од типа епилептичког 
синдрома (Semah, Ryvlin, 2005). Аутори наводе да се престанак напада може очекивати код 
82% болесника са идиопатском генерализованом епилепсијом, 45% код оних са криптогеном 
жаришном епилепсијом, а само код 35% болесника са симптоматским жаришним нападима.  

Sillanpaa (1995) је у анализи ФРЕ детињства навео заступљеност фармакорезистенције у 
групи деце са различитим типовима напада и епилептичких синдрома. Инфантилни спазми и 
напади у склопу Lennox-Gastaut –овог синдрома (тонички, атонички, атипични апсансни и др.) 
удружени су са највећом учесталошћу неповољног терапијског одговора на АЕТ. Симптоматски 
сложени жаришни напади и секундарно-генерализовани фокусни напади су означени као 
типови напада са навишом стопом фармакорезистенције. 

Синдромска класификација пружа добру основу за приступ ране идентификације 
резистентних епилепсија у развојном добу. Dunn и сар.(2004) су сачинили Скалу за процену 
тежине епилепсије, полазећи од Међународне Класификације епилептичких синдрома 
(36 епилептичких ентитета). На Скали (Табела 5) се јасно издвајају епилептички синдроми 
са највишим просечним збиром (7 - 10). Виши збир одговара већој тежини епилептичког 
синдрома. На скоровање које је извршио експертски тим, највећи утицај су имали дуготрајна 
прогноза за постизање повољне/комплетне контроле напада и когнитивно функционисање 
деце (посебно процењено за сваки епилептички синдром). 

Оваква процена је међутим, делом груба и апроксимативна и недовољно уважава случајеве 
са другачијом контролом напада од оне која се запажа код већине болесника са одређеним 
типом епилепсије/електро-клиничког синдрома. Иако већина адолесцената са ЈМЕ постижу 
комплетну ремисију или повољну контролу напада применом валпроата или ЛТГ, подгрупа 
ових болесника (око 10-15%) например, има фармакорезистентне нападе, упркос терапији 
избора за ову епилепсију (Gelisse и сар. 2001).  Није јасно зашто се и у склопу овог генетског, 
бенигног, системског електро-клиничког синдрома развија група болесника са ФРЕ. За сада 
нису идентификовани посебни фактори ризика за развој фармакорезостенције код ЈМЕ, па је 
претпостављена другачија генска основа за ову подгрупу. 
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Табела  5   Дистрибуција просечног збира на Скали тежине епилептичког синдрома 
детињства

(Dunn и сар.2004)

Епилепсија / епилептички синдром Прос.
збир СД

Рана миоклоничка енцефалопатија
Рана инфантилна епилептичка енцефалопатија са заравњеним цртежом
Тешка миоклоничка епилепсија детињства (Dravet-ин синдром)
Lennox-Gastaut-ов синдром
West-ов синдром (инфантилни спазми)
Хронична прогресивна epilepsia partialis continua детињства (Sy Kojewnikow)
Епилепсија са миоклоничко-астатичким нападима
Друге симптоматске генерализоване епилепсије
Стечена епилептичка афазија (Landau-Kleffner-ов синдром)
Епилепсија са континуираним шиљак-таласима током NREM спавања
Епилепсија са миоклоничким апсансима
Други неодређени епилептички синдроми
*

10.00
10.00
  9.83
  9.75
  9.50
  8.67
  8.50
  8.00
  7.92
  7.83
  7.67
  7.18

*

0.оо
0.оо
0.39
0.45
0.52
0.98
0.80
0.60
1.0о
1.о3
0.65
0.40

*

Проспективна студија студија 613 деце са ново-дијагностикованом епилепсијом показала 
је 2-годишњу ремисију и потпуну контролу напада код 74% испитаника. У даљем току праћења 
24% ове деце имало је релапс. Анализа је показала да је виша стопа ремисије била удружена 
са ИГЕ и почетком напада између 5 и 9 године. Смањена могућност за постизање ремисије 
запажена је код болесника са симптоматском етиологијом,  породичном историјом епилепсије, 
учесталошћу напада и успорењем на иницијалном ЕЕГ. Релапси су били чешћи код болесника 
са жаришним ЕЕГ успорењем на иницијалном ЕЕГ-у и код јувенилне миоклоничке епи-лепсије. 
Бенигна роландичка епилепсија и  почетак епилепсије пре навршених 12. месеци живота били 
су удру-жени са значајно нижим ризиком од релапса.  Рецидиви су се јавили код ¼ болесника 
упркос редовном узимања АЕЛ и добре комплијансе, и код ½ оних којид којих је обустављена 
терапија или је овај поступак био у току (Berg et al. 2001).

Високо рефрактарне епилепсије детињства као што су Ohtahara-ин синдром, инфантилни 
спазми (West-ов, синдром), Dravet-ин, Lennox-Gastaut-ов синдром, Rasmussen-ов енцефалитис 
и др. представљају прогресивне епилептичке синдроме у категорији епилептичких 
енцефалопатија. То су стања у којима когнитивно, сензорно и/или неуролошко нарушење 
настају као резултат епилептичке активности. Ова активност се састоји од веома честих или 
тешких епилептичких напада, и/или скоро сталне пароксизмалне интериктусне активности 
(Јовић, 2003).

Епилепсије које се карактеришу тешком фармакорезистенцијом везане за најраније животно 
доба. Епилепсије које почињу у неонаталном добу имају веома лошу прогнозу и чест развој 
фармакорезистенције, изузев бенигних неонаталних конвулзија, породичног или ненаследног 
типа. Већина епилептичких енце-фалопатија почињу у првој годину или у раном детињству, 
карактеришу се појавом више различитих типова напада, имају симптоматску етиологију и 
велику учесталост напада пре увођења терапије.

 
Етиолошки фактори који су често удружени са развоје ФрЕ (Kwan, Brodie, 2000; Lortie и 

сар. 2002; Stables и сар. 2003) су наведени у Табели 5.
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Табела 6. Етиолошки фактори који су често удружени са ФРЕ

хипоталамусни хамартоми1. 
кортикалне дисплазије и друге малформације кортикалног/можданог развоја2. 
хипоксијско-исхемијске повреде мозга 3. 
неуродегенеративне болести и метаболопатије4. 
неки неурокутани синдроми (факоматозе)5. 
мождани тумори6. 
хипокампусна склероза 7. 
епилептогене паразитарне инфекције мозга8. 
стечена повреда мозга одраслих9. 

Проспективна студија 525 болесника од 9-93 година живота с епилепсијом показала 
је отсуство ремисије у 37%. Преваленција резистентних напада виша је код болесника са 
симптоматском или криптогеном епилепсијом (приказане или могуће мождане структурне 
абнормалности) у односу на оне са генетском епилепсијој (40% vs. 26%) и код оних који су 
имали високу учесталост напада пре увођења терапије. Болесници који су имали неповољан 
терапијски одговор на примену 1. АЕЛ имају већи ризик да ће развити ФРЕ. Стопа потпуне 
контроле напада била је слична код примене стандарних и нових АЕЛ (Kwan, Brodie, 2000). 
Могуће је да велики број напада пре увођења хроничне терапије, представља резултат , пре 
него узрок, патофизиолошких промена које се касније манифестују као ФРЕ. Ову претпоставку 
подржавају резултати студија у којима увођење АЕЛ после првог напада не побољшава 
дуготрајну прогнозу, нити после броја напада који је <10 код деце.

Иако је природни ток за локализацију везаних епилепсија недовољно познат, многи 
резултати показују да је терапијски одговор значајно удружен са њиховом етиологијом. 
Прогноза жаришне епилепсије значајно више зависи од типа оштећења мозга него од 
лобарне локализације епилептогене зоне (Semah и сар. 1998).  У обимној проспективној 
студији ови аутори наводе највећу ФРЕ код болесника са хипокампусном склерозом (89%) и 
малформацијама кортикалног развоја (76%) и дуплом патологијом ове две лезије (97%).  

Тип малформације кортикалног развоја утиче на прогнозу контроле напада. Нападе 
код болесника са жаришном кортикалном дисплазијом и дисембриобластичним 
неуроепителијалним тумором је теже контролисати него епилепсију која се јавља као симптом 
хетеротопија и неких других малформација (Semah, Ryvlin, 2005).

Иако је природни ток за локализацију-везане епилепсије недовољно јасан, сматра се да 
је ЕТр са мезио-темпоралном склерозом најчешће резистентна на примену АЕЛ. Потпуна 
ремисија уз АЕТ је у распону од 11-45% (Selwa et al. 2003). Лезиона епилепсија која је узрокована 
АВ малформацијом ће у 78% бити контролисана (Stephen et al. 2001). Болесници са ЕТР и 
МТС ће после хируршког лечења постићи ремисију у 70-80%. Овакав исход се не односи на 
болеснике са билатералним темпоралним иктусним почетком  (32-36%) или са нелезионом 
екстратемпоралном епилепсијом (42-45%)(Selwa et al. 2003).  

Биолошка основа фармакоретзистентне епилепсије  

Фармакорезистенција није резервисана само за епилепсију, већ и за низ неуролошких 
и психијатријских и онколошких болести. резистенција на више лекова се карактерише 
неосетљивошћу на широки спектар лекова за које се претпоставља да делују на различите 
рецепторе и различитим механизмима деловања (Granata et al. 2009). 

А. Чиниоци фармакорезистенције који су везани за болест укључују етиологију, прогресивни 
ток епилепсије који доводи до сталне измене неуронске мреже и промене циљева деловања 
лекова или уласка лека у мозак. Две су основне претпоставке:
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А.1. „target“ фармакодинамска хипотеза подразумева да редукована осетљивост на АЕЛ 
представља резултат за нападе-везаних промена специфичних циљева деловања АЕЛ као што 
су неуротрансмитерски рецептори, волтажно-зависни јонски канали или ензими укључени у 
метаболизам, ослобађање и преузимање неуротрансмитера (Loscher, 2005)

А.2.  „transporter“ фармакокинетска хипотеза претпоставља да су лекови неделотворни 
због унутрашње или стечене претеране експресије протеина који преносе више лекова што 
ремети локалну испоруку лека до циљних места

Б. Чиниоци који се односе на лекове
В. Одлике болесника. Променљивост у одговору (делотворност и подношљивост) на 

сваки АЕЛ може бити резултат интер-индивидуалних разлика у ДНК (фармакогенетика), 
РНК, протеинима или метаболитима. Добно-зависне промене фармакокинетских и 
фармакодинамских варијабли могу придонети добно-зависној фарма-корезистенцији.

Ген за резистенцију на више АЕЛ (MDR1) код човека кодирају P-гликопротеин (P-gp 170). 
Овај макромолекул означен и као АВСВ1 протеински преносилац) који учествује у транспору 
лекова. P-гликопротеин има фацилитацијску улогу у настанку рефрактарне епилепсије. 
Повишена MDR1 експресија је нађена у ткивима слепоочног режња са мезијалном темпоралном 
склерозом, тубера код туберозне склерозе, кортикалне дисплазије и ганглиоглиома. Сматра 
се да изразито повишен ниво P-gp у церебро-васкулном ендотелу у области ептилептичког 
фокуса може ограничити приступ АЕЛ местима њихог дејства и да на тај начин олакшава 
развој фармако-резистентних епилепсија (Loscher, 2005). Скорија истраживања применом in 
vitro ћелијских линија које имају претерану експресију протеинских транспортера, показала 
је међутим, да P-gp код човека не преносе АЕЛ у значајном износу, тј. да АЕЛ нису супстрат 
за P-gp. Најчешће примењивани АЕЛ нису супстрат за  хумани MRP1, MRP2 и MRP5 (in vitro 
модел). Неки од АЕЛ, у складу са претходном претпоставком,  ипак представљају супстрат за  
хумани P-gp. То се односи на фенитоин, фенобарбитон и леветирацетам. Пренос АЕЛ може 
бити у потпуности или делом (>50%) инхибован деловањем тариквидара,  селективног P-gp 
инхибитора. Транспорт Фб и ЛЕВ може такође бити инхибован применом МК571, који циљано 
блокира пренос путем  транспортера за резистенцију на више лекова (MRP) (Luna-Tortos et al. 
2008).

Експериментални радови на анималном моделу показали су да утицај на одређене циљеве 
као што су NMDA (N-methyl-D-aspartate) рецептор, запаљенски ензим цикло-оксигеназа 2 и 
простагландин Е2 ЕРI рецептор, може резултовати у контроли P-gp експресије, побољшати 
пролаз АЕЛ у мозак и помоћи у превазилажењу фармакорезистенције (Potschka, 2010). 

Kwan et al. (2010) су анализовали експресију P-gp код 69 болесника са антериорном 
темпоралном лобектомијом због фармакорезистентне ЕТР у чијој основи је хипокампусна 
склероза. Резултати су сугерисали да P-gp експресија у слепоочном режњу може бити удружена 
са рецидивима напада после хируршког лечења фармакорезистентне ЕТР.  

Псеудо (лажна) фармакорезистенција 

Значајан је проценат болесника који показују одсуство повољног терапијског одговора 
на примену АЕЛ а које није засновано на природном току епилептичке болести, већ на 
другим чиниоцима, често независним од епилепсије (Vercueil, 2004). Ове чиниоце треба 
идентификовати пре него што се дијагностикује ФРЕ. Узроци лажне фармакорезистенције су 
наведени у Табели 7.
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Табела 7. Чиниоци који могу утицати на нетачно постављање дијагнозе ФРЕ

*  погрешна дијагноза не-епилептичких напада који су означени као епилептички  
(невољни покрети,синкопа, апнеичке кризе, парасомније, мигренски наступи, 
гастроинтестинални поремећаји, психогени напади и др.)

* погрешна дијагноза типа епилепсије / епилептичког синдрома
*  пропуст у препознавању појаве одређених напада у условима постојања више различитих 

типова криза
* пропуст у идентификацији преципитујућих чинилаца напада
* неодговарајућа примена АЕЛ – грешка у избору АЕЛ за специфични синдром
* сукцесивна примена два АЕЛ истог механизма деловања
* примена доза АЕЛ које су испод максималног терапијског нивоа
* интеракције између различитих лекова
* прогресивна обољења мозга
* коморбидне болести и стања
* лоша комплијанса болесника на АЕТ
* поремећено понашање 
* потреба родитеља да консултују више лекара у тражењу «другог мишљења»

Лажну фармакорезситенцију није увек лако препознати, али ова могућност треба да буде 
разматрана у свим случајевима са тешкоћама у постизању повољне контроле напада.  Око 20-
30% болесника упућених у Клинику под дијагнозом ФРЕ имају погрешно постављену дијагнозу 
а код значајног броја оптимизација лечења доводи до побољшања (Benbadis, 2009). Психогени 
не-епилептички напади су најчешће погрешно препознати као епилептички, најчешће не 
одговарају на примену АЕЛ у моно- и политерапији и сматрају се ФРЕ.

Узроци привидне или лажне фармакорезистентне епилепсије

Погрешна дијагноза епилепсије 
Пример: болесници са психогеним неепилептичким нападима (погрешно дијагностиковани и лечени 
политерапијом АЕЛ)

Погрешна дијагноза типа епилепсија води неодговарајућем избору аЕЛ
Пример: напади темпоралног режња дијагностиковани као апсансни напади и обрнуто

Неодговарајућа процена одговора или отсуство одговора
Пример: интеракције лекова које доводе до нежењених дејстава или смањене подгношљивости

Неодговарајуће дозирање
Примери: неразумно ослањање на „терапијски распон у серуму“, усклађивање дозе наслепо, без 
клиничке корелације. 
Неодговарајуће понашање болесника
Примери: лоша комплијанса, погубан начин живота

Побољшање контроле напада често настаје повећањем дозе претходно преписаног АЕЛ. 
Неодговарајуће дозирање се сматра значајним узроком лажне ФРЕ. Погрешна примена 
правила “go slow-keep low” узрокује ниску неделотворну дозу и погрешно закључивање о 
фармакорезистенцији. Препоручујуе се повишење дозе АЕЛ у односу на терапијски одговор и 
подношљивост. 

Ретроспективна процена 100 одраслих болесника са рано постављеном дијагнозом ФРЕ 
показала је нетачну дијагнозу типа напада или епилептичког синдрома у 47% болесника. То се 
посебно односи на подгрупу са ИГЕ која је некоректно лечена као сложена жаришна епилепсија. 
Лоша комплијанса је закључена у 20% болесника (Bajacek et al. 2010). 
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 Лоша комплијанса

Sillanpaa (1995) наводи да нередовност узимања преписане терапије (лоша комплијанса) 
постоји у 1/3 болесника с епилепсијом. Неки од родитеља су често склони самовољној редукцији 
дневне дозе, нарочито код вишекратног дозирања. Аутор наводи да постоји и подгрупа 
болесника која прекидају са узимањем АЕЛ после редовне контроле и започињу са поновним 
узимањем на пар недеља пре одласка лекару, претпостављјући мерење нивоа лека у крви. У 
нашим условима је важан чинилац некомплијансе и узимање «алтернативних» препарата или 
супстанција са дејством на ЦНС по препоруци нестручних лица. Притом се обустављају АЕЛ. 
Genton (2004) наводи и недоступност појединих, скупих АЕЛ или редукцију дозе и промену 
дозног режима ових АЕЛ од стране родитеља који нису у економској моћи да набаве и дају 
детету преписане дозе. Нажалост и ми се срећемо са овим обликом некомплијансе (Јовић, 
2005).

Когнитивно функлционисање и  квалитет живота

Неконтролисани напади делују погубно на болесника с епилепсијом и његову породицу.  
Школовање, посао, професионални избор, управљање моторним возилом и сви облици 
социјалног функционисања могу бити тешко погођени. Психијатријске компликације, нарочито 
депресија и анксиозност могу бити последица неконтролисаних напада. Морталитет је већи 
код особа са ФРЕ, укључујући и SUDEP (Berg, 2009).

Дете са ФРЕ и његова породица се најчешће суочавају не само са нападима, резистентним 
на АЕЛ, већ и са низом придружених поремећаја и онеспособљујућих стања. Чести су умна 
заосталост, специфичне тешкоће у учењу, поремећаји памћења, емоционални проблеми, 
тешкоће у социјалном функционисању, первазивни разво-јни поремећаји, дефицит пажње, 
хиперактивност и телесна инвалидност.

Ниво контроле напада не може бити једини чинилац који одређује терапијски одговор на 
АЕТ. То се посебно односи на неповољан утицај епилепсије на мозак у развоју и на когнитивно 
функционисање деце. Не могу се истим параметрима посматрати епилептичке енцефалопатије 
у развојном добу и „бројне врсте у башти са жаришним епилепсијама“.  Утицај епилептичке 
активности на мозак у развоју може бити благ или погубан, не увек везано за достигнуту 
контролу напада. Ова дејства су тежа и трајнија када епилептичка активност прекида 
неуроразвојни процес током критичних етапа развоја (Berg, 2010). 

Тешке последице ФРЕ настају на социјалном плану. Ови болесници могу бити искључени 
непосредно (одбаци-вање од стране породице, околине, школе) или посредно (ускраћеност 
у бављењу спортом, одласку на одмор са родитељима, учествовању у забави и играма). 
Дуготрајна ФРЕ доноси болесном детету посебан доживљај обезвређености. Ова деца показују 
ниску емоционалну стабилност и висок ниво емоциналне напетости, лошу самоконтролу и 
лоше субјективно осећање квалитета живота, високу инхибованост и интровертно понашање. 
Као резултат социјалне депривације, већина показује поремећај социјалног функционисања, 
изолованост, нижу социјалну компетенцију и неповерљивост према околини показујући стграх 
од нових ситуација, контаката, места и могућих конфликата са другим особама).

Иако је дуже трајање ФРЕ са великом учесталошћу напада, често удружено са нарушењем 
когнитивних функција, нису ретки ни случајеви деце са кратким трајањем активне 
епилепсије, који се карактеришу значајним неуропсихолошким дефицитима. Растућа је 
спознаја да неконтролисани напади нарушавају когнитивне и развојне функције. Нарушење 
конфронтационог именовања, памћења, фине моторне контроле настају током времена код 
одраслих болесника са ЕТР (Hermann et al. 2006). Они су нашли да болесници са млађим 
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узрастом у коме је почела епилепсија слепоочног режња (<8 vs. >8 година) показују редукцију 
волумена беле масе и значајно снижена постигтнућа на неурокогнитивним мерењима.

Епилептичка активност може интерферисати са развојним функцијама током раног 
детињства и погубно деловати на њих.

Препоруке
   
Genton (2004) препоручује неколико поступака од практичне вредности лекару, клиничару 

који пред собом има пацијента са фармакорезистентном жаришном епилепсијом (Табела 8).

Табела 8. Препоруке за вођење болесника које има ФР нападе

Провера епилептичке природе иктусних манифестација
      а. интервју са болесником и његовом околином
      б. пажљива анализа претходних болести и тока
      в. визуелизација напада (ако је могуће, при чему је и 
          аматерски снимак драгоцен)
анализа утицаја напада на квалитет живота болесника
Процена чинилица који могу олакшати (изазвати) појаву напада
     а. начин живота, токсичке супстанције
     б. истовремено узимање других лекова
     в. услови живота, психолошка равнотежа
Истраживање етиологије епилепсије
анализа досадашње антиепилептичке терапије
     а. трајање примене појединачног АЕЛ
     б. максимална дневна доза АЕЛ и серумски нивои АЕЛ
     в. проверити да ли су бар 3 осовна АЕЛ примењена
Процена ЕЕГ критеријума лоше прогнозе
     а. на основу претходних ЕЕГ прегледа
     б. на основу актуелног ЕЕГ записа
Видео-ЕЕГ запис бар једног напада

Затражити компетентно друго мишљење

Dulac (2004) сматра да је потребно бар једном годишње проверити одржавање 
фармакорезистенције код деце са дијагнозом ФРЕ. Верификација епилептичке природе 
пароксизмалниох догађаја, одсуства екпанзивне интракранијумске лезије, контролни МР 
(МРС,МА) прегледи у савременијим техничким могућностима (претходно непрепозната 
оштећења мање моћним апаратима), процена комплијансе, анализа избора АЕЛ и дозног 
режима представљају саставни део ове провере.

Лечење одраслих болесника с ФрЕ

Већина одраслих болесника с ФРЕ имају жаришне нападе са или без секундарне 
генерализације. Током 1970-их и раних 1980.-их година, у 70-80% одраслих са ново-
дијагностикованом епилепсијом напади су успешно контролисани применом једног од 4 
стандарних АЕЛ: фенобарбитон, фенитоин, карбамазепин или натријум-валпроат. Ови лекови 
су показали поредиву делотворност. Штавише, додавање другог АЕЛ болесницима који су 
наставили да имају нападе на оптималној монотерапији, довело је до умереног побољшања 
код 1/3, погоршање контроле напада или токсичких неприхватњивих ефеката код ¼  или није 
имало значајног терапијског утицаја (Reynolds, 2006).
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Отворена су следећа питања:
1. Да ли болесници који су показали неповољан терапијски одговор на оптималну примену 

првог АЕЛ треба да примају други АЕЛ у монотерапији или у комбинацији?
2. Ако је одговор потврдан, који АЕЛ или комбинација АЕЛ су одговарајући?

Двадесет година касније и даље нема одговора на ова питања иако је промовисано више 
од десет нових АЕЛ. Једна прагматична, контролисана клиничка студија адјувантне терапије 
жаришне епилепсије која је  неуспешно лечена моно-АЕЛ, показала је да је вероватноћа 
повољне, потпуне контроле напада током следеће године у 16% болесника на адјуватној 
терапији, тј. у 14 % за оне којима је прописана монотерапија другим АЕЛ (Beghi et al. 2003). У 
проспективној опсервационој студији 422 болесника са ново-дијагностикованом епилепсијом, 
у 47% је постигнута потпуна контрола напада применом првог АЕЛ, у додатних 14% применом 
алтернативне монотерапије (2. или 3. АЕЛ) док је само 3% болесника било без напада уколико 
су примали комбинацију два лека (Kwan, Brodie, 2000). Потпуна контрола напада је била иста, 
без обзира на то да ли су болесници иницијално примали стари или нови АЕЛ.

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) препоручује да се политерапија 
АЕЛ може разматрати једино када су покушају са применом једног АЕЛ били неуспешни, али не 
даје јасни водич у вези броја покушаја са једним леком, нити коју комбинацију треба пробати. 
Таква препорука је збуњујућа за општег неуролога или лекара опште медицине (Reynolds, 
2006). Прелаз на други АЕЛ захтева доста времена и захтева пажљиво клиничко надгледање. 
Лакше је додати други АЕЛ, јер је могуће клиничко побољшање (што се дешава код око 1/3 
болесника) иако се не зна да ли је то ефекат комбинације или другог АЕЛ.

Фармацеутска индустрија финасира више од 90% клиничких студија у УК. Она нема 
интерес да подржи дуготрајне прагматичне студије које би пружиле доказе о потреби да се 
редукује непотребна политерапија и сузи тржиште за многе нове АЕЛ. Истраживања треба да 
одговоре на питање да ли постоји реални напредак у лечењу ФРЕ у односу на период примене 
Фб и Фт?

Будући изазови

Потребна је валидна и јасна дефиниција фармакорезистенције, таква да може бити 
коришћена у клиничким истраживањима и у клиничком вођењу болесника с епилепсијом.

Таква дефиниција мора укључити јасне препоруке о томе шта одређује неуспешно лечење 
и колико различитих АЕЛ треба применити код једног болесника, пре него што се донесе 
закључак о ФРЕ.

Како је најраније могуће закључити да болесник има ФРЕ ? Који болесници имају највећи 
ризик од развоја ФРЕ? Како најбоље лечити и клинички водити болеснике са ФРЕ?

Одговори на ова питања представљају озбиљан проблем и заслужују усклађене, 
методолошки јасне и клинички софистиковане напоре, да би се на њих дали одговори.

На свим нивоима едукације неопходно је нагласити ризик и последице неконтролисаних 
напада у распону од малих когнитивних промена до умне недовољности, аутизма и нагле 
смрти.
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Prvi epileptički napad kod žena se može javiti tokom trudnoće i nastaviti kao epilepsija. 
Incidencija ove pojave nije poznata. Eklampsija značajno utiče na broj prvih napada tokom trudnoće. 
Najčešća je pojava napada kod prethodno postojeće epilepsije.

Evaluacija žena sa napadima za vreme trudnoće se ne razlikuje bitno od bilo kog pacijenta sa 
novonastalim napadima.

Diferencijalno dijagnostički se razmatraju sledeće mogućnosti:
Novonastala ili prethodno postojeća epilepsija- 
Eklamsija- 
 Cerebrovaskularna bolest (infarkt mozga, centralna venska tromboza, subarahnoidalna ili - 
intracerebralna hemoragija, hipertenziuvna encefalopatija)
Infekcija CNS-a- 
 Metabolički poremećaji (hiponatremija, hipokalcemija, hipo i hiperglikemija, hepatička - 
encefalopatija, hipotireoidizam)
Kolagene vaskularne bolesti (SLE)- 
Neoplazme- 

Prvi korak u evaluaciji napada je pažljiva anamneza i analiza elemenata koji određuju da li je 
napad fokalni ili generalizovani. Potrebno je uočiti znake intrakranijalne bolesti kao i lokalizacione 
znake. Iako je trudnoća sama po sebi rizik faktor, potrebno je razmotriti i druge faktore rizika za pojavu 
epileptičkog napada. Evaluacija podrazumeva i opšti laboratorijski pregled krvi, elektrolita, testova 
funkcije jetre i bubrega kao i toksikološki skrining,  što je standardna procedura za sve pacijente sa 
novonastalim napadom. Provera elektrolita u krvi mora da obuhvati nivo kalcijuma i magnezijuma.

Najčešći toksikološki faktor za pojavu napada je abuzus alkohola i kokaina.
EEG i NMR mozga su indikovani nakon prvog epileptičkog napada osim ako postoje jasni 

dokazi da se radi o eklampsiji. Bilo koji znak fokalne lezije ili prisustvo fokalnih napada čini eklampsiju 
manje mogućim uzrokom. NMR mozga ima prednost u odnosu na CT mozga zbog odsustva zračenja  
kao i zbog dokazanog odsustva oštećenja fetusa i trudnice pri jačini magneta od 1.5T.

Nakon bazične evaluacije, dalja dijagnostika i tretman zavise od diferencijalne dijagnoze.

Preeklampsija i eklampsija su poremećaji koji se javljaju samo kod žena u trudnoći. 
Preeklampsija se obično javlja tokom prve trudnoće. To je multisistemski poremećaj koji uključuje 
hipertenziju, proteinuriju, generalizovane edeme, hipoalbuminemiju, hemokoncentraciju, poremećaj 
funkcije jetre sa koagulopatijom i povećanjem nivoa urata.

Eklampsija je jedna od mogućih komplikacija ovog stanja i podrazumeva pojavu epileptičnih 
napada i neobjašnjive kome kod pacijentkinja sa preeklampsijom  U većini slučajeva eklampsija se 
javlja nakon 28. nedelje gestacije. Najčešće se javlja pred porođaj, ali nije retka ni tokom porođaja. 
Moguća je pojava eklampsije  unutar 48 sati od porođaja, a opisana je pojava i nakon 4 nedelje od 
porođaja. Procenjena  incidenca eklampsije u Evropi i SAD iznosi 1 na 2000 porođaja. Eklamsija je 
ozbiljna komplikacija trudnoće sa stopom mortaliteta od 1.8- 5%.

Dijagnostički kriterijumi za preeklampsiju su porast krvnog pritiska 140/90 mm Hg ili više, 
pojava nakon 20. nedelje gestacije, kod žena koje su prethodno imale normalne vrednosti krvnog 
pritiska, kao i proteinurija, definisana kao urinarna ekskrecija minimalno 0.3g proteina za 24 sata. 

Preeklampsija se smatra upozoravajućom za nastanak eklampsije ukoliko je krvni pritisak 
160/110 mmHg ili veći, u dva merenja sa razmakom od 6 sati, u stanju mirovanja u postelji, proteinurija 
5g ili više u uzorku urina za 24 sata, oligurija sa manje od 500ml urina za 24 sata, poremećaji vida ili 
druge neurološke manifestacije, edem pluća ili cijanoza, oštećenje funkcije jetre, trombocitopenija i 
zaostajanje rasta fetusa.

Patofiziologija preeklampsije je kompleksna i u vezi sa samim postojanjem placente. U 
normalnoj placenti ćelije trofoblasti okupiraju spiralne arterije materice i uništavaju sloj medije u 
zidu arterija. Ovo transformiše relativno male, mišićne arterije u velike sinusoidalne krvne sudove 
koji omogućavaju povećanu perfuziju placente. 
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Kod preeklampsije proces trofoblastne invazije spiralnih arterija je nekompletan, što čini krvne 
sudove tanjim i slabijim, sa jačim mišićnim zidom nego što je normalno. Ovo dovodi do hipertenzije, 
smanjuje volumen plazme i dovodi do hipoperfuzije vitalnih organa. Neadekvatna perfuzija placente 
uzrokuje pojavu abnormalnosti maternalnog vaskularnog endotela sa oslobađanjem brojnih 
medijatora koji utiču na cirkulaciju ostalih tkiva što pokreće patološku kaskadu dogadjaja počev od 
generalizovanog vazospazma, aktivacije sistema koagulacije, renalne disfunkcije, aktivacije imunog 
odgovora, patološke apoptoze i placentalne ishemije.

Tačna etiopatogeneza epileptičnih napada kod eklampsije nije pouzdana i najverovatnije je da se 
odnosi na abnormalnu cerebralnu cirkulaciju. Postoji upadljiva sličnost eklampsije sa hipertenzivnom 
encefalopatijom. Neuroimaging nalazi obično ukazuju na abnormalnosti u posteriornoj beloj masi sa 
vazogenim cerebralnim edemom. Petehijalne hemoragije se javljaju pretežno u parijeto-okcipitalnom 
i okcipitalnom režnju.

U lečenju epileptičnih napada kod eklampsije se tradicionalno koristi magnezijum što redukuje  
morbiditet i mortalitet majke i deteta. EEG promene se nakon terapije magnezijumom ne povlače i 
do nedelju dana. Magnezijum nije antikonvulzivno već snažno vazodilatatorno sredstvo te dovodi do 
poboljšanja perfuzije  u mozgu i placenti.

Infarkt mozga u trudnoći  ima malu incidencu. U registru trudnoća u SAD je 1 na 25.000 
trudnoća. Arterijski i venski infarkti su podjednako zastupljeni. Obično je moguće identifikovati fakore 
rizika udružene sa infarktom mozga. Kod perzistentnog foramen ovale treba razmotriti mogućnost 
distalne venske tromboze. Postoji široki spektar poremećaja koji predisponiraju arteriopatiju kao i 
veliki broj onih koji daju povećanu koagulabilnost krvi. Upotreba napredih sekvencija NMR je od 
neprocenjive važnosti u identifikaciji ranih znakova cerebralne ishemije za razliku od CT i standardnog 
NMR snimka mozga. Venska tromboza se može videti u odsustvu bilo kakvih drugih faktora rizika 
osim trudnoće. Trudnoća može idukovati hiperkoagulabilno stanje i treba razmišljati o venskoj 
trombozi. Sindrom podrazumeva kombinaciju glavobolje, obično fokalnih napada i lateralizaciju u 
neurološkom nalazu. Centralna venska tromboza sa epileptičkim napadima ukazuje na lokalizaciju 
u sagitalnom venskom sinusu. Lokalizovani infarkti se vide na NMR mozga  u distribuciji graničnih 
područja. Magnetna venografija- MRV je najsigurniji način da se lezija demonstrira.

Moždano krvarenje u trudnoći je takođe retko, ali sama trudnoća povećava rizik. Incidenca 
pojave je 1 do 5 na 10.000 trudnoća, uz visoku stopu mortaliteta. Intracerebralna hemoragija je obično 
posledica arterijske hipertenzije, pa eklampsija u tom smislu može biti shvaćena kao potencijalni 
uzrok. Subarahnoidalna hemoragija u ovoj populaciji je najčešće posledica postojanja  aneurizme ili 
arteriovenske malformacije. CT ili NMR mozga mogu pokazati prisustvo krvi u subarahnoidalnom 
prostoru. Standardni CT može biti lažno negativan u 1-2% malih hemoragija kada je lumbalna 
punkcija korisna za dijagnozu ako postoji velika sumnja u postojanje SAH. Krv takođe može biti 
identifikovana na FLAIR sekvenci NMR. Kod sumnje na vaskularnu malformaciju indikovano je 
uraditi standardnu cerebralnu angiografiju kao najbolji način za evaluaciju vaskularne abnormalnosti 
koja je uzrokovala krvarenje.

Napadi se često javljaju u okviru infekcija CNS-a. Trudnoća menja sklonost žene ka infekcijama 
zbog izmene imunološkog sistema u smisu blokiranja reakcije na fetalne antigene. Infektivni agensi 
su obično Mycobacterium tuberculosis, Listeria monocytogenes, Toxoplasma, varicella zoster virusi. 
Nema razlike u lečenju infekcija kod trudnih žena i ostalih, napadi se takođe tretiraju na standardan 
način. U endemskim područjima neurocisticerkoza je uzrok pojave fokalnih napada. Promene se 
detektuju neuroimaging metodama koje su indikovane kod svih fokalnih napada. Ne postoji posebna 
sklonost žene u trudnoći ka ovoj infekciji u odnosu na ostalu populaciju.

Učestalost neoplazmi se kod žena u trudnoći ne razlikuje od one kod žena u opštoj populaciji, istih 
godina života. Trudnoća može da ubrza rast nekih tumora. S obzirom da većina žena ima povraćanje 
i jutarnju mučninu tokom trudnoće, mogu da se propuste znaci povećanog intrakranijalnog pritiska. 
NMR mozga može da detektuje neoplazme i indikovana je kod većine novonastalih napada.
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Pacijenti sa kolagenim vaskularnim bolestima često imaju pogoršanje osnovne bolesti tokom 
trudnoće. Sistemski lupus eritematosus je najčešći od pomenutih entiteta. Lupus može zahvatiti CNS 
(lupus cerebritis) i obično daje epileptičke napade. Antifosfolipidna antitela (lupus anticoagulant)  se 
takođe mogu pojaviti. Ona se javljaju nezavisno od onih u primarnom antifosfolipidnom sindromu. 
Prisustvo ovih antitela može uzrokovati arterijske ili venske tromboze, moždani udar i spontani 
pobačaj.

Određeni broj metaboličkih poremećaja se može javiti tokom trudnoće, sa elektrolitskim 
disbalansom zbog čega je potrebno preventivno uraditi standardne laboratorijske testove.

Postoji grupa pacijentkinja koje će dobiti prvi epileptički napad tokom trudnoće kao početak 
epilepsije. O ovome treba razmišljati ukoliko su svi dijagnostički testovi negativni. Zbog toga treba 
pažljivo razmotriti potrebu za dugotrajnom antiepileptičnom terapijom i proceniti da li se radi o 
početku epilepsije ili se napadi javljaju samo tokom trudnoće, bez tendencije da se ponavljaju.
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Definicija
Postraumtska epilepsija (PTE) podrazumijeva ponavljane epileptičke napade koji se javljaju kao 
posljedica povrede mozga. Povreda mozga može biti uzrokovana povredom glave ili operativnim 
zahvatom na mozgu.

PTE se mora razlikovati od postraumatskih napada, koji ako se javljaju unutar 24 sata poslije povrede 
predstavljaju rezultat neposredne ozljede mozga i nazivaju se neposredni napadi, dok se napadi 
unutar 7 dana nazivaju rani posttraumatski napadi. Ako se pak napad javi nakon 7 dana u pitanju su 
kasni posttraumatski napadi. Oko 20% pacijenata sa povredom glave ima jedan kasni posttraumatski 
napad koji se kasnije ne ponavlja i ne treba ih svrstavati u PTE. Takodje kasni pojedinačni napad ne 
zahtijeva antiepileptičku  (AE) medikaciju.

Patofiziologija
Kod pacijenata koji su na hospitalizaciji poslije povrede glave ljekar, istraživač treba da obrati pažnju 
da li postoji intrakranijalno krvavljenje ili promjene kliničkog stanja kao što je hiponatremija što 
može uzrokovati napade.

Mehanizam kojim trauma tkiva mozga dovodi do učestalih epileptičkih napada je nepoznat. 
Kortikalne lezije su, izgleda, važne u genezu epileptičkih aktivnosti. Rani napadi vjerojatno imaju 
različite patogeneze. Posttraumatski napadi su nespecifični odgovor na fizički noksu. Rani napadi 
mogu biti uzrokovani edemom mozga, intrakranijalnim krvavljenjem ali i kontuzijom ili laceracijom 
mozga.

U patofiziologiji nastanka posttraumatskih napada razmatra se uloga taloženja gvoždja iz krvi 
u parenhim mozga, što vodi oštećenju moždanog tkiva slobodnim radiikalima kao i akumulacija 
glutamata, što vodi ekcitotoksičnosi. Istraživanja na životinjama su pokazala da oštećenje hemato-
encefalne barijere doprinosi generisanju epileptičkih napada kod PTE.

Definicija i klasifikacija povreda glave
Da bi se razumjela posttraumatska epilepsija potrebno je definisati različite oblike povreda glave. 
Zatvorene povrede glave su povrede koje nemaju penetraciju lobanje. Ovakve povrede se često 
manifestuju gubitkom svijesti, makar prolaznim, a mogu biti udružene sa velikim oštećenjem mozga 
zavisno od težine povrede (1). Otvorene povrede su povrede gdje dolazi do penetracije lobanje i 
pacijent može biti bez gubitka svijesti iako se radi o teškoj, čak i fatalnoj povredi mozga. Ovakve 
povrede mogu napraviti upucavanja ili povrede od šrapnela. Potres mozga se definiše kao povreda 
koja je usledila zbog nasilnog i neskladnog potresa mozga i udružena je sa prolaznim funkcionalnim 
oštećenjima (gubitak svijesti, epileptički napad, amnezija, gubitak pamćenja).

Kontuzija predstavlja oštećenje mozga pri čemu ostaje očuvana originalna arhitektonika mozga. 
Postoje dva pod tipa: kup i kontra-kup. Kup povreda je povreda mozga na mjestu ispod direktnog 
udara, dok je kontra-kup povreda udaljena od mjesta direktnog udara. Hipokampus kao visoko 
epileptogena lokacija je često predmet kontra-kup povrede. 

Kod povreda glave postoje dva tipa intrakranijalnih krvarenja to su epiduralno i subduralno krvarenje. 
Oba tipa krvarenja se mogu javiti istovremeno. 
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Dijagnoza

Kompjuterizovana tomografija (CT) mozga je metoda izbora u akutnoj fazi traume, dok je MR mozga 
metoda izbora u evaluaciji kraniocerebralne traume (KCT) u hroničnoj fazi. 

Epidemiologija

Ukupna učestalost povreda glave u US je 200/100 000. Muškarci su češće povrijedjeni nego žene, 
a pik je u dobi od 15 do 24 godine (2). Učestalost pojave posttraumatske epilepsije zavisi od težine 
povrede. Ako poredimo učestalost epilepsije u opštoj populaciji koja se kreće od 0.5 do 1% incidenca 
posttraumatskih napada za sve tipove povreda glave je 2-2.5% u civilnoj populaciji a čak 5% kod 
hospitalizovanih pacijenata na neurohirurškim odjeljenjima. Kada su  u pitanju teške traume glave 
sa Glasgow Coma Scale scorom (GCS) manjim od 9, incidenca je 10-15% kod odraslih i čak 30-35% 
kod djece.Traumatska povreda mozga je uzrok 20% simptomatskih epilepsija u opštoj populaciji i 5% 
svih epilepsija (3). 

Incidenca posttraumatskih napada je jako visoka  (50%) u serijama ratnih povreda koje uključuju 
penetrantne povrede glave. Incidenca  posttraumatskih napada (isključujući rane napade) kod blagih 
nekomplikovanih povreda glave je ista u vojnoj i opštoj populaciji (4).Caveness WF, 1976), (5)Salazar 
AM, Jabbari B., 1985.).

Faktori rizika

Faktori rizika za pojavu, odnosno razvoj PTE su region, tip napada I težina trauma (6).. Definicija 
težine trauma je postavljena od strane Anegersa koji je traume glave podijelio na blage, umjerene i 
teške.

Blaga povreda je definisana  kao povreda bez frakture lobanje, a gdje je  trajanje posttraumatske 
amnezije ili gubitka svijesti 30 minuta ili manje. Umjerena povreda može biti sa ili bez    frakture 
lobanje  ali je period  posttraumatske amnezije ili  gubitka svijesti od 30 minuta do 24 
sata. Teške povrede mozga karakteriše  kontuzija, prisustvo  intrakranijalnog hematoma,  gubitka 
svijesti ili posttraumatske amnezije 24 časa ili više (1).

Približno 80% prvih posttraumatskih napada javlja se unutar prve dvije godine poslije povrede. Rizik 
za pojavu napada opada vremenom i dostiže nivo opšte populacije nakon 5 godina od povrede. Oko 
pola pacijenata koji razvijaju kasne posttraumatske napade imaju 3 ili manje napada i teže spontanoj 
remisiji poslije toga.

Tip napada i težina traume igraju ulogu u procjeni rizika za razvoj posttraumatske epilepsije. Rizik za 
kasne napade (pojedinačne ili ponavljane) raste kod kontuzija mozga sa subduralnim hematomom, 
kod povreda sa frakturom lobanje, gubitkom svijesti ili amnezijom dužom nego jedan dan (7). 

Rizik za razvijanje PTE osim navedenog su rani posttraumatski napadi, kliničko-neurološke 
karakteristike, neuroradiološki nalaz (CT/MR), neurohirurške procedure, EEG nalaz, lična i 
porodična predispozicija (8).



59

Klinička slika PTE

Posttraumatski napadi mogu se prezentovati bilo kojim tipom napada. Spektar se kreće od prostih 
i složenih parcijalnih napada do sekundarno generalizovanih napada.  Medjutim generalizovani 
apsansni napadi nemogu se smatrati posledicom traume (2). Većina ranih napada su generalizovani 
tonično klonični napadi dok su kasni napadi  prema tipu napada veoma različiti (2).

Profilaksa 

Iz ljekarske prakse potiču podaci iz 1970. tih da je 60% neurohirurga u US tretiralo pacijente sa KCT 
profilaktički upotrebom AEL (9), dok su podaci iz 2000. te (n=127, NH odeljenja): 36% ne primenjuje 
profilaktičku terapiju kod KCT, 12% daje svim pacijentima sa KCT, a 52% se odlučuje na osnovu 
određenih faktora rizika  (10). 

Preporuka za ranu profilaksu jednim antiepileptikom za odrasle pacijente sa teškom KCT je u slučaju: 
produženog gubitka svijesti ili amnezije, IKH ili moždane kontuzije na CT-u i/ili depresivne frakture 
lobanje. Profilaktički tretman sa PHT, započeti iv. opterećenjem, treba započeti što je brže moguće 
nakon traume u cilju smanjenja rizika PTN koji se javljaju u prvih 7 dana (Nivo A). Profilaktički 
tretman sa PHT, CBZ ili VPA ne treba rutinski koristiti nakon 7 dana od traume u cilju smanjivanja 
rizika PTN koji se javljaju posle 7 dana (Nivo B), (11). Prolongiranu AET treba primjeniti tek nakon 
postavljanja dijagnoze epilepsije (12).

Kao i poslije pojave bilo kojih napada potrebno je upozoriti pacijenta da prilikom kupanja, plivanja, 
penjanja na visinu ili rada sa mašinama ne trebaju biti sami. Takodje se mora razmotriti pitanje 
dobijanja odnosno zadržavanja vozačke dozvole.

Profilaksa povreda glave je vezivanje u toku vožnje i nošenje kacige u svim potencijalno 
traumatizirajućim situacijama.
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Sažetak: 
 
Koncept tretmana pacijenata sa epilepsijom je do sredine 1970.-ih godina, zbog jako 
ograni enih terapijskih opcija, bio usmeren na istovremenu upotrebu više 
antiepilepti kih lekova (AEL) u cilju pove anja verovatno e kontrole napada.  
Nakon toga je više studija ukazalo na prednosti monoterapijskog pristupa, pre svega u 
cilju smanjenja neželjenih efekata politerapije. Ipak, i pored adekvatnog izbora 
inicijalne monoterapije, kod oko 20-30 % bolesnika se ne može posti i kontrola napada.  
Pojava velikog broja novih AEL, uvedenih u klini ku praksu tokom poslednjih godina, 
sa novim mehanizmima dejstva, je omogu ilo razvoj koncepta racionalne politerapije u 
le enju pacijenata sa epilepsijom. Ciljevi racionalne politerapije su da se putem 
sinergisti kog terapijskog efekta, antagonisti kog uticaja na neželjena dejstva i/ ili 
pove anja terapijske širine postigne optimalna kontrola napada sa minimumom 
neželjenih dejstava.  
Prilikom izbora racionalne politerapije, osim korektne identifikacije epilepti kog 
sindroma, klini ar mora razmatrati i faktore vezane za mehanizme dejstva AEL, profil 
neželjenih dejstava, kao i farmakokinetske i farmakodinamske interakcije AEL.  
Vešta upotreba ovih znanja može omogu iti bolje rezultate u terapiji pacijenata sa 
epilepsijom, kod kojih kontrola nije postignita inicijalnom monoterapijom. 
 
Klju ne re i: epilepsija, antiepilepti ki lekovi, monoterapija, politerapija 
 
 
Spisak skra enica antiepilepti kih lekova 
 
AEL Antiepilepti ki lekovi LTG Lamotrigin  
AZM Acetolozamid  OXC Okskarbazepin  
BZD Benzodijazepini  PB Fenobarbiton  
CBZ Karbamazepin PGB Pregabalin 
CLB Klobazam PHT Fenitoin 
CZP Klonazepam  PRM Primidon 
DZP Diazepam  TGB Tiagabin 
ESM Etosuksimid  TPM Topiramat  
FBM Felbamat  VPA Valproati  
GBP Gabapentin  VGB Vigabatrin 

LEV Levetiracetam ZNS Zonisamid 
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Uvod 
 

Koncept tretmana pacijenata sa epilepsijom se stalno evaluira. Najbolje 
dokumentovani podaci o upotrebi politerapije za le enje epilepsija poti u od Gowersa, 
koji je upotrebljavao kombinaciju bromida i digitalisa za le enje epilepsije [Gowers 
1885]. Druge kombinacije su uklju ivale kombinacije bromida sa alkaloidima beladone, 
cink sulfatom ili opijumom. Sli no tome, brzo nakon po etka klini ke upotrebe 
fenobarbiton (PB) je esto upotrebljavan u kombinaciji sa bromidima [Hauptmann 
1912]. Ovaj obrazac se održao sa skoro svim novim AEL, koji su dodavani postoje em 
lekovima u cilju poboljšanja kontrole napada. Nakon otkri a fenitoina (PHT), Yahr i 
saradnici su izvestili o njegovoj boljoj efikasnosti u odnosu na PB, ali i da njihova 
kombinacija ima superiorniju efikasnost u odnosu na monoterapije [Yahr et al 1953]. 
Nakon toga, kompanija Parke- Davis je po ela da proizvodi lek pod imenom felantin, 
koji je imao fiksnu kombinaciju 100 mg PHT i 32 mg PB, tako da su 
novodijagnostikovani pacijenti dobijali ovu politerapiju bez prethodnih monoterapijskih 
pokušaja. 

Tokom 1980-ih, jasno su dokazene prednosti monoterapije u odnosu na 
politerapiju. Studije kod farmakorezistetnih pacijenata koji su le eni sa dva ili više 
AEL, su utvrdile bolju kontrolu napada uz manje neželjenih efekata nakon konverzije 
na monoterapiju [Shorvon, Reynolds 1979; Schmidt 1983]. Nasuprot tome, kada su 
novodijagnostikovani ili farmakorezistetni pacijenti konvertovani sa monoterapije na 
politerapiju, kod samo 11-13% je evidentirano zna ajno smanjenje napada, ali je ve ina 
imala pove an broj neželjenih efekata [Schmidt, 1983]. Nakon ovih i sli nih studija 
nastupila je era sekvencijalne monoterapije. Treba naglasiti da su ove studije 
sprovedene u periodu kada su blokatori natrijumskih kanala bili dominatna terapijska 
opcija, interakcije lekova i farmakodinamsko potenciranje neželjenih efekata su bile 
uobi ajene, i nije bilo dokaza o benefitima kombinovane terapije u smislu efikasnosti.  

Tokom 1990-ih, veliki broj novih AEL je postao dostupan. Ve ina novih AEL 
poseduje nove mehanizme delovanja, pove avaju i verovatno u aditivnog, ili ak 
supraaditivnog poja anja efikasnosti. Pored toga, AEL nove generacije u pore enju sa 
AEL prve generacije imaju manje, ili u nekim slu ajevima nimalo farmakokinetskih 
interakcija, i manje neželjenih efekata na centralni nervni sistem prilikom kombinovane 
terapije. Tako je sredinom 1990-ih zapo ela era "racionalne politerapije'' [Ferrendelli 
1995]. Od tog vremena, postoji kontinuirana debata o izboru terapijske strategije nakon 
neuspeha monoterapije prvog AEL. Prilikom izbora racionalne politerapije, osim 
koreknte identifikacije epilepti kog sindroma, klini ar mora razmatrati i faktore vezane 
za mehanizme dejstva AEL, profil neželjenih dejstava, kao i farmakokinetske i 
farmakodinamske interakcije AEL. 

Cilj ovog rada je da napravi kratak pregled potencijalnih prednosti  i indikacija 
racionalne politerapije epilepsija, dok su pitanja mehanizma dejstva i farmakoloških 
interakcija AEL obra ena u prethodnim publikacijama [Luki , Spasi  2007; Luki , 
Spasi  2009]. 
 
Potentcijalne prednosti kombinacione terapije 
 

Osnovna hipoteza racionalne politerapije epilepsija je da se kombinovanom 
upotrebom dva AEL može pove ati efikasnost ili poboljšati podnošljivost u odnosu na 
njihovu monoterapijsku upotrebu (Tabela 1) Nažalost, kombinovana upotreba dva AEL 
mnogo eš e uzrokuje pove anje neželjenih efekte bez poboljšanja kontrole napada. 
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Razli iti tipovi napada 
Kombinovana upotreba dva AEL može biti indikovana kod pacijenata sa dva ili 

više tipova napada koji nisu kontrolisani jednim AEL. Na primer, do uvo enja valproata 
(VPA) bilo je neophodno kombinovati etosuksimid za kontrolu apsansnih napada sa 
drugim AEL efikasnim protiv toni ko- kloni kih napada, kod pacijenata sa 
generalizovanom idiopatskom epilepsijom koji su imali oba tipa napada. Uvo enjem 
novih AEL sa širokim spektrom dejstva, potreba za ovakvom kombinacionom terapijom 
je postala manje prisutna. 
 

Tabela 1 Teorijske prednosti racionale politerapije 
 Širi spektar dejstva 
 Aditivna efikasnost  
 Komplementarni mehanizmi dejstva  
 Smanjenje neželjenih efekata  
 Farmakoekonomski benefiti 

 
 

Razli iti mehanizmi dejstva 
Koncept racionalne politerapije se zasniva na shvatanju da ve ina AEL ima 

me usobno razli ite mehanizme dejstva ali i da barem delimi no deluju jednim 
primarnim mehanizmom. Na primer PHT ima dobro prou ene efekte blokade natrijskih 
kanala kojim spre ava visokofrekvetno pražnjenje akcionih potencijala. PB deluje na 
GABA-A receptore pove avaju i fluks hlorida. Ovaj efekat pove ava hiperpolarizaciju 
što dovodi do inhibicije neuralne depolarizacije.  
Ovaj koncept kombinacije komplementarnih mehanizama je «racionalan» i veoma je 
esto koriš en. Sli ni principi mogu favorizovati druge kombinacije kao što su upotreba 

blokatora natrijumskih kanala (PHT, CBZ, LTG) sa lekovima koji aktiviraju GABA 
sistem (barbiturati, VGB ili TGB). Kombinacije tako e mogu uklju ivati lekove sa 
drugim, višestrukim ili nepotpuno jasnim mehanizmima dejstva (VPA, TPM, FBM, 
LEV).  

U skladu sa ovim principom, nije racionalno kombinovati AEL sa sli nim 
mehanizmom dejstva kao što upotreba PHT sa CBZ ili OXC sa CBZ. Me utim, neki 
klini ki dokazi sugerišu da i ovakve kombinacije mogu biti efikasne. Kao i sa svim 
kombinacijama, trenutno nema najve ih dokazi koji favorizuju «racionalnu» 
politerapiju i koncept ostaje teoretski. 
 

Aditivna efikasnost/ infra-aditivni neželjeni efekti 
Slede i potencijalni racionalni razlog za kombinaciju AEL je želja da se 

postignu infraaditivni neželjeni efekti ili aditivna efikasnost. Izborom AEL sa razli itim 
profilom neželjenih efekata, može se o ekivati da se postigne aditivna efikasnost uz 
podnošljive neželjene efekte. Na primer, esti dozno zavisni efekti CBZ su vrtoglavica 
ili diplopije, dok PB uzrokuje sedaciju i kognitivne smetnje sa pove anjem doze. 
Teoretski upotreba malih doza oba leka e omogu iti aditivnu efikasnost uz dovoljno 
niske nivoe AEL koji ne e uzrokovati dozno zavisne neželjene efekte. Druge 
kombinacije se lako mogu razmatrati koriš enjem sli nih principa. Osim toga, 
potencijalna prednost politerapije je pove anje efikasnosti upotrebom lekova koji imaju 
suprotne neželjene efekte. Na primer, kombinacija TPM sa VPA predstavlja 
kombinaciju leka koji uzrokuju smanjenje težine sa lekom koji dovodi do pove anja 
težine. 
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Farmakoekonomski benefiti 
Iako uvo enjem kombinovane terapije obi no pove ava cenu le enja, može se 

teoretski pretpostaviti da kombinacija PB sa malim dozama nekog drugog AEL može 
smanjiti cenu u odnosu na monoterapiju drugog AEL zbog male cene PH. Druga 
kombinacija od potencijalnog farmakoekonomskog zna aja je upotreba malih doza 
VPA i LTG. VPA zna ajno inhibira klirens LTG, što omogu ava smanjenje doze LTG 
tj. dostizanje serimskog nivoa LTG komparabilnog sa duplo ve im dozama u 
monoterapiji.  
 
 
Indikacije za upotrebu politerapije 
 

Teoretski, politerapija se može koristiti kao prva terapijska opcija kod pacijenata 
sa novodijagnostikovanom epilepsijom ili nakon neuspeha jednog ili više 
monoterapijskih režima. U ovom trenutku ne postoje klini ki dokazi o 
antiepileptogenom dejstvu niti jednog od aktuelnih AEL, pa stoga ni upotreba 
politerapije za profilakti ku upotrebu nema racionalnu osnovu. 
 

Monoterapija se smatra zlatnim standardom kod pacijenata sa novo-
dijagnostikovanom epilepsijom, uglavnom bazirano na verovanju da inicijalna 
politerapija nosi sa sobom pove ani rizik neželjenih efekata, bez dodatnih benefita za 
poboljšanje kontrole napada. Jedina prospektivna, randomizovana, duplo slepa studija 
koja je poredila monoterapiju i politerapiju kod novodijagnostikovanih pacijenata je 
sprovedena od strane Deckers i sar. 2001. Studija je poredila monoterapiju CBZ sa 
kombinacijom CBZ i VPA sa dozama izabranim da reflektuju komparabilno 
«optere enje» dozom AEL. Nije utvr ena razlika u neželjenim efektima, kao glavnog 
parametra procene, iako stopa pacijenata koji su prekinuli terapiju favorizuje 
politerapiju. Ova studija je ukazala da dozno zavisni neželjeni efekti udruženi sa 
kombinovanom terapijom mogu biti smanjeni ako se vodi ra una o stepenu 
«optere enja» doze AEL. Me utim studija tako e nije uspela da utvrdi razlike u 
kontroli napada izme u razli itih režima, iako nije ni bila dizajnirna ka tom cilju. 
 

Dizajn pore enja monoterapije i politerapije kod novodijagnostikovanih 
bolesnika ima klini ki zna aj, me utim to nije klini ka situacija gde se kombinovana 
terapija obi no primenjuje. Kombinovana terapija se skoro uvek razmatra u klini kim 
situacijama nakon neuspeha monoterapijskog režima.  

Velika opservaciona studija  i randomizovana kontrolisana studija iz Glazgova 
[Kwan, Brodie 2000; Kwan, Brodie 2003], su ukazale da skoro polovina pacijenata sa 
novodijagnostikovanom epilepsijom imaju terapijski neuspeh sa inicijalnom, adekvatno 
izabranom monoterapijom. Kada je neuspeh posledica razvoja neželjenih efekata 
konverzija na alternativnu monoterapiju je logi an izbor. Me utim, kada pacijent ima 
perzistetne napade i pored primenjenih visokih doza AEL prvog reda izbora, postoje 
velike varijacije u klini koj praksi. U nekim zemljama politerapija se razmatra kao 
regularna terapijska opcija, dok je kod nekih alternativna monoterapija dominatan izbor.  

Nekontrolisane, otvorene studije sugerišu da 12-45% pacijenata postiže kontrolu 
napada nakon alternativne monoterapije, ali ve ina ovih studija ima problema sa 
selekconom pristrasnoš u [Decker 2002]. Nedostaju strogo kontrolisane studije koje bi 
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poredile efikasnost i podnošljivost terapijskih opcija nakon neuspeha inicijalne 
monoterapije. 

U okviru studija ratnih veterana u SAD, kod jednog broja pacijenata su  
prospektivno pra eni efekti razli itih kombinacija CBZ, PB, PHT i PRM, nakon 
neuspeha maksimalne podnošljive doze monoterapije [Mattson 1996]. Pacijenti su 
randomizovani za upotrebu kombinacija ovih lekova. Nažalost samo 89 bolesnika je 
uklju eno u ovaj protokol i pra eno tokom narednih godinu dana. Kod 11% bolesnika je 
postignuta potpuna kontrola napada, što daje dokaze o pove anju efikasnosti 
politerapije. Me utim utvr eni su i zna ajno ve i skorovi na skali kvantitativne procene 
neželjenih efekata u odnosu na monoterapijsku grupu [Cramer 1983], što sugeriše da je 
bolja kontrola napada barem delimi no postignuta po cenu pove anja neželjenih 
efekata. 

Hakkarainen (1980) je izvestio o rezultatima efikasnosti monoterapije i 
kombinovane terapije u grupi od 100 pacijenata randomizovanih na monoterapiju CBZ 
ili PHT. Nakon jedne godine tretmana postignuta je kontrola kod polovine pacijenata. 
Kod onih kod kojih nije uspeo prvi monoterapijski režim jednim AEL tokom naredne 
godine je koriš en drugi AEL u monoterpiji, i dodanih 17% bolesnika je postiglo 
potpunu kontrolu napada. Nakon toga pacijenti bez potpune kontrole napada su dobijali 
kombinovanu terapiju od kojih je 15% postiglo remisiju. Ova studija, iako esto 
citirana, nažalost nikada nije publikovana u celini, tako da nije mogu e adekvatno 
analizirati  metodologiju i rezultate. Osim toga glavna ograni enja pri interpretaciji 
ovakvih studija se odnose na odsustvo paralelne grupe, tj. na verovatno u spontane 
remisije epilepsije tokom vremena.   

Beghi i sar. su sproveli otvorenu, randomizovanu, multicentri nu, pragmati nu 
studiju sa 157 pacijenata nakon neuspeha inicijalne monoterapije AEL [Beghi et al. 
2003]. Upotrebom pragmati nog dizajna lekari su imali slobodan izbor leka i doze. 
Studija nije utvrdila razlike u efikasnosti i podnošljivosti izme u terapijskih strategija, 
sa nesignifikatnim trendom manjeg broja neželjenih efekata kod kombinovane terapije. 
Studija nije poredila specifi ne kombinacije lekova, ve  isklju ivo terapijske strategije. 
 Dokazi o boljoj efikasnosti politerapije AEL u odnosu na monoterapiju mogu se 
indirektno dobiti iz regulatornih studija koje testiraju nove AEL kod farmakorezistetnih 
bolesnika. Ove studije su dizajnirane da porede efekte novog AEL u dodatnoj terapiji u 
odnosu na placebo, i tipi no pokazuju bolju efikasnost, Me utim, u pore enju sa 
placebo kontrolisanom grupom, dodatni AEL je uvek udružen sa mnogo ve om stopom 
neželjenih efekata. Osim toga dizajn ovakvih studija tipi no ne dozvoljava pove anje 
prestudijskih AEL u placebo grupi do doza koje omogu avaju adekvatnu komparaciju 
neželjenih efekata. Ukoliko bi se pove anje efikasnosti moglo detektovati i u ovakvim 
hipoteti kim uslovima, to bi predstavljalo zna ajan dokaz ve e efikasnosti kombinovane 
terapije. 

Druge opservacije koje sugerišu dodatnu efikasnost kombinovane terapije AEL 
poti u iz jedinica za dugotrajni monitoring pacijenata sa epilepsijom. U cilju snimanja 
obrazaca napada AEL se esto smanjuju/ isklju uju sekvencionalno. Pojava napada 
nakon isklju ivanja jednog ili više AEL može se shvatiti kao dokaz da je isklju eni lek 
doprinosio kontroli napada. Me utim, zavisno od na ina smanjivanja/ isklju ivanja 
leka, ovo može biti i posledica efekta «isklju ivanja». Neki lekovi, naro ito PB i BZD, 
ali potencijalno i CBZ i drugi AEL, mogu imati zna ajan efekat «isklju ivanja». To 
potvr uju i studije u kojima se jedan AEL u monoterapiji zamenjuje monoterapijom 
drugim AEL. U više ovakvih studija kod dve tre ine bolesnika utvr eno je pogoršanje 
napada tokom perioda zamene [Beydoun, Kutluay 2003]. Stoga je verovatno 
najbezbednije sa ekati sa smanjivanjem doze prvog AEL dok se ne postigne ciljna doza 
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ili serumski nivo novog AEL, kako bi se smanjile šanse za pojavu napada tokom 
konverzije. Ovakav pristup pove ava verovatno u pojave dozno zavisnih neželjenih 
efekata, koji obi no nisu ozbiljni i mogu se adekvatno kontrolisati. 

Rezimirano, iako se mogu predložiti mnoge teoretske prednosti kombinacione 
terapije, do sada nema dokaza koji potvr uju benefite. Odsustvo dokaza ne zna i da 
kombinovana terapija nije korisna, ve  samo da terapijske odluke za sada moraju biti 
bazirane na dokazima nivoa III i IV. Treba podsetiti da medicina zasnovana na 
dokazima predstavlja razumnu upotrebu najboljih trenutnih dokaza u donošenju odluka 
u vezi tretmana individualnog bolesnika tj. da predstavlja sveobuhvatni pristup i 
integraciju individualnog klini kog iskustva, najboljih dostupnih dokaza i bolesnikovih 
izbora i o ekivanja [Saccket et al 1996]. Kao i u celoj medicini, slepa primena strategija 
bez razmatranja individualnih osobenosti nikada nije u najboljem interesu pacijenata. 
Politerapija može biti efikasan manevar kod zna ajnog broja bolesnika. Studije koje e 
u budu nosti porediti specifi ne kombinacije AEL nam mogu omogu iti izbor 
politerapije za specifi ne tipove napada i kod specifi ne subpopulacije bolesnika.  

 
 
Zaklju ak: 
 

Nakon faze dominatne monoterapijske strategije u le enju epilepsija, koncept 
politerapije je reevaluiran. To je nastalo kao posledica novih saznanja da veliki procenat 
pacijenata ne reaguje optimalno na inicijalnu monoterapiju, kao i široke dostupnosti 
novih AEL sa boljim profilom neželjenih efekata i manjim potencijalom za 
farmakološke interakcije.  

Još uvek ne postoje najve i nau ni dokazi koji bi pomogli klini aru u donošenju 
terapijih odluka inicijacije i izbora kombinovane terapije, zbog ega aktuelne klini ke 
preporuke ostaju empirijske. Veruje se da e dobro dizajnirane studije u budu nosti dati 
bolje odgovore na ove zna ajne prakti ne dileme, što bi omogu ilo efikasniji tretman 
bolesnika sa epilepsijom. 
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Sažetak

Glioblastoma multiforme tumori mozga,  lokalizovani u motornoj zoni predstavljaju aktuelni 
hirurški izazov, zbog potrebe za što radikalnijom resekcijom  u cilju produženja života pacijenta, i 
sa druge strane zbog opasnosti da bi radikalnost moga dovesti do dodatnog – onesposobljavajućeg 
neurološkog deficita.

Metod.   Prikatzjemo seriju od 26 pacijenata , sa supratentorijalnim glioblastomom multiforme 
lokalizovanim u i oko motorne zone ispred centralnog sulkusa, koji su hospitalizovani na Institutu za 
neurohirurgiju KCS u Beogradu u periodu od oktobra 2004 godine do februara 2009 godine. Tokom 
svih operacija je sprovedena elektrokortikostimulacija  prikazane površine mozga, radi anatomskog 
lociranja  M1 segmenta motornog korteksa

Rezultati.  Udaljenost centralnog sulkusa u odnosu na koronarnu suturu, merena magnetskom 
rezonancom (MRI) iznosila je 18,38mm±9,564mm. Jačina struje potrebne za dobijanje motornog 
odgovora iznosila je  8,79 ± 1,484  mA, (min. 6mA, max. 12mA), sa povećanjem odstojanja od 
koronarne suture je jačina struje potrebna za izazivanje motornog odgovora manja ( r=-0,574; p<0,01 
). Što je razlika (mm)  između udaljenosti od koronarne suture izmerene uz pomoć MRI i udaljenosti 
izmerene elekstrostimulacijom  manja, manja je i jačina struje (F=13,285 ; p<0,01).

Zaključak: Metoda direktne elektrokortikostimulacije moždanog korteksa je jednostavna i 
sigurna metoda i predstavlja obavezujući protokol u cilju po pacijenta bezbedne operacije glioblastoma 
multiforme tumora lokalizovanih u motornoj zoni mozga.

Ključne reči: glioblastoma multiforme, motorni korteks mozga, elektrokortikostimulacija
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Uvod

Maligni gliomi uzrokuju ukupno 2,5% smrti od kancera godišnje i treći su uzrok smrti od kancera 
u uzrastu od 15 do 34 godine života (13,22). 

Glioblastomi multiforme predstavljaju najmaligniju formu primarnih tumora mozga kod 
odraslih, dominanto su lokalizovani u hemisferama velikog mozga (slika 1), u 24 % lokalizovani su u 
i neposredno oko motorne zone mozga (14,28).

Slika (1). Glioblastoma multiformer. Izraženo nakupljanje kontrasta na granici  tumora i 
prisutnim nekrotičnim centralnim delom, T1 i T2 faza MRI snimka.

Neurohirurzi tumore mozga smatraju aktivnim lezijama za koje treba naći rešenje, jer što je 
manji zaostatak tumorske mase posle hirurške resekcija, to je duži period preživljavanja (26,23). 
Zato je potrebno spoznati prirodni tok  tumora mozga u njihovom inicijalnom, intermedijalnom i 
terminalnom stanju (30). 

I pored maksimalno radikalne hirurške resekcije i dodatnog onkološkog protokola  koji koritsi 
kombinaciju radio i hemioterapije, prosečno preživljavanje pacijentata sa glioblastomom multiforme 
iznosi između jedne i dve godine ( 17, 15) Funkcije humanog korteksa i pored anatomskih granica  
su  organizaciono povezane te se hirurška resekcija tumora može u osnovi smatrati povredom mozga 
Preoperativni i intraoperativni maping , razdvaja normalnu od abnormalne funkcije i omogućava 
resekciju lezije što se ranije nije moglo ni zamisliti (8). Aktuelne studije preporučuju standardno 
korišćenje intraoperativne elektrostimulacije mozga tokom izvođenja operacija u elokventim zonma 
mozga, kao metodu koja poboljšava postoperativni funkcionalni  ishod (5, 4, 16, 31).

Direktna elektrostimulacija korteksa je sigurna, precizna i lako izvodljiva metoda za identifikaciju 
kortikalnih i subkortikalnih elokventnih polja ( 2, 18, 7)

Materijal i metod

Naša studija je obuhvatila ukupno 26 pacijenata , sa supratentorijalnim glioblastomom 
multiforme lokalizovanim u i oko motorne zone ispred centralnog sulkusa, koji su hospitalizovani 
na Institutu za neurohirurgiju KCS u Beogradu u periodu od oktobra 2004 godine do februara 2009 
godine. Procena pre i post operativnog stanja bolesnika je vrednovana  skalom Karnofski indeksa. Iz 
serije su isključeni pacijenti sa recidivom tumora i pacijenti čiji je Karnofski indeks na prijemu bio 
manji od 70. U cilju postizanja jasne preoperativne orijentacije, a naročito u slučajevima prisutnog 
infiltrativnog rasta tumora, bez postojanja vidljive granice tumora prema okolnom mozgu, izvršili 
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smo merenje rastojanja centralnog sulkusa ( najduži sulkus na visokim parijetalnim presecima) u 
odnosu na koronarnu suturu na snimcima MRI, na osnovu kojih je postavljena dijagnoza i planirana 
operacija.

Svi pacijenti su operisani  u opštoj anesteziji, korišćna je opšta intravenska anestezija, bez 
dodavanja isparljivih anestetika. Za indukciju anestezije korišćeni su u bolusu propofol (1-2mg/kg) i 
fentanil (5-10μg/kg). Anestezija je održavana kontinuiranom administracijom propofola (75-125μg/
kg). Intraoperativna analgezija je postignuta remifentanilom (0,25 μg/kg/min). Neuromuskularni 
blokatori su korišćeni jedino pri intubaciji (rocuronium 0,3-0,4mg/kg ili mivacurium 0,2mg/kg) ali 
ne tokom same operacije (neuromuskularna blokada je bila efektivna samo 15-25 minuta tokom 
intubacije). 

Profilaktički je preoperativno svakom pacijentu ordiniran antibiotik (Nilacef 2gr na 12h), 
Dexametason  u pojedinačnoj dozi od 8mg iv na 6h i antikonvulzivna terapija  Mazepin 3x200mg

Tokom svih operacija je sprovedena elektrokortikostimulacija  prikazane površine mozga, radi 
anatomskog lociranja  M1 segmenta motornog korteksa. Za elektrostimulaciju korteksa su korišćene 
3-kontakt strip elektrode (AD-Tech ®  strip elektrode, AD tecnic, WI, USA). Po identifikaciji motornog 
polja, merena je udaljenost od koronarne suture i vršeno je upoređivanje sa vrednostima dobijenim na 
osnovu preoperativnog merenja rastojanja centralnog sulkusa od koronarne suture na MRI snimku. 
Podaci su obrađeni uz računarsku podršku SPSS 12.0 softverskog paketa.

Slika ( 2). Plasiranje elektroda (1,2,3) ispred i iza centralnog sulkusa (CS)
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Slika (3 ). Identifikacija M1 zone (1-5) i granica tumora (A,B,C,D).

Slika ( 4). Stanje posle resekcije tumora sa očuvanim integritetom M1 zone.
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Rezultati

Histopatološka analiza je utvrdila postojanje glioblastoma multiforme forme tumora u 26 
slučaja

Prosečna starost pacijenata sa glioblastomom multiforme iznosila je 55,38±14,020 godina. Kod 
svih pacijenata dijagnoza intrakranijalne ekspanzivne lezije locirane u predelu centralnog sulkusa  
postavljena je snimanjem mozga na  nuklearnoj magnetnoj rezonanaci  (MRI). U 42,3% (11) nalaza 
lezije su bile lokalizovane u levoj velikomoždanoj hemisferi, a u 57,7% (15) u desnoj velikomoždanoj 
hemisferi. U cilju postizanja jasne preoperativne orijentacije, a naročito u slučajevima prisutnog 
infiltrativnog rasta tumora, bez postojanja vidljive granice tumora prema okolnom mozgu, izvršili 
smo merenje rastojanja centralnog sulkusa (najduži sulkus na visokim parijetalnim presecima) u 
odnosu na koronarnu suturu na snimcima MRI, na osnovu kojih je postavljena dijagnoza i planirana 
operacija (slika 5). Prosečna udaljenost centralnog sulkusa u odnosu na koronarnu suturu iznosila je 
18,38mm±9,564mm ; najmanje rastojanje iznosilo je 7mm, a najviše 42mm. (tabela 1)

Slika 5. A) Magnetska rezonanca tumorske promene, B) Plan reza na koži pacijenta C) 
Deperiostirano operativno polje pre kraniotomije D) Označena motorna zona konfetama E) kavum 
nakon resekcije tumora
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Tabela (1) Udaljenost centralnog sulkusa od koronarne suture / MRI nalaz

N Aritmet. 
sredina Median Min Max Range Std. 

Deviation

61 18.38 15.00 7 42 35 9.564

Svi pacijenti su operisani (26) u opštoj anesteziji, i tokom svih operacija je sprovedena 
elektrokortikostimulacija  prikazane površine mozga radi anatomskog lociranja  M1 segmenta 
motornog korteksa.. Prosečna vrednost jačine struje potrebne za dobijanje motornog odgovora 
iznosila je  8,79 ± 1,484  mA, (min. 6mA, max. 12mA). Što je udaljenost od koronarne suture veća, to 
je jačina struje potrebna za izazivanje motornog odgovora manja ( r=-0,574; p<0,01 ).

Grafikon 1 . Odnos  jačine struje i udaljenosti motorne zone od koronarne suture
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Na osnovu dobijenih rezultata  predložen je mtematički regresioni model  predpostavljene 
potrebne jačine struje neophodne za dobijanje motornog odgovora pri ES M1 polja. Predloženi 
regresioni model je pokazao apsolutnu statističku opravdanost  (F=29,030 ; p<0,01).

Regresioni model glasi:

Jačina struje=10,473-0,087 x udaljenost od koronarne suture

Analizirana je i varijabla koja predstavlja razliku u milimetrima između udaljenosti centralnog 
sulkusa od koronarne suture izmerene uz pomoć MRI i udaljenosti M1 zone od koronarne suture 
izmerene elekstrostimulacijom (ES). (Grafikon 2)
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Grafikon 2 Razlika udaljenost od koronarne suture M1 zone MRI/ES
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Izračunati korelacioni koeficijent  iznosi:  r=-0,438 ;  p<0,01. Što je razlika (mm)  između 
udaljenosti od koronarne suture izmerene uz pomoć MRI i udaljenosti od koronarne suture izmerene 
elekstrostimulacijom  bila manja, bila je potrebna i manja jačina struje (mA). 

Regresioni model glasi:

Jačina struje = 9,931-0,166 x razlika  radiografskih/elektrograf. metod u mm (F=13,285 ; 
p<0,01).

Prosečna jačina električne struje potrebna za izazivanje motornog odgovora  kod  pacijenata koji 
su bolovali od  glioblastoma multiforme iznosila je  8,115±1,479 mA. Statistička obrada  je pokazala 
i statistički značajno ( p< 0,05 ) manju jačinu struje potrebnu za identifikaciju motorne zone  kod 
tumora kod kojih  je  stepen hirurške resekcije  bio do nivoa subtotalne redukcije (9 – 34,7%) – 
8,273±1,162mA u odnosu  na  radikalnu operaciju (17 – 65,3%) – 9,079±1,549 mA (tabela 2). 

Tabela (2) ES – jačina struje u zavisnosti od HP nalaza i stepena hirurške resekcije

Jačina struje
Rezultat testiranja

N Aritmet. 
sredina

Standardna 
devijacija Median Min Max

HP nalaz glioblastom 26 8.115 1.479 8.00 6 12

Stepen 
hirurške 
resekcije

subtotalna 9 8.273 1.162 8.00 7 11 Z=-2,278 ; p<0,05
radikalna 17 9.079 1.549 9.00 6 12
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Pojedinačni prikaz u odnosu na histološku grupu tumora, pokazuje numeričko povećanje vrednosti 
Karnofski indeksa (KI)  posle operacije u odnosu na stanje pre operacije. Srednja vrednost  KI pre 
operacije kod glioblastoma multiforme iznosi 75,38±8,593 a posle operacije 79,23±8,910. (Tabela 3).

Tabela (3) Vrednost Karnofski indeksa  pre-post operativno

HP nalaz N Aritmetička 
sredina Median Min Max Raspon SD

glioblastom

Karnofski 
index - pre op 26 75,38 70,00 60 90 30 8,593

Karnofski 
index - posle 
op

26 79,23 80,00 60 90 30 8,910

a)

b)         

Slika 6  a) preoperativna MRI mozga, i identifikacija motorne zone i tumora 
             b)  postoperativna MRI mozga, intraoperativna radikalna resekcija tumora uz  

očuvanje  granica motorne zone i kortikalne vene.
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Diskusija
Hirurgija lezija lokalizovanih u motornom delu korteksa je izazovna zbog pratećeg rizika od 

de novo nastanka motornog deficita. Intrinzični tumori mogu zahvatiti kortikalne i subkortikalne 
strukture, bez znakova funkcionalnog pogoršanja. S druge strane jasna prezentacija  ogromne tumorske 
površine kod pacijenta bez prisutnog neurološkog deficita preoperativno ne može biti garancija da 
se tumor može ukloniti radikalno bez mogućnosti naknadnog motornog deficita (25). Grupa autora  
ukazuje da je dužina preživljavanja posle operacije  direktno zavisna od stepena resekcije kako kod 
low grade tako i kod high grade glioma mozga, a ukoliko resekcija zahvati i suplementarno motorno 
polje može doći do kompletne akinezije (2). Elektro-stimulacije korteksa kod infiltrativnih glioma 
mozga lokalizovanih u motornom korteksu sprečava oštećenje funkcionalno važnog dela korteksa 
i omogućava radikalnost operacije (1,21). Skriboll  naglašava da je  teško  utvrditi da li  je dodatni 
neurološki deficit postoperativno nastao zbog intratumorske lokalizacije motornih vlakana ili zbog 
hirurše manipulacije u blizini motorne zone ili iz oba razloga (27). 

Tumorska invazija  funkcionalnog korteksa, kompresivni efekat i organizacija funkcionalnog 
korteksa uslovljavaju potrebu za pronalaženje najkraćeg bezbednog pristupa tumoru u cilju 
postizanja što većeg stepena radikalnosti. Sir Victor Horsley je idenitifikovao centre za pokrete ruku 
i nogu vršeći eksperimentalnu elektrostimulaciju korteksa majmuna (11,12). Fritisch i Hitzing (1870) 
su prvi eksperimentalno izvršili kontrolisanu elekričnu stimulaciju moždanog korteksa – prednje 
polovine velikomoždane hemisfere psa, spajajući izvor jednosmerne galvanske struje sa bipolarnom 
elektrodom. Direktnu kortikalnu stimulaciju jednosmernom galvanskom strujom humanog moždanog 
korteksa  dobijajući senzorni i motorni odgovor izvršio je Robert Bartholow (1874), plasiravši žičanu 
elektrodu u kavum abscesa lokalizovanog na konveksitetu leve velikomoždane hemisfere i posmatrao 
je dobijene kontrakcije desnog ramena i noge  (33). Do današnjeg vremena ova primarna metoda je 
doživela modifikacije, uključujući i aktuelnu elektrokortikostimulaciju  budnih pacijenata, začetu od 
strane   Gruenbaum–a i Cushing-a  i potvrđenu od strane  Penfield –a u vidu preporuke za bezbedan 
hirurški pristup lezijama lokalizovanim u elokventnim delovima mozga  (3, 10, 20).

Yoshiura i saradnici identifikuju povećanje aktivnosti u kontralateralnom motornom polju na 
fMRI kod pacijenata sa tumorm mozga u motornoj zoni  (34). Schiffbauer i Thiel naglašavaju postojanje 
dinamične funkcionalne reorganizacije u okolnom peritumorskom mozgu, stvarajući kompenzatorna 
motorna polja, čime se objašnjava odsustvo motornog deficita kod tumora lokalizovanih u motornoj 
zoni moždanog korteksa, a takođe i nastanak deficita neposredno postoperativno, sa tendencijom 
kompletnog oporavka u toku od 3 meseca postoperativno  (25, 32). Suess analizira 225 operisanih 
tumora  od kojih je 121 u direktnom kontaktu, a 134  oko primarnog korteksa prikazujući korelaciju 
između korišćenja procedure elektrokortikalne stimulacije u cilju identifikacije primarnog korteksa  
i stepena hirurške radikalnosti. U 11 slučaja su imali odloženi motorni deficit  u periodu o 8 sati do 3 
dana posle operacije, koji se kompletno oporavio unutar tri meseca (29).

Duffau i sar. ukazuju na  efekat infiltracije glioma na lokalnu funkciju mozga kod tri pacijenta 
koji su reoperisani u periodu od 12 do 24 meseci posle prve operacije  (8). Sva tri pacijenta nisu imali 
neurološki deficit preoperativno, operisani su od low grade glioma lokalizovanih u funkcionalno 
značajnoj motornoj zoni mozga. Za svaku operaciju korišćena je procedura elektrostimulacije 
korteksa i funkcionalno mapiranje – identifikacija motorne zone mozga.  Obzirom da su tumori 
bili lokalizovani u senzomotornom korteksu, u sva tri slučaja je urađena subtotalne resekcija. Zbog 
resta sva tri pacijenta su reoperisana 12-24 meseci kasnije, ponovnom elektrostimulacijom korteksa 
i funkcionalnim mapiranjem motorne zone . U sva tri slučaja u ponovljenoj operaciji je urađena 
radikalna resekcija bez dodatnog neurološkog deficita. Duffau preporučuje standardno korišćenje 
intraoperativne elektrostimulacije mozga tokom izvođenja operacija u elokventim zonama mozga, 
kao metodu koja poboljšava postoperativni funkcionalni ishod  (4, 5, 8, 6, 16, 31). Direktna 
elektrostimulacija korteksa je sigurna, precizna i lako izvodljiva metoda za identifikaciju kortikalnih i 
subkortikalnih elokventnih polja  (2, 7, 18). Funkcionalno nervno tkivo može biti detektovano unutar 
tumora što uslovljava ograničenu hiruršku resekciju  (19, 27). Modifikacija u prostornoj organizaciji 
i pravcu rasta tumora može biti uslovljena prethodnom operacijom i sam tumor može uzrokovati 
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peritumorsku funkcionalnu reorganizaciju motornog korteksa uz odsustvo neurološkog deficita iako 
se deo elokventne zone nalazi unutar granica tumora i/ili indukovati kompenzatorno funkcionisanje 
drugih ipsilateralnih regiona zaduženih za istu funkciju  (5, 6, 7, 19) .

Zaključak

Direktna elektrokortikostimulacija moždane kore predstavlja suverenu metodu u identifikaciji 
motorne zone mozga, i predstavlja uslov za prevenciju dodatnog – jatrogenog neurološkog deficita.

Schiffbauer i saradnici, poređenjem razlika u udaljenosti između motorne zone na osnovu MRI 
nalaza prosečne udaljenosti motorne zone od koronarne suture – 12,5mm, i udaljenosti motorne 
zone od koronarne  suture po identifikaciji ES – 19mm, ukazuju da se razlika u udaljenosti motorne 
zone u odnosu na MRI nalaz i direktnu ES, kreće u opsegu od 6,5 do 10,7mm  (25). Isti autori nalaze 
grešku u identifikaciji motorne zone i pri korišćenju neuronavigacionih procedura u rasponu od 1,5 
do 4mm, uz dodatnih 5mm po kraniotomiji i otvaranju dure usled moždanog šifta i i isticanja likvora 
(4, 9).

Naši rezultati i pregled literature nameću direktnu elektrokortikostimulaciju, kao obavezujuću 
intraoperativnu proceduru za sve lezije lokalizovane u predelu motornog korteksa.
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Kratak sadržaj

UVOD: Epilepsija izazvana  kupanjem (bathing epilepsy, water-immersion epilepsy) je redak 
tip refleksne epilepsije koja je izazvana kupanjem u kućnim uslovima, vodom koja je „normalne 
temperature“ (37°C), za razliku od epilepsije izazvane vrućom vodim (hot water epilepsy-HWE) 
koja je precipitovana kupanjem ili ritualnim polivanjem glave vodom visoke temperature (40-45°C). 
Većina slučajeva epilepsije izazvane vrućom vodom  je opisana u  Indiji i Turskoj. U ova dva svetska 
regiona postoji snažna genetska predispozicija za pojavu ovog tipa epilepsije i mapirana su po dva 
lokusa na dva hromozoma kao geni kandidati 10q21.3–q22.3  i 4q24–q28. Bez obzira na ove činjenice 
neki autori ne priznaju ovu podelu i oba entiteta vide kao jedan.

PRIKAZ BOLESNIKA: Prikazan je slučaj dečaka starog 9 meseci koji je prve napade koji se javljaju 
isključivo tokom kupanja dobio na uzrastu od 8 meseci. Napadi su kompleksni žarišni sa početnom 
vegetativnom simptomatologijom trajanja oko 1-2 minuta. Dečak je rođen kao drugi blizanac iz prve 
veštačke trudnoće. Porođaj je bio terminski planiranim carskim rezom, AS 9/10. Dete do sada ima 
uredan neurološki nalaz i psihomotorni zazvoj. Interiktusni EEG zapis je bio u celosti uredan. Iktusni 
EEG tokom kupanja beleži difuznu sporu  ritmičnu aktivnost (1,5-2/sekundi) visoke amplutude 
(150µV), sa iktusnim početkom desno temporalno i postiktusnom sporom aktivnošću nad istim 
regionom. U terapiju su uvedene male doze levetiracetama (30 mg/kg TM) u redovnoj terapiji i 
uspostavljena je povoljna, mada ne i potpuna kontrola napada.

ZAKLJUČAK: Opisan je slučaj dečaka sa epilepsijom koja je izazvana kupanjem. Iako većina autora 
preporučuje intermitentno davanje klobazama mi smo se odlučili za uvođenje hronične terapije 
levetitacetamom u cilju eventualne prevencije »hipertermičkog kindlinga« i naknadne pojave 
spontanih napada.
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UVOD

Već u porvoj polovini dvadesetog veka (1941. godine) Penfield je upotrebio termin napadi precipitovani  
senzornim stimulusom. Različite vrste senzornih stimulusa (svetlo, zvuk, dodir) i mentalna aktivacija 
mogu biti okidač epileptičkih napada i refleksne epilepsije. Ovi stimulusi se ne primenjuju rutinski u 
svakodnevnom radu tokom EEG registracije, već samo kada u anamnezi postoji podatak o osetljivosti 
na ove vrste draži.
Napade precipitovane vrućom vodom (ranije označeni kao hot water epilepsy) je prvi put opisao Allen 
1945. godine (3) na Novom Zelandu. On je opisao desetogodišnjeg dečaka sa ukočenim pogledom, 
ekstremitetima i krizom svesti svaki put kada se kupao u veoma toploj vodi . U godinama koje slede  
širom sveta su opisivani slučajevi: Australia (4), Sjedinjene Američke Države(5), Velika Britanija (6), 
Kanada (7),  Japan (8), Turska (9).
Najveći broj slučajeva je opisan u južnim delovima Indije  (10,11,12,13) i Turskoj (9).
Uobičajeno se pojava napada opisuje tokom kupanja kada se dete poliva toplom vodom preko glave 
(7,10,11,12,13,14). Drugi način izazivanja napada je vezan za uranjanje deteta u vodu ili kupanjem u 
vodi  (15,16,17,18).
Prema klasifikaciskoj šemi Internacionalne lige za borbu protiv epilepsije iz 2001. topla voda je 
uvršćena u listu precipitirajućih stimulusa za pojavu refleksne epilepsije.
Aktuelno postoji terminološka nedoumica da li je epilepsija izazvana kupanjem i epilepsija izazvana 
vrućom vodom jedan entitet sa različitim kliničkim ispoljavanjem, ili se radi o dva različita entiteta. 
Mišljenja su podeljena, a zagovornici teze da se radi o dva entiteta  navode da postoji jasno veća 
učestalost HWE u regionima Indije i Turske i da u tim regijama sveta postoji jasna familijarna 
predispiozicija. U ovoj populaciji su izdvojena  po dva lokusa na hromozomima 10q21.3–q22.3 (1) 
i 4q24–q28 (2) kao geni kandidati odgovorni za pojavu ovih napada. U Evropi se uglavnom opisuju 
sporadični slučajevi. U novijim radovima evropskih autora pravi se razlika između epilepsije izazvane 
toplom vodom (hot water epilepsy) i epilepsije izazvane  kupanjem  (bathing epilepsy) (19,20,21).
Epilepsija izazvana  kupanjem  je takođe specifičan tip refleksne epilepsije koja je izazvana 
kupanjem u kućnim uslovima, vodom koja je „normalne temperature“ ( u većini evropskih država 
temperatura za kupanje male dece i odraslih je oko 37°C), za razliku od HWE koja je precipitovana 
kupanjem ili ritualnim polivanjem glave  vodom visoke temperature (40-45°C , a spoljna temperatura 
je oko 25-30°C). I u jednom i u drugom slučaju se radi o napadima koji su izazvani somatosenzornim 
stimulusom u sličnim uslovima što ova dva entiteta spaja u jedan. 

KLINIČKA SLIKA:   

Pojava prvih refleksnih napada kod HWE varira u širokom vremenskom intervalu od 2 meseca do 
58 godina (9,22,23).  Polovina bolesnika prve napade dobije u prvoj deceniji života, a u jednoj trećini 
slučajeva početak napada je posle osamnaeste godine. Prevalenca je veoma niska i kao da je geografski 
predodređena, a daleko je više obolelih dečaka  (2-3:1) nego devojčica.
Napadi precipitovani toplom vodom su u oko 80% žarišni prosti i složeni, sekundarna generalizacija 
se viđa kod jedne četvrtine slučajeva (11,22,23).
Početak napada roditelji najčešće opisuju kao zurenje, nerazuman govor, mučninu, povraćanje, osećaj 
ugodnosti ili straha, opuštanje ili mlitavost, kompleksni automatizmi. Stariji bolesnici opisuju déjà 
vu fenomen, halucinatorna dešavanja, tinitus, osećaj malaksalosti...  Primarno generalizovani napadi 
se retko opisuju kod ovih bolesnika (manje od jedne četvrtine). Napad se može javiti bilo kada u 
toku kupanja ili neposredno po završetku. Dužina napada varira od pola minuta do tri minuta. Jedna 
četvrtina do jedna polovina ovih bolesnika tokom daljeg praćenja dobije spontane napade u toku 1-6 
godina od početka bolesti. Kod ovih bolesnika se uobičajeno javljaju  generalizovani toničko klonički 
napadi u spavanju ili složeni žarišni napadi u budnom stanju (9,22,23).
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Oko 10-20% bolesnika tokom napada imaju osećaj intenzivne prijatnosti i mogu sami sebi izazvati 
napade na taj način što povećavaju temperaturu vode koja im pada na glavu sve dok ne izgube 
svest. 
Gotovo svi bolesnici su somatski zdravi, urednog neurološkog nalaza i nalazi neuroslikanja su 
uglavnom uredni. U sporadičnim slučajevima se opisuju lezije uočene na KT i MR endokranijuma 
(24,25,26). Grupa autora iz Turske je opisala pojavu HWE u tri različita centra kod pet bolesnika (27). 
Familijarni slučajevi se opisiju u Indiji  u 18 % pacijenata (23) i u Turskoj u 10% bolesnika (9). 
Interiktusni EEG zapis je uredan kod polovine obolelih, kod druge polovine bolesnika se beleže 
unilateralne temporalne epileptiformne promene po tipu spore aktivnosti oštrih talasa. Iktusni EEG 
zapis uobičajeno ima žarišni jednostrani početak sa ritmičnom  sporom aktivnošću visoke amplitude 
i interponovanim šiljcima prednje temporalno. 

TERAPIJA

Lečenje ovih bolesnika je dvojako- medikamentno i nemedikamentno.
Nemedikamentni način lečenja podrazumeva kupanje mlakom vodom ili brisanje vlažnim peškirom 
(14,11.13,23).
Medikamentni način lečenja podrazumeva upotrebu anti epileptičkih lekova, a u literaturi se najčešće 
pominje davanje karbamazepina. Jedna grupa autora predlaže intermitentnu benzodiazepinsku 
terapiju kao dobar koncept lečenja ( 5-10 mg klobazama per oralno 1,5-2 časa pre kupanja), a 
kontinuiranu AET treba uvesti samo kada se jave spontani napadi (30).

PROGNOZA

Dugoročna prognoza je povoljna. Napadi prestaju u kasnijem uzrastu bilo da su pacijenti  
medikamentno lečeni ili ne, a ova deca uglavnom imaju normalan psihomotorni razvoj.

PRIKAZ BOLESNIKA

Dečak star 9 meseci, drugo dete po rođenju iz prve blizanačke trudnoće, koja je veštačka (bile su tri 
začete jajne ćelije, nakon čega je jedna odstranjena). Po rečima majke trudnoća je protekla uredno, 
porođaj planiranim carskim rezom, odmah proplakao i prodisao, APGAR skor 9/10, TM 2800gr, 
PD 49cm, OG 34cm. Miljokaze ranog psihomotornog razvoja osvaja za sada na vreme.  Očev ujak 
je imao epilepsiju, negiraju se druge bolesti od značaja za hereditet. Sadašnje tegobe su počele na 
uzrastu od 8 meseci, kada je majka prvi put primetila da tokom kupanja (potapanja bebe u kadu sa 
vodom) i sušenja tela peškirom beba se umiri, prebledi, ukoči ruke i savije ih u laktovima, noge su 
ispružene, a vilice stisnute. Pred kraj napada koji traju 1-2 minuta javi se modrilo usana i ruku. Posle 
napada dete uspostavlja kontakt očima, reaguje na pokrete i pozive. Ovakvih epizoda je sveukupno 
bilo pet.  Tokom jednog od ovih napada majka je primetila da je dečak imao ukočen i deviran pogled. 
Zbog ovih tegoba dečak je hospitalno lečen u Kragujevcu, shvaćen je kao epilepsija izazvana vodom 
i preporučeno je davanje diazepama rektalno po potrebi. Somatski i neurološki nalazi su u celosti 
uredni.

DISKUSIJA

Epilepsija izazvana kupanjem je redak oblik stimulus senzitivne (refleksne) epilepsije sa uobičajenim 
početkom tokom prve godine života. Češće se javlja kod dečaka sa urednim neurološkim nalazom 
i ranim psihomotornim razvojem (31). Glavni faktor izazivanja napada kod epilepsije izazvane 
kupanjem je potapanje deteta u kadu sa vodom, a verovatno postoje i drugi različiti stimulusi kao što 
su zvuk vode, polivanje različitih delova tela kao što su lice, ruke, genitalije, miris sapuna ili kupke 
takođe može biti okidač za pojavu napada (32). U našem slučaju prvi epileptični napad je usledio 
neposredno po završetku kupanja, a svi ostali neposredno po stavljanju dečaka u kadu sa vodom. U 
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literaturi češće opisuju pojavu napada po završetku kupanja (33). U radu Yalcin-a sa saradnicima u 
8/25 slučajeva HWE napad se javio takođe po završetku kupanja (22).
Postoji anamnestički podatak da ujak dečaka ima epilepsiju i da je možda imao febrilne napade.
Kod bolesnika koji su poreklom iz Indije febrilni napadi se viđaju kod 11-27% pacijenata pre pojave 
refleksne epilepsije (14,11,13,23). Na osnovu ove činjenice je pretpostavljeno da postoji sličan 
patofiziološki mehanizam, međutim ne postoji preklapanje genskih lokusa kod familijarnih febrilnih 
napada (2q23–q24, 3p24.2–p23, 5q14–q15, 5q31.1–q33.1, 6q22–q24, 8q13–q21,  18p11.2, 19p13,i 
22q22 (28) i epilepsije izazvane toplom vodom 10q21.3–q22.3 i 4q24–q28 tako da su ova dva entiteta 
klinički nezavisna.  Međutim, ova činjenica je poslužila za pravljenje animalnog modela pacova, kod 
kojih ponavljano izlaganje glave uticaju vruće vode izaziva epileptične napade. Zbog analogije sa 
drugim potpražnim stimulacijama ova pojava je nazvana »hipertermički kindling« (29). 
U slučaju kojeg smo opisali interiktusni EEG zapis je bio uredan (slika 1).  Ikusni EEG tokom kupanja 
beleži difuznu sporu  ritmičnu aktivnost (1,5-2/sekundi) više amplutude (150µV)  sa iktusnim 
početkom desno temporalno i postiktusnom sporom aktivnošću nad istim regionom slika 2. Slični 
iktusni i interiktusni nalazi se opisuju i u literaturi. Samo u 15-20% slučajeva se  interiktusno beleži 
difuzna spora aktivnost (14,11,12,13,23). Lateralizovana ili lokalizovana interiktusna pražnjenja 
šiljaka u prednje-temporalnim regionima su opisana samo u par slučajeva  (7,34).
Što se literaturnih podataka tiče, iktusni  EEG zapis kod epilepsije izazvane kupanjem je  opisan u 
retkim slučajevima, u tri navrata je opisivana jasna ritmična delta aktivnost levo temporalno (5),  u 
jednom slučaju je opisana delta aktivnost  koja počinje iznad desne hemisfere sa brzom sekundarnom 
generalizacijom (36). Shaw i Lenoir opisuju temporalne iktusne  abnormalnosti (17,35).
Diferencijalno dijagnostički u odnosu na druge paroksizmalne događaje koji mogu biti vezani za 
kupanje treba razmotriti alterne hemiplegije detinjstva (37,39), takođe dolazi u obzir i hiperekpleksija 
i infantilna sinkopa (19,38).

Što se terapije tiče  različiti su terapijski protokoli i oni se baziraju uglavnom na ekspertskim mišljenjima. 
Većina autora zagovara intermitentno davanje klobazama, a upotreba AEL se savetuje ukoliko se jave 
spontani napadi. Obzirom da je mehanizam nastanka napada za sada nedovoljno poznat i da na 
animalnom modelu postoji dokazan  »hipertermički kindling« mišljenja sam da je indikovano uvesti 
levetiracetam kao kontinuiranu AET u cilju eventualnog sprečavanja pojave kindlinga koji bi možda 
mogao biti osnova za pojavu spontanih napada kod ovih bolesnika.

Sumarni prikaz epilepsije izazvane kupanjem prikazan je na tabeli 1
Tabela 1

pol prertežno muški 3:1
početak napada svi uzrasti, najčešće u prvoj deceniji života
precipitirajući 
faktori

vrela voda, uranjanje u vodu, miris sapuna, žubor vode,  
kapanje vode po licu,dugotrajno kupanje...

tip napada  žarišni prosti i složeni sa i bez sekundarne generalizacije 
aura karakteristična za temporalnu epilepsiju
neurološki nalaz uglavnom normalan

interiktalni EEG  uredan u preko 50% bolesnika, epileptiformna aktivnost iznad  
temporalnog režnja

iktalni EEG žarišni jednostrani početak sa ritmičnom sporom aktivnošću visoke amplitude

neuroslikanje uglavnom uredan nalaz,anegdotalno opisana mezijalna temporalna  
skleriza i kortikalne dizgenezije

terapija izbegavanje precipitirajućih faktora, u slučaju neuspeha i spontanih  
napada male doze AEL

prognoza generalno dobra
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Slika 2 iktusni EEG

Slika 1 interiktusni EEG
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Kratak sadržaj

UVOD: Agirija-pahigirija predstavlja širok spektar kortikalnih malformacija u okviru 
poremećaja neuronske migracije, koji varira od smanjenog broja moždanih vijuga (pahigirija) do 
potpunog nedostatka moždanih vijuga (agirija). Epilepsija se javlja u oko 90% dece sa lizencefalijom. 
Uobičajeno napadi počinju pre šestog meseca života, a oko 80% ove dece ima infantilne spazme.

PRIKAZ BOLESNIKA: Prikazan je slučaj devojčice stare pet godina kod koje je fetalnom 
magnentnom rezonancom u 35 nedelji gestacije dijagnostikovana lizencefalija. Prve epileptični 
napadi su se javili na uzrastu od dva meseca. Od ovog uzrasta do danas bolesnica je  imala različite 
tipove napada, a primenom novih i starih antiepileptičkih lekova u različitim kombinacijama nije 
uspostavljena povoljna kontrola napada. U neurološkom nalazu dominira spastična kvadripareza 
sa mikrocefalijom i teškom prihomotornoim retardacijom. Tokom neurološkog lečenja i praćenja 
uočeni su različiti EEG obrasci.

ZAKLJUČAK: Opisan je slučaj devojčice sa klasičnom lizencefalijom, farmakorezistentnom 
epilepsijom i teškom psihoimotornom retardacijom. Razlog prikaza je veliki broj različitih tipova 
napada sa različitim neurofiziološkim obrascima.
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UVOD: 

Termin lizencefalija  potiče od grčke reči lisoss što znači gladak i enkephalos što znači mozak. 
Radi se zapravo o širokom spektru kortikalnih malformacija u okviru poremećaja neuronske 
migracije, koje variraju od smanjenog broja moždanih vijuga (pahigirija) do potpunog nedostatka 
moždanih vijuga (agirija). Postoji nekoliko tipova lizencefalija , a najčešća je lizencefalija tipa 1 i ona 
je makroskopski uvek udružena s abnormalno debelom moždanom korom (10-20 mm nasuprot 4 
mm normanog korteksa). Mikroskopski nalaz pokazuje loše organizovan korteks sa četiri primitivna 
sloja i difuznom neuronalnom heterotopijom.

Bolesnici sa klasičnom lizencefalija imaju tešku mentalnu zaostalost, hipotoniju teškog stepena 
i epilepsiju. Napade ima više od 90% bolesnika oni počinju rano, pre šestog meseca života u 75% 
slučajeva. Najčešći tip napada su epileptični spazmi odnosno West-ov sindrom koji kasnije najčešće 
pređe u Lennox-Gastautov sindrom. Epileptički spazmi se javljaju od 35 do 85% ove dece u prvoj godini 
života, a obrazac hipsaritmije može ali i ne mora postojati [1,14]. Deca sa klasičnom lizencefalijom 
tokom daljeg neurološkog praćenja i lečanja ispoljavaju različite tipove napada (fokalni, mioklonički, 
tonički napadi i epileptički spazmi), a farmakorezistencija je češće udružena sa generalizovanim 
napadima . EEG u prvoj godini života karakteriše pojava difuznih brzih ritmova visoke amplitude 
kako u budnom tako i u stanju spavanja. Ovi brzi ritmovi se smenjuju sa sporom dezorganizovanom 
aktivnošću visoke  amplitude koja nalikuje na hipsaritmijski obrazac[2]. Genetika lizencefalije je 
komplikovana, a na osnovu kliničke i neuroradiološke slike, kao i molekularno genetskog nalaza 
definisano je nekoliki podtipova klasične lizencefalije. Genski lokusi i učestalost su prikazani na 
Tabeli 1

GEN ILI LOKUS
Sindrom ARX DCX LIS1 Del 17p RELN
Izolovana lizencefalija 0 ~12 ~24 ~40 0
lizencefalija sa cerebelarnom hipooplazijom retko ~25 ~15 0a retkob

Miller-Dieker sindrom 0    0    0 svi 0
Subkortikalna trakasta heterotopija 0 ~80 retko retko 0
X vezana LIZ sa anomalijama genitalija 95    0    0 0 0

a Delecija 17 p 13.3 sasvim retko postoji blaga hipoplazija vermisa
b Mutacija/delecija egzona 42 gena za RELIN 

PRIKAZ BOLESNIKA:

JL je četvrto dete zdravih i mladih roditelja, koji nisu u srodstvu. Rođena je iz pete uredne 
trudnoće (četvrta trudnoća završena je spontanim abortusom), koja je redovno kontrolisana i 
ultrazvučnim pregledom u 35-oj nedelji gestacije posumnjano je da dete ima ventrikulomegaliju, 
te je majka upućena na konzilijum za fetalne anomalije. Tokom hospitalizoacije u Institutu za 
ginekologiju u akušerstvo Kliničkog centra Srbije je urađena hordocenteza (dobijen je normalan 
kariotip), a potom i MR endokranijuma fetusa, koji je ukazao na lizencefaliju tip I sa suspektnom 
udruženom abnormalnošću (agenezijom) korpusa kalozuma. Porođaj je bio u terminu, prirodnim 
putem, Apgar zbir 8, telesna masa na rođenju 2750 grama. U drugom mesecu života majka primećuje 
prve epileptičke napade koji po opisu odgovaraju infantilnim spazmima, zbog kojih je devojčica prvi 
put hospitalizovana u Klinici za neurologiju i psiuhijatriju za decu i omladinu, kada su i postavljene 
dijagnoze Westovog sindroma i lizencefalije. Tada je u neurološkom nalazu konstatovana hipotonija 
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i usporenje psihomotornog razvoja. Privremena zadovoljavajuća kontrola napada je postignuta 
primenom kortikosteroidne terapije. Tokom daljeg neurološkog praćenja u više navrata je revidirana 
antepileptička terapija ( vigabatrin, valproati, nitrazepam, topiramat, klobazam, lamotrigin, primidon, 
levetiracetam...). Potpuna kontrola napada, koji su po opisu različitih obrazaca, postignuta je najduže 
u periodu do mesec dana (valproati i lamotrigin). Napadi se, u vidu ekstenzionih infantilnih spazama 
ili toničkog grča leve ruke i donjih ekstremiteta, javljaju svakodnevno sa tendecijom povećanja broja u 
toku infekcije. Neurološki nalaz na uzrastu pet godina: OG 41 cm (mikrocefalija). Ne fiksira i ne prati 
pogledom. Usta otvorena, disanje čujno. Grudni koš deformisan u smislu pectus infundibuliforme, 
kičma kifoskoliotična. Generalizovana hipotrofija ekstremitata sa povišenim mišićnim tonusom po 
spastičnom tipu i  kontrakturama u skočnim zglobovima (na 90 stepeni) i početno u laktovima. MTR 
simetrični teže se izazivaju. Redukovana motorika. Funkcionalno nije usvojila ni jedan miljokaz 
psihomotornog razvoja. Sfinktere ne kontroliše.

DISKUSIJA: 

Klasična lizencefalija predstavlja malformaciju kortikalnog razvoja koja je uzrokovana 
poremećajem neuronske migracije i za posledicu ima smanjen broj kortikalnih vijuga. Bolesnici 
imaju tešku mentalnu zaostalost, hipotoniju teškog stepena i epilepsiju.

Prikazan je slučaj devojčice sa klasičnom lizencefalijom koja ispoljava sve tipične kliničke, 
neuroradiološke i elektrofiziološke znake za lizencefaliju. Dijagnoza lizencefalije je postavljena već 
intrauterino.

Epilepsija kod ove devojčice je počela u drugom mesecu života sa pojavom napada koji su se 
manifestovali epizodama kada dete trepće i iskrivi usta u stranu u trajanju 10-15 sec. Ovakvi napadi 
su se dešavali  1-2 puta na dan u toku 3 naredna dana i onda su spontano prestali.  Dvadesetak dana 
posle se javljaju napadi tokom kojih se dete zacrveni, zagleda u jednu tačku, čvrsto stegne ručice 
i nožice (zgrči) u trajanju od pola minuta. Ovo se dešava više puta u toku dana , čak i kada spava. 
Ovakav opis odgovara žarišnim i toničkim napadima koji su prethodili pojavi  infantilnih spazama.  
U literaturi se navodi da pojavi spazama uobičajeno predhode apnoične krize i tonički napadi [3,4].

Tokom daljeg neurološkog praćenja i lečenja su se pojavili drugi tipovi napada: fleksioni, 
ekstenzioni i asimetrični spazmi, zarišni kompleksni napadi, generalizovani tonički napadi. Ovakva 
opservacija se slaže sa radovima drugih autora gde se kao i u našem slučaju navodi dugotrajno 
postojane spazama [5]. 

Primenom steroida, starih i novih antiepileptičkih lekova u različitim kombinacijama nije
uspostavljena povoljna kontrola napada. Mikrocefalija, teška umna zaostalost i ne napredovanje 

u osvajanju miljokaza ranog psihomotornog razvoja sa znacima spastične kvadripareze su sastavni deo 
kliničke slike opisane bolesnice. U literaturi se mikrocefalija, neurološki deficit i usporen psihomotorni 
razvoj sreću kod više od 50% obolelih sa mentalnom retardacijom i preko 90% sa epilepsijom[6,7,8].  
Neuroradiološki se klasična lizencefalija odlikuje debelim korteksom i velikim brojem heterotopija u 
zonama agirije. Drugi karakterističan neuro radiološki znak je ventrikulomegalija koja je izraženija 
posteriorno i nedostatak operkuluma slike 1,3,5.

Tokom prve hospitalizacije, u četvrtom mesecu života, u Klinici za neurologiju i psihijatriju za 
decu i omladinu je urađen EEG koji beleži generalizovana brzu aktivnost 8-18 Hz  visoke amplitude 
(slika 1). Ovaj obrazac se viđa u oko 95% bolesnika sa klasičnom lizencefalijom. Ovi brzi ritmovi 
se smenjuju sa sporom dezorganizovanom aktivnošću visoke amplitude 500 μV,koja nalikuje na 
hipsaritmijski obrazac (slika 2). Drugi specifičan obrazac koji se sreće u visokom procentu ovih 
bolesnika je naizmenični obrazac paroksizama oštrih talasa sa postparoksizmalnom dekrementnom 
aktivnošću (slika 3). 

Oštar spor talas kompleksi visoke amplitude (slika 4)  izgleda da koreliše sa obimom moždanih 
malformacija i lošom kontrolom napada [9,10].
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Najčešći EEG interiktalni obrasci  kod pacijenti sa lizencefalijom tipa 1 su:
1. Generalizovana brza aktivnost (8-18Hz) čija je amplituda veća od 50 μV 
2. Oštar talas spor talas kompleksi amplitude veće od 500 μV
3.  Naizmeničan obrazac paroksizama oštrih talasa sa postparoksizmalnom dekrementnom 

aktivnošću
4. Spori ritmovi visoke amplitude 
5. Obrazac nalik na hipsaritmiju

Osnovna EEG aktivnost je kod ovih bolesnika jednaka u anteriornim i posteriornim regionima, 
ne menja se tokom spavanja i intravenskog davanja benzodiazepina.

Oko 95% bolesnika sa lizencefalijom tip 1 ima obrazac 1 i 3 ili oba u poređenju sa 0,4% zdravih 
ili 5% bolesnika sa atipičnim kortikalnim displazijama [11].

U spavanju se do uzrasta prve godine beleže vretena spavanja frekvencije 14Hz koja se 
zamenjuju ritmičnom aktivnošću visoke amplitude, frekvence 5-11Hz. EEG zapis se menja tokom 
odrastanja deteta.  U periodu ranog i srednjeg detinjstva ( rano detinjstvo od 1,5 do 4 godine,  srednje 
detinjstvo od 4 do 8 godina) kada počinju infantilni spazmi  EEG zapis je visoke amplitude (više od 
400 μV), spori talasi se difuzno mešaju sa oštrim talasima. Tokom perioda kasnog detinjstva (8-12 
godine) EEG beleži  šiljke visoke amplitude i tendenciju ka bilateralno sinhronim pražnjenjima oštar 
sporih talasa visoke amplitude.  Hipsaritmični obrazac visoke amplitude i pražnjenja oštrih talasa 
male frekvencije izgleda da su tipična za većinu slučajeva teške lizencefalije ili agirije [12]. 

Semiologija napada i iktalni EEG zapis se ne razlikuju bitnije od drugih simptomatskih epilepsija. 
EEG  svakako ima značajnu ulogu u dijgnostici lizencefalije tip 1[11].

Slika 1 generalizovana brza aktivnost 8-18Hz

Generalizovana brza aktivnost 8-18Hz, visoke amplitude >50 μV kada se javi na uzrastu  prve 
godine života je specifičan obrazac za lizencefaliju tip 1. Ovaj difuzni brzi ritam ne reaguje na otvaranje 
očiju. U 35 nedelji gestacije je urađen fetalna magnetna rezonanca na kojoj se već intrauterino vdi 
»gladak mozak«.
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Slika 2

Tomom rasta deteta generalizovana brza aktivnost se u budnom stanju meša sa sporim talasima 
visoke amplitude pa daju izgled šiljak talasa i hipsaritmije. Postoji haotična aktivnost visoke amplitude 
nepravilnih sporih talasa, multiplih žarišnih siljaka i oštrih talasa bez konstantne lokalizacije. Smatra 
se da je ovo posledica abnormalne strukture nervnih ćelija u neuronalnim kolumnama kore mozga. 
[13].

Slika 3 naizmeničan obrazac paroksizama oštrih talasa sa postparoksizmalnom dekrementnom 
aktivnošću

Ovo je drugi tipičan nalaz u EEG zapisu koji viđamo u preko 95% bolesnika sa lizencefalijom 
[11].
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Slika 4 naizmeničan obrazac paroksizama oštrih talasa sa postparoksizmalnom dekrementnom 
aktivnošću i obrazac oštar talas spor talas kompleksa amplitude veće od 500 μV

Naizmeničan obrazac paroksizama oštrih talasa sa postparoksizmalnom dekrementnom 
aktivnošću- dekrementna aktivnost označena elipsom. 

Na ovoj slici se takođe vidi obrazac oštar talas spor talas kompleksa amplitude veće od 500 μV

Slika 5 iktusni zapis tokom asimetričnog spazma

Iktusni EEG zapis tokom asimetričnog  spazma sa devijacijom glave i pogleda u desno 
i gore i laterofleksijom tela u u levo. Preiktusno se vidi slabo organizovana osnovna aktivnost sa 
fokusnim pražnjenjem oštrih i oštar talas sporih talasa visoke amplitude. Iktusno se beleži atenuacija 
aktivnosti.
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Umesto zaključka: u ovom kratkom radu naqveden je deo klinički važnih informacija koje su 
potrebne epileptolozima za rad sa ovim pacijentima. Lečenje ovih bolesnika je veoma teško i za sada 
se držimo strategije koja važi za lečenje farmakorezistentnih epilepsija i epileptičnih encefalopatija. 
Studije na životinjama (eksoperimentalni model miša za klasičnu lizencefaliju  i X vezanu lizencefaliju 
sa anomalijama genitalija) su pokazale izvesan stepen defidita GABE u kortikalnim interneuronima 
tako da bi primena gabaergičkih lekova teoretski bila od koristi [15].
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Simptomatogena zona 
Simptomatogena zona je region moždane kore koji generiše iktalnu simptomatologiju kada 

je aktiviran epileptičnim napadom (1). Simptomatogena zona se delineira detaljnom analizom 
iktalnih simptoma i znakova. Najveću pažnju u analiziranju iktalnih simptoma i znakova treba 
posvetiti početnim delovima napada jer su oni generisani u blizini zone odakle kreće epileptični 
napad. Definicija lokalizacije simptomatogenih zona je napravljena korišćenjem detaljne kortikalne 
stimulacije koristeći subduralne grid elektrode kod budnih bolesnika (2). 

Do sada je zahvaljući digorajnom video-EEG monitoirngu opisan veliki broj semioloških znakova 
koji imaju lateralizujuću ili lokalizujuću vrednost, a neki od njih imaju i svoje moguće objašnjenje.

Senzorne aure
Frekvencija senzornih aura kreće se u širokom rasponu od 1-60 % zavisno od studije (3). 

Najčešće zahvaćeni su gornji udovi, šake i lice. Senzorne aure su najčešće kontralateralne. Međutim, 
na osnovu mnogih studija jasno je da postoje i ipsilateralne senzorne aure. U jednom pregledu grupe 
autora sa Klivlendske klinike u Ohaju od 600 bolesnika nađeno je da je 12% imalo senzornu auru: 
kod skoro polovine (46%), suspektna epileptogena zona bila je kontralateralno, kod 6% ipsilateralno, 
kod 24% nije postojala identifikovana lezija i kod 25% aura nije bila lateralizovana (4). Ovi autori su 
pokazali da su senzorne aure značajnije u lokalizacionom smislu ukoliko su bolje lokalizovane na 
samom telu (na distalnim delovima udova) i udružene sa „senzornim maršem“. 

Mehanizam: Ove aure rezultiraju aktivacijom kontralateralne primarne somatosenzorne kore 
(Brodmann 1-3, poscentralni girus). Kontralateralni senzorni simpotmi su pokazani kortikalnom 
stimulacijom ovih delova mozga. Pored toga, stimulacija suplementarne somatomotorne areje 
u mezijalnim delovima gornjeg motornog girusa može da produkuje somototopno organizovane 
senzacije. I na kraju, aktivacija sekundarne senzorne areje u gornjem delu (poklopcu) Silvijeve fisure 
može da dovede do bilateralnih senzornih simptoma (3). 

Bolne aure
Kontralateralna lokalizacija epileptogene zone kod bolesnika sa unilaterlanim bolnim aurama 

poznata je od ranije (3). Bolesnici sa unilateralnim bolom imaju suspektnu simptomatogenu zonu 
u postcentralnom girusu i parijetalnom režnju kontralateralno od aure, a na osnovu kliničkih i 
EEG podataka. U velikoj seriji od 604 bolesnika Nair i saradnici su našli 25 bolesnika sa bolnim 
aurama, a od toga je 5 imalo unilateralne bolne aure (5). Zanimljivo je da je jedan od dva bolesnika 
sa unilateralnom bolnom aurom i epilepsijom temporalnog režnja imao ipsilateralnu reprezentaciju 
aure. 

Mehanizam: Iktalna lokalizacija bolnih aura kod bolesnika sa perirolandičkim epilepsijama 
je obično u primarnoj somatosenzornoj kori. Međutim, kod bolesnika sa epilepsijom temporalnog 
režnja aktivacija sekundarne somatosenzorne areje može da dovede do ipsilateralne prezentacije. 
Štaviše, umešanost talamusa takođe ne može biti isključena. Pokazano je da je bol moguće nastao kao 
intenzivnija iktalna stimulacija somatosenzorne areje, što je podržano nalazom da bolu kod nekih 
bolesnika najpre prethodi osećaj trnjenja koji kasnije progredira u bol (5). Slično ovome može da se 
vidi i u studijama kortikalne stimulacije (3). 

Periktalna glavobolja
U radu iz McGill instituta u Montrealu pokazano je na uzorku od 100 bolesnika sa refraktarnom 

epilepsijom da je kod 47 uočena periktalna glavobolja. Autori su pokazali da postoji jaka korelacija 
između lateralizacije glavobolje i ipsilateralne temporalne epilepsije (u 90% slučajeva), a da takva 
udruženost nije pokazana kod ekstratemporalnih epilepsija. U većini slučajeva radilo se o postiktalnog 
glavobolji a preiktalna glavobolje je bila relativno retka. Autori su takođe uočili da je glavobolja po 
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svom kvalitetu vrlo bliska migrenskoj (kod 60% slučajeva ispunjavan je kriterijum za migrenu bez aure 
prema Međunarodnoj Klasifikacija Glavobolja). Najjača glavobolja je viđena u prednjim delovima 
glave (6). 

Mehanizam: Mehanizam ostaje nejasan. U samo jednom radu koji je detaljno studirao periiktalne 
glavobolje predložena je hipoteza da je geneza glavobolje neurovaskularna (vazodilatacija i postiktalna 
hiperemija sa posledičnom aktivacijom trigeminovaskularnog sistema)(6). Ovo je ranije opisivano i u 
opservacijama Penfielda i Jaspera tokom operacija bolesnika sa refraktarnom epilepsijom. 

Auditorna aura
Frekvencija auditornih aura je od 2 do 16% u prehirurškim serijama (3) zavisno od toga kakva 

je aura razmatrana (jednostavne vs. kompleksne). U seriji sa Klivlendske klinike unutar 8 godina 18 
bolesnika je imalo auditornu auru, i kod većine (12 bolesnika) ona je imala kvalitet elementarnih 
fenomena (zvonjava), kod šest halucinacija muzike ili glasova, kod dva zvuk okeana ili mašine, i 
kod većine slučajeva zvuk je bio doživljen obostrano (15 bolesnika) a tek kod manjeg  broj slučajeva 
kontralateralno od početka napada. Pored toga, ovakva aura obično nije izolovana već se kod skoro 
polovine boelsnika javljala uporedo sa psihičkom aurom somatosenzornom aurom, vizuelnom 
aurom, abdominalnom i gustatornom aurom (7). 

Mehanizam: auditorna aura ukazuje na aktivaciju gornjeg temporalnog girusa. Iako ova areja 
prima input sa obe strane, stimulacija može da produkuje zvonjavu, lupnjavu i slične elementarne 
zvuke koji se opažaju kontralateralno od stimulisane strane (3). 

Vizuelne aure
Homonimni ispadi u vidnom polju i aure mogu da lateralizuju fokus kontralateralno od 

događaja. U dva veća rada koja su opisala kliničke karakteristike okcipitalnih epilepsija aure su 
kontralateralno do fokusa u oko ¼ slučajeva (3). Jedna od zanimljivosti je da su svi bolesnici sa 
kompleksnim vizuelnim aurama (npr. Rembrantom autoportret, ili karakteri iz crtanih filmova) imali 
desnostranu epilepsiju. 

Mehanizam: Proste vizuelne aure sa limitiranim pokretima unutar kontralateralnog vizuelnog 
polja veruje se da nastaju iz areje 17 po Brodmanu. Prominentni pokreti objekata sugerišu na 
Brodmannovu areju 18 i 19. Mnogo kompleksnije vizuelne aure mogu nastati iz temporo-parijetalno-
okcipitalne granice, a aura sa mnogo boja može da nastane iz lingularnog girusa (posterioni nastavak 
parahipokampusnog girusa koji ulazi u okcipitalnu režanj) (Imad Najm, lična komunikacija). 

Ipsilateralna piloerekcija
Iktalna piloerekcija („guščija koža“) opisana je u 0,15% bolesnika koji su bili podvrgnuti 

digotrajnom video-EEG nadgledanju (3). U skorijoj seriji iktalna piloerekcija je opservirana kod 14 
od 3500 bolesnika i 5 od 14 bolesnika je imalo unilateralnu piloerekciju ili incijalno unilaterlanu 
piloerekciju (8).

Mehanizam: Unilateralna piloerekcija se najverovatnije generiše u autonomnoj mreži koja 
uključuje insulu sa viscerotopnom organizacijom, amigdalu, hipotalamus i periakveduktalnu sivu 
masu u moždanom stablu. Stimulacija amigdale, prednjeg cingularnog girusa i parahipokampusnog 
girusa može da dovede do piloerekcije (3). Ipak, u većini studija nisu kontrolisana tzv kasna pražnjenja 
(„afterdischarges“) pa se stoga ne može sa sigurnošću isključiti i prenos na druga mesta, potencijalne 
generatore piloerekcije. 
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Iktalni nagon na mokrenje
Iako je iktalni nagon na mokrenje poznat još od Penfieldovih radova, njegova lateralizujuća 

vrednost poznata je tek do skora. U jednoj austrijskoj studiji 6 od 227 bolesnika sa temporalnom 
epilepsijom i ovim semiološkim znakom, imali su fokus u nedominantnoj hemisferi, a na osnovu 
dugotrajnog video-EEG monitoringa i neuroimidžinga. 

Mehanizam: Studije lezionih epilepsija i studije funkcionalnog imidžinga ukazale su na 
lokalizaciju simptomatogene zone u mezijalnom frontalnom regionu i mezijalnom temporalnom 
girusu. Pravi mehanizam ostaje nejasan (3). 

Orgazmične aure
Organizmična aura prikazana je kod jednog bolesnika i pregleda literature kod 22 slučaja, 

gde je većina bolesnika (68%) imalo epilepsiju desne hemisfere. Kod 9 od ovih bolesnika striktnijim 
kriterijumima (remisija posle operacije u desnoj hemisferi) pokazana je lateralizaciona vrednost ovog 
semiološkog znaka. Međutim, postoje i prikazi slučajeva gde je orgazmična aura bila uvod u napade 
koji su prema iktalnom EEG-u počinjali u levoj hemisferi (3). 

Mehanizam: Simptomatogena zona je obično lokalizovana u desnom (nedominantnom) 
meziotemporalnom regionu i desnim frontalnim arejama. Ovo je takođe podržano i povećanjem 
perfuzije u desnoj hemisferi (prefrontalno) kod 8 desnorukih muškaraca, gde je pokazano da su 
tokom orgazma praktično svi regioni u mozgu u relativnoj hiperperfuziji izuzev prefrontalnog desnog 
regiona gde je zabeležena hiperperfuzija (9). 

Verzija glave
Verzija glave kao semiološki znak ima visoku lateralizacionu vrednost ukoliko je definisana kao 

forsirani i nevoljni pokret glave u stranu koji rezultuje produženom neprirodnom pozicijom glave u 
kojoj je brada bolesnika najčešće iznad horizontalne linije oba ramena (3). Studija koja je praktično 
pokazala da je verzija glave u vrlo visokom procentu lateralizujući znak (fokus je kontralateralno od 
strane verzije) urađena je na 34 bolesnika i ukupno 74 napada gde je fokus lateralizovan uz pomoć 
iktalnog EEG-a. Kasnije je verzija glave studirana i na postoperativnim serijama, posle čega je 
pokazano da je verzija glave praktično 100% pouzdan znak ukoliko je se vidi neposredno pre toničko-
kloničke faze napada, ukoliko je udružena sa ekstenzijom vrata ili ukoliko je udružena sa kasnom 
ipsiverzijom pre početka generalizovanog toničko-kloničkog napada (10). 

Mehanizam: Iza verzije glave najverovatnije stoji aktivacija frontalnog polja za pokrete očiju 
i motornih areja precentralno (Brodmanova areja 6 i 8). Veoma slični pokreti mogu da se vide i 
prilikom električne stimulacije ovih anatomskih regiona(3). 

Kasna ipsiverzija na kraju GTK napada
U ranijim studijama pokazano je da ipsilateralna verzija glave jeste lateralizujući znak kada 

se javi na kraju GTK napada (3). Samo u jednoj studiji pokazano je da je kasna ipsiverzija posle 
inicijalnog kontraverzivnog pokreta pre generalizacije kod 6 od 38 bolesnika uvek ipsilateralna u 
odnosu na fokus determinisan iktalnim EEG-om (10). 

Mehanizam: mehanizam ipsilateralne verzije praktično je isti kao i mehanizam kontralateralne 
verzije i zasniva se na činjenici da će ipsilateralna verzija biti vezana za pojavu koja će se javiti posle 
iscrpljenja mesta gde je epileptični fokus, a koji će najpre dati kontralateralnu verziju. 
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Kontralateralna klonička aktivnost
Unilateralna klonička aktivnost verovatno je nasjtariji poznati semiološki znak i privi put se 

opisuje 1827. godine (3). Klonička aktivnost je najčešće zastupljena na licu i ruci. 
Mehanizam: Klonički napadi su najverovatnije korelati aktivacije primarne motorne areje. 

Električna stimulacija primarne motorne areje (Brodmannovo polje 4) reprodukuje kloničku aktivnost, 
a obrazac polišiljak-spor talasa u primarnoj motornoj areji registrovan je subduralnim gridom tokom 
kloničkih napada (1). Epileptični klonus prezentuje se sa sinhronim kontrakcijama agonističkih i 
antagonističkih mišića, a period šiljaka snimljen na subduralnim elektrodama odgovara periodu 
kontrakcije agonističkih mišića. Ipak, klonička aktivnost opisivana je i stimulacijom prefrontalne 
areje (Brodmannovo polje 6) (3). 

Značaj poslednjeg kloničkog trzaja 
Asimetrični završetak generalizovanog toničko-kloničkog napada (GTKN) viđen je u jednoj 

seriji bolesnika sa mezijalnom temporalnom epielpsijom u 30 od 43 bolesnika sa sekundarnim 
GTKN. Od toga se poslednji trzaj video unilateralno sa epileptičnim fokusom u 83% slučajeva 
(3). Zanimljivo je da je ovom znaku u dve velike serije podudarnost nalaza među posmatračima 
(„interrater reliability“) vrlo visoka.

Mehanizam: Najverovatniji mehanizam je metaboličko iscrpljenje i tranzitorni prekid 
neurotransmisije koji najpre počinje u hemisferi koja je ipsilateralna u odnosu na epileptični fokus, 
jer je ta hemisfera izložena dugotrajnijem efektu iktalnog pražnjenja u odnosu na kontralateralnu 
hemisferu. 

Kontralateralna tonička aktivnost
Tonički napadi su analizirani u jednoj velikoj seriji od 123 bolesnika sa različitim fokalnim 

epilepsijama i 170 toničkih napada (11). Ova analiza je pokazala da je značajnije veči broj bolesnika sa 
toničkim napadima imao ekstratemporalnu epilepsiju kod onih kod kojih je epilepsija lokalizovana u 
jednom lobusu. Ukoliko je napad počinjao toničkim napadima najverovatnije se radilo o frontalnim 
epilepsijama, a ukoliko je toničkom napad prethodila aura ili dijaleptična faza, napad je najčešće 
počinjao u posterionom (parijeto-okcipitalnom) korteksu. Tonički napadi su u ovoj seriji bili 
bilateralni i unilateralni, ali ukoliko su bili unilateralni precizno su lateralizovali epileptični fokus u 
kontralateralnoj hemisferi (11). Ipak, postoje i studije kod kojih nije pokazano da unilateralni tonički 
napad imaju nepogrešivu kontralateralnu predikciju (3). 

Mehanizam: tonički napadi najverovatnije nastaju aktivacijom suplementarne motorne areje 
(SMA). Ovo je pokazano kortikalnom stimulacijom i invazivnom stereoencefalografijom (3). S druge 
strane, prefrontalni region (Brodmannova areja 6), prednji cingulatni girus i pojedine subkortikalne 
strukture (npr. bazalne ganglije), takođe imaju izvesnu ulogu u generaciji ovih napada. Zanimljivo, 
tonička aktivnost se vrlo retko može izazvati i električnom stimulacijom primarne motorne areje 
(Juan Bulacio, lična komunikacija). 

Asimetrična tonična posturalnost udova („znak četvorke“)
Znak četvorke definisan je kao „izražena asimetrija posturalnosti udova tokom toničke faze 

GTKN. Jedna ruka je rigidno ekstendirana u laktu, najčešće sa šakom koja je zgrčena snažno i savijena 
u ručju, dok je druga ruka savijena u laktu (3). Asimetrična tonična posturalnost udova najčešće se 
viđa na početku GTKN. U retrospektivno-prospektivnoj studiji ukupno 57 bolesnika sa 123 napada 
sa sekundarnom generalizacijom pokazano je da je epileptični fokus statistički češće registrovan 
kontralateralno od ekstendirane ruke (12). 
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Mehanizam: ovaj znak može se videti kod stimulacije SMA regije ili kod epileptičke aktivacije 
iste regije. SPECT tokom frontalnih napada pokazao je povećanje perfuzije bazalnih ganglija i SMA 
regije, ali i prefrontalnog korteksa (3). 

Distonična posturalnost
Lateralizujuća vrednost unilateralne distoničke posturalnosti prvi put je opisana u seriji od 31 

bolesnika sa 118 napada koji su posle operacije u slepoočnom režnju ušli u punu remisiju (13). Kod 
ukupno 41 kompleksnog parcijalnog napada kod 18 bolesnika uočena je distonična posturalnost šake 
koja je uvek bila kontralateralna u odnosu na početak napada i kasniju zonu resekcije. U isto vreme 
autori su utvrdili da se kod 39/41 napada u uočavaju unilaterlani automatizmi koji su istostrani u 
odnosu na epileptogenu zonu. Ovaj znak je označen sa specifičnošću od preko 95%. 

Mehanizam: distonična posturalnost najverovatnije označava propagaciju u bazalne ganglije 
kako je ranije potvrđeno funkcionalnim neuroimidžing studijama. Hipometabolizam na pozitronskoj 
emisionoj tomografiji mozga (PET) pokazan je u kontralateralnom strijatumu i orbitofrontalnom 
korteksu (3).

Automatizmi sa očuvanom responzivnošću
Ovaj semiološki fenomen je prvi put uočen u video-EEG studiji 123 bolesnika sa epilepsijom 

temporalnog režnja kod kojih je 7 bolesnika imalo automatizme sa očuvanom responzivnošću. Svi ovi 
bolesnici imali su napade koji su počinjali isključivo u desnoj (nedominantnoj) hemisferi. Ukupno 10% 
bolesnika sa desnom temporalnom epilepsijom imalo je ovaj semiološki znak. S druge strane, ovakvi 
automatizmi nisu uočani kod bolesnika koji su imali početak u levom mezijalnom temporalnom 
režnju (3). Do sada je samo kod jednog slučaja bolesnika sa desnostranom temporalnom epilepsijom 
dokazanom postoperativnim povoljnim ishodom, pokazano da je ova hemisfera bila dominantna. 
Time je samo u jednom slučaju dokumentovano da ovaj znak možda i nema visoku specifičnost kako 
se incijalno tvrdilo. Međutim, većina epileptologa stalno zaposlenih u prehirurškim epileptološkim 
centrima u više navrata je viđala ovaj semiološki znak kod bolesnika sa fokusom u dominantnoj 
hemisferi (Lara Jehi, lična komunikacija). 

Mehanizam: mehanizam ostaje nejasan. Automatizmi mogu predstavljati parcijalno oslobađanje 
ili aktivacioni fenomen. S druge strane, iako se gubitak svesti najčešće viđa kod kada su obe hemisfere 
zahvaćene iktalnim pražnjenjem, gubitak svesti takođe se može videti iako je u pitanju unilateralno 
iktalno pražnjenje. Međutim, do sada nije pokazana specifičnost strane vezana neposredno za 
gubitak svesti. S druge strane, iktalna afazija može da smanji interaktivnost bolesnika tokom napada, 
što može da oponaša gubitak svesti i na taj način maskira pravi broj bolesnika sa očivanom svesšću 
tokom napada (3). 

Emocionalna facijalna asimetrija
Asimetrija facijalne inervacije u emocionalnim stanjima koja je bila kontralateralno u odnosu 

na temporalni fokus pokazan EEG-om viđena je u 72% slučajeva u jednoj seriji i kasnije podržana 
u selektovano grupi od 13 bolesnika (3). Skoro po pravilu ove serije su obuhvatale bolesnike sa 
hipokampusnom sklerozom.

Mehanizam: objašnjenje ovog semiološkog znaka bilo je da su suprasilvijski motorni neuroni 
takođe zahvaćeni uz mezijalne temporalne areje, ali je naglašeno da emocionalna komponenta 
facijalne inervacije može da bude drugačije inervacije od voljne. Ovo je potvrđeno i studijama koje 
su pokazale izolovane emocionalne i voljne pareze facijalne inervacije po centralnom tipu (donja 
polovina lica): emocionalne pareze su dokumentovane kod bolesnika sa lezijom u strijatumu, 
frontalnom režnju, internoj kapsuli, anterolateralnom i posteriornom talamusu, insuli i operkulumu. 
Zanimljivo je da je oštećenje emocionalnog facijalnog prepoznavanja, naročito straha, bila izolovana 
disfunkcija u slučajevima desne temproralne epilepsije (3). 
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Iktalno pljuvanje
Ovo je vrlo redak semiološki znak i viđa se kod 0,3% slučajeva populacije bolesnika koji su 

bili dugotrajno nadgledani u video-EEG monitoringu. U velikoj seriji od 2500 bolesnika autori su 
detektovali ukupno 5 bolesnika sa iktalnim pljuvanjem koji su imali epileptogenu zonu lokalizovanu 
u desnom temporalnom režnju. Kod njih je fokus dokazan punom remisijom posle operacije. Kasnije 
se tim dokazima pridružio i slučaj leve temporalne ali nedominantne hemisfere (3). 

Mehanizam: Patofiziološki mehanizam nastanka iktalnog pljuvanja može biti sličan nastanku 
oroalimentarnih automatizama koji su ili oslobađajući ili aktivirajući kortikalni fenomen. Neki autori su 
sugerisali da postoji prirodna asimetrija za oroalimentarne automatizme ili autonomne automatizme 
unutar centralne autonomne mreže koja smešta pojedine centre u desnu hemisferu (3). 

Iktalno povraćanje
Ovaj iktalni fenomen se viđa u 2% slučajeva. Nekoliko autora je sugerisalo da se u ovom slučaju 

iktusni fokus nalazi u desnoj (nedominantnoj) hemisferi. Kod jednog bolesnika je pokazano da je 
iktalno povraćanje nastalo kao posledica širenja iktusa iz leve u desnu hemisferu. Ipak, drugi autori 
su pokazali da iktalno povraćanje ne mora da bude izolovano posledica aktivacije desne hemisfere. 
Pokazano je da u 18% slučajeva epileptogena zona jeste dokazana u levoj hemisferi koja je u isto 
vreme bila dominantna.

Mehanizam: mučnina i povraćanje su reprodukovane stimulacijom insule u animalnim 
modelima. Ponekada, slične visceralne senzacije mogu biti produkovane i stimulacijom mezijalnih 
temporalnih struktura. S druge strane, funkcionalnim neuroimidžing studijama pokazana je aktivacija 
u neokortikalnim regijama temporalnog režnja desne hemisfere (3). U dodatku pokazano je da sve 
strukture Papezovog kruga mogu imati ulogu u stvaranju mučnine i povraćanja.

Unilateralno treptanje
Godine 1980. prvi put je opisan ovaj semiološki znak kod ukupno 5 bolesnika gde je pokazano da 

je treptanje unilateralno u odnosu na iktalni EEG obrazac. Nešto kasnije je Benbadis sa saradnicima 
opisao isti nalaz kod ukupno 14 bolesnika od 914 (1,5%) u seriji bolesnika snimljenih video-EEG 
monitoringom na Klivlenskoj klinici unutar 30 meseci (11). U ovom radu jednistrano treptanje se 
videlo do 37. sekunde posle napada i trajalo je prosečno 17 sekundi. Kod 12 od 14 bolesnika kod kojih 
je epileptolgena zona bila lateralizovana u 10 slučajeva znak je bio ipsilateralan i u 2 kontralateralan u 
odnosu na epileptogenu zonu. Izračunato je da je prediktivna vrednost unilateralnom treptanaj 83% 
u odnosu na EEG lokalizaciju. 

Mehanizam: Nepoznata je simptomatogena zona ovog semiološkog znaka. Ovaj znak je opisan 
u toku stimulacije subduralnim kortikalnim elektrodama, a blink refleks je sugerisao zahvatanje 
donje postcentralne areje. 

Nistagmus
Epileptični nistagmus je poznat kao lateralizacioni znak kod odraslih i kod dece sa epilepsijom. 

Ovaj znak je često udružen sa epilepsijom posteriornog korteksa. U svim ovim slučajevima EEG 
promene su kontralateralne u odnosu na brzu fazu nistagmusa. U seriji sa Klivlendske klinike opisano 
je svega devet slučajeva u 1838 bolesnika (0,4%) (3). 

Mehanizam: Predloženo je nekoliko osnovnih mehanizama ovog fenomena. Prema jednoj 
hipotezi aktivacija areja kortikalnih sakada (parijetalni režanj) indukuje klonične kontralateralne 
konjugovane pokrete očnih jabučica kombinovano sa defektom funkcionisanja održavanja pravca 
pogleda u sklopu iktalnih pražnjenja. Međutim, kontraverzivni pokreti očiju viđeni su kod primata 
posle stimulacije parijetalnih ali i frontalnih režnjeva, a kod ljudi je verzija očnih jabičica opisana i 
kod stimulacije Brodmannove areja 19. Druga hipoteza, međutim, navodi da ovaj semiološki znak 



111

može biti posledica aktivacije sporih ipisverzivnih pokreta očiju koji su opisani posle stimulacije 
donjih delova frontalnog režnja (ispod polja za pokretanje očiju) i regiona u gornjem temporalnom 
sulkusu unutar temporo-okcitialne spojnice. Brza korektivna kontralateralna faza nistagmusa 
se po tome generiše kao korektivna od strane moždanog stabla zbog ekscentrične pozicije očnih 
bulbusa (3). Treći mehanizam koji je predložen, navodi aktivaciju kortikalnih optokinetskih regiona 
i subsekventno subkortikalnih struktura uključujući jedno optičkog trakta, što takođe može da 
uzrokuje ipsiverzivnu sporu očnu devijaciju a prema stimulacionim studijama kod majmuna (15). 

Kontralateralna iktalna akinezija
Ovaj semiološki znak pripada negativnom motornom fenomenu. Unilateralna iktalna akinezija 

uda viđa se kod 5-24% pacijenata sa fokalnom epilepsijom (3). U dve objavljene studije do sada koje su 
se bavile ovim semiološkim znakom u svim slučajevima (24,6% kod 328 bolesnika) iktalna akinezija 
ruke bila je kontralateralno od epileptogene zone determinisane EEG-om i MR mozga (16). 

Mehanizam: mehanizam ovog semiološkog znaka najverovatnije odgovara aktivacije negativnih 
motornih areja. Stimulacija prefrontalnih areja, naročito inferiornog frontalnog girusa i stimulacija 
anteriorno od suplementarne motorne areje pokazale su da mogu da inhibišu voljne pokrete. 

Iktalni govor
Rani izveštaji o ovom semiološkom znaku opisivali su se u slučajevima desne temporalne 

epilepsije. U studiji 84 bolesnika sa farmakorezistentnom epilepsijom koji su konsekutivno prehirurški 
evaluisani i operisani untar 3-ogodišnjeg perioda, identifikovano je ukupno 13 bolesnika koji su imali 
ovaj semiološki znak. Ukupno 12 od 13 bolesnika sa iktalnim govorom je imalo desnu temporalnu 
epilepsiju i jedan bolesnik je imao levu mezijalnu frontalnu epilepsiju. Određivanje govora prilikom 
Wadinog testa je pokazalo da je kod 10 bolesnika govor lateralizovan u levoj hemisferi, a kod tri 
govor je bio bihemisferično reprezentovan. U ovoj grupi ishod posle operacije je bio „dobar“ (17). 

Mehanizam: Logično je pretpostaviti da je funkcionalno intaktna dominantna hemisfera 
odgovorna za produkciju govora, ali je sam mehanizam nastanka govora u iktalnom periodu 
nejasan. Penfield i Rassmusen su opisivali iktalni govor posle stimulacije temporanih režnjeva 
ali nisu komentarisali lateralizaciju, a prema drugim autorima hipoteza je da dolazi do aktivacije 
dominantne hemisfere usled inhibicije nedominantne hemisfere iktalnim pražnjenjima, ali i obrnuto 
– preteranom ekscitacijom nedominantne hemisfere (3). 

Iktalna afazija i disfazija
Iktalna afazija se prezenuje klinički kao ekspresivna, receptivna ili mešovita afazija. Blaže forme 

afazije uključuju i svesnu disfaziju. Međutim, iktalna afazija se može usvojiti kao semiološki znak 
isključivo kod bolesnika koji zadržavaju svest tokom epileptičnog napada. U jednom od najranijih 
radova posvećenog semiološkim karakteristikama kod 100 bolesnika opisivan je ovaj fenomen: 
a) paroksizmalna disfazija – fenomen koji je opisivao nedostatak govorne funkcije ili njeno teško 
oštećenje u toku napada gde je svest bila očuvana (najčešće se ovaj fenomen ispoljavao na samom 
početku napada) i b) govorni automatizmi – fenomen govora u toku napada. Ukupno je identifikovano 
34 bolesnika sa prestankom govornih funkcija u toku napada a gde je svest očuvana. Od toga većina 
(89%) bolesnika imalo je epilepsiju u levom temporalnom režnju (18). U kasnijim studijama rezultati 
su podržali rezultate prve studije koja je pručavala ovaj fenomen, i do sada je opisan samo jedan 
slučaj koji je opisao ovaj fenomen kod epilepsije u nedominantnoj hemisferi (3). 

Mehanizam: Iktalna afazija je posledica aktivacije u regionima ekspresivnog govora (Brocina 
zona – pars opercularis donjeg forntalnog girusa) ili receptivnog govora (Wernickeova zona – 
supramarginalni i angularni girus parijetalnog režnja i gornji temporalni girus u posteriornoj 
projekciji). Stimulacione studije su podržale ovakve nalaze. Naravno, kod bihemisferične govorne 
lokalizacije ovaj znak može nastati kod napada u obe hemisfere. 
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Iktalna vokalizacija
U jednoj studiji 27 bolesnika sa frontalnom epilepsijom analizirana je čista vokalizacija 

(isključujući zvuke vezane za klonus ili respiraciju). Čista iktalna vokalizacije viđena je kod 11 
bolesnika, a devetoro njih je imalo levu frontalnu epilepsiju. Potom su još u dve studije pronađeni 
slični rezultati (3). 

Mehanizam: Mehanizam ovog semiološkog znaka može biti sličan kao i kod iktalnog 
govora (aktivacija Brocine zone). Međutim, iktalna vokalizacija je opservirana i posle stimulacije 
kontralateralne nedominantne hemisfere (Brocin „ekvivalent“). Dodatno, vokalizacije je viđena i 
posle stimulacije suplementarne motorne areje, ali opet češće, u dominantnoj hemisferi. 

Postiktalna pareza (Toddova pareza)
Postiktalna pareza je najverovatnije najstariji opisani semiološki znak. Ponovljena sistematična 

analiza validnosti ovog znaka urađena u studiji na Klivlendskoj klinici kod ukupno 29 bolesnika 
od ukupno 4500 pacijenata koji su obrađeni video-EEG monitoringom u 12-ogodišnjem periodu. 
Kod svih 29 bolesnika epileptični fokus (dokazan punom remisijom posle napada ili iktalnim EEG 
obrascem odnosno neuroimidžing podacima) bio je kontralateralno od nastale pareze. Kod 69% 
bolesnika radilo se o slabosti lica i ruke, a kod većine bolesnika radilo se o prolaznoj slabosti u trajanju 
manjem od deset minuta. Kod većine bolesnika postiktalnoj parezi prethodio je klonički ili tonički 
napad iste polovine tela kojem je, opet, prethodila vrlo često somatosenzorna aura. Epileptogena 
zona u ovoj studiji najčešće je lokalizovana u forntalnom režnju (34%), peririlandičkom korteksu 
(18%), ali je viđena i u temporalnom režnju (14%), parijetalnom režnju (14%) i kod jednog bolesnika 
sa epileptogonom zonom u okcpitalnom režnju (19). 

Mehanizam: radi se o vrlo retkom znaku (0,8% prema sadašnjim studima na neselekcionisanim 
grupama bolesnika). Najverovatniji mehanizam nastanka je neuronalna iscrpljenost primarnog 
motornog korteksa usled povećanja nivoa laktata ili cerebrovaskularne disfunkcije. Postoji, međutim, 
i hipoteza o aktivnoj ulozi bazalnih ganglija, koja je pre svega bazirana na opservaciji da se postiktalna 
slabost može videti i kod napada u kojima prema semiologiji nije zahvaćen perirolandički korteks (3). 

Postiktalna hemianopsija
Opisano je samo nekoliko slučajeva postiktalne hemianopsije u literaturi (3). U svim slučajevim 

hemianopsija je bila lateralizovana kontralateralno od epileptogene zone.
Mehanizam: najverovatniji mehanizam je sličan mehanizmu koji se protpostavlja kod postiktalne 

slabosti. 

Postiktalna afazija (disfazija)
Danas se smatra da je u 92% slučajeva bolesnika sa postiktalnom disfazijom (afazijom) 

epileptogena zona u dominantnoj hemisferi. U najcitiranoj studiji u modernoj kliničkoj epileptologiji 
koja je analizirala postiktalnu disfaziju autori su prospektivno testirali 26 bolesnika epilepsijom 
temporalnog režnja sa ukupno 142 napada. Ispitanici u svim napadima testirani su čitanjem 
specifične rečenice od vremena opservacije iktalnog EEG obrasca do prvog pokušaja ispravno 
pročitane rečenice. Kod 100% napada koji su poticali iz levog temporalnog režnja bolesnicima je 
trebalo najmanje 68 sekundi da korektno pročitaju rečenicu (prosečno 321 sekunda) dok je kod 98% 
napada iz desne hemisfere za ispravno čitanje rečenice bilo potrebno manje od 54 sekunde (prosečno 
20 sekundi) (20). Dakle, ovaj rad je pokazao, da iako ponekada može biti teško da se razgraniči 
postiktalna konfuzija od afazije, testiranje govora (ekspresivnog i receptivnog) postaje krucijalno u 
razgraničenju ova dva. Pored toga, vremenski okvir u kojem se određuje postiktalna disfazija jedan 
je od najpreciznijih neinvazivnih testova u lateralizaciji početka napada. I na kraju, autori su naglasili 
da obrazac postiktalne govorne disfunkcije zavisio je samo od hemisfere u kojoj je napad počeo, a ne 
od eventualnog iktalnog proširenja u kontralateralnu hemisferu. 
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Mehanizam: I za ovaj mehanizam se pretpostavlja da je sličan postiktalnoj slabosti. Lateralizacija 
može biti hipotetički pogrešna u slučajevima atipične reprezentacije jezika. 

Postiktalno brisanje nosa
Lateralizujući znaci postiktalnog brisanja nosa sistematski su analizirani u dve studije urađene 

1998. godine posle opservacije da je ovaj znak ipsilateralan u odnosu na epileptogenu zonu. Kod 
ukupno 87 bolesnika analiziran je semiološki znak postiktalnog brisanja nosa u tri grupe bolesnika 
(mezijalna temporalna epilepsija, neokortikalna temporalna epilepsija, ekstratemporalna epilepsija – 
svi bolesnici su bili operisani i ušli su u punu remisiju napada). Rezultati su pokazali da je postiktalno 
brisanje nosa najčešće kod temporalne epilepsije (60% bolesnika i 43% svih napada), i ređe kod 
ekstratemporalne epilepsije (33% bolesnika i 15% svih napada). U grupi bolesnika sa mezijalnom 
temporalnom epilepsijom 2 od 3 bolesnika brisalo je nos postiktalno 60 sekundi od kraja iktalnog 
EEG-a. Autori su zaključili da je lokalizacioni značaj mali, ali lateralizacioni značaj veliki kod ovog 
znaka ukoliko se javio unutar 60 sekundi (javljanje u ranijem intervalu je bez posebnog značaja). 
Zanimljivo je da su autori uvideli da ovaj znak može da se vidi i unutar napada (ali značajnije ređe) 
sa istim značajem. Brisanje drugih delova lica (usne, obraz...) opservirano je retko i isključivo kod 
bolesnika sa mezijalnom temporalnom epilepsijom (21). 

Mehanizam: Mehanizam ovog znaka je, takođe, nepoznat. Aktivacije centralne autonomne 
mreže, naročito amigdale, moguće izaziva nazalnu sekreciju. U jednom izveštaju slučaja bolesnika 
sa invazivnom evaluacijom pokazano je da se ovaj znak javlja samo kada postoji aktivacija amigdale, 
ali ne i hipokampusa (3). Korišćenje ipsilateralne ruke u odnosu na epileptogenu zonu verovatno je 
vezana za kontralateralnu postiktalnu parezu ili neglekt. 

Postiktalna dezorijentacija
Prolongirana prostorna dezorijentacija češće se viđa kod napada iz desnog temporalnog režnja. 

U jednoj studiji analizirano je 33 napada iz desnog i 33 napada iz leve temporalnog režnja. Svi bolesnici 
su bili na prehirurškoj evaluaciji invazivnim EEG-om. Dezorijentacija u prostoru je viđena kod 11 
napada koji potiču iz desne hemisfere i 2 iz leve hemisfere. Pored ovoga, autori su utvrdili da postoji 
i „ravnodušni“ afekat neposredno postiktalno kod bolesnika sa desnom temporalnom epilepsijom 
(22). 

Mehanizam: Više studija je pokazalo da je reprezentacija prostorne i topografske orijentacije 
smeštena u desnom nedominantnom parijeto-okcipitalnom regionu(3). 

Ipsilateralni ugriz jezika
Ovaj znak je analiziran u jednoj studiji sa 106 bolesnika. Sedam bolesnika sa fokalnom 

epilepsijom je imalo unilateralni ugriz jezika i jedan je imao generalizovanu epilepsiju. Ugriz jezika 
je bio ipsilateralan kod 5 od 7 bolesnika (23). 

Mehanizam: Objašnjenje ovog znaka je kontralateralna aktivacija mišića genioglosusa što je 
uzrokovalo devijaciju jezika na suprotnu stranu u toku napada i ugriz jezika. 

Periiktalno pijenje vode
Prvi opis ovog iktalnog semiološkog znaka dali su autori sa Neurološkog instituta u Montrealu 

kod ukupno 20 bolesnika. Autori su najpre identifikovali jednog bolesnika sa ovim semiološkim znakom 
i potom su retrospektivno pronašli više slučajeva ovakve vrste periiktalnog ponašanja. Analizom 
materijala, od čega su kod dva bolesnika prehirurške evaluacije urađene uz pomoć stereotaksičnih 
elektroda u temporalnim režnjevima, zaključeno je da ova vrsta ponašanja zavisi od aktivacije 
temporalnih režnjeva, te da se može ispoljiti kao jedini fenomen epileptičnog napada, a na osnovu 
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invazivnog EEG-a (24). Zanimljivo je da su u ovom radu autori utvrdili da ovaj semiološki znak nema 
lateralizacionu vrednost. Dvedeset godina kasnije autori iz Univerzitske klinike u Insbruku utvrdili 
su u svojoj seriji od 65 konsekutivnih bolesnika unutar godinu dana ukupno 10 bolesnika (15,3%) sa 
ovim semiološkim znakom, ukoliko se u analizu uvrsti i dva minuta postiktalnog perioda. Od toga 
je ukupno 7 bolesnika prikazano u radu s obzirom da su kod njih autori imali dobar jednogodišnji 
postoperativni ishod, i kod svih je zaključeno da se radi o epilepsiji desnog (nedominantnog) 
temporalnog režnja. Na osnovu ovoga je zaključeno da ovaj semiološki znak pripada aktivaciji desnog 
(nedominantnog) temporalnog režnja (25). 

Mehanizam: pretpostavljeni mehanizam podrazumeva aktivaciju centralne autonomne mreže, 
i restriktivnije gledano, refleks žeđi, u koji je uključen hipotalamus. Hipotalamus je sastavni deo 
autonomne mreže koja može biti aktivisana iktalnim epileptičnim pražnjenjem a koja obuhvata 
i amigdalu, koja je često obuhvaćena u mezijalnim temporalnim epilepsijama. Lateralizacija u 
nedominantu hemisferu je prema pojedinim autorima nastala kao posledica predominacije centralnog 
autonomnog sistema u desnoj hemisferi (25). 

Postiktalna disfunkcija verbalne i figuralne memorije
Kod ukupno 31 bolesnika (8 bolesnika je imalo frontalne napade) pokazana je disfunkcija u 

postiktalnom periodu do 30 minuta sa specifičnim posiktalnim tetsovima. Autori su pokazali da se 
kod frontalnih napada ne dešava promena u memoriji dok je to kod temporalnih napada uvek bio 
slučaj. Štaviše, autori sa Klinike za epileptologiju u Bonu, koja je poznata po detaljnoj neuropsihološkoj 
obradi bolesnika, zaključili su da je vizualna memorija oštećena u slučaju desne temporalne epilepsije, 
a verbalna u slučaju leve temporalne epilepsije (26). 

Mehanizam: pretpostavljeni mehanizam je poremećaj memorisjke konsolidacije u mezijalnom 
temporalnom regionu, a na osnovu ranijih podataka da verbalna memorija lateralizuje u dominantnu 
hemisferu gde su smeštene i jezičke funkcije, dok suprotno važi za vizuelnu memoriju.

Iz gornjeg teksta da se zaključiti da je semiološka vrednost znakova velika, ali ne i neprikosnovena. 
Ovo stoga što je mehanizam mnogih od njih i dalje nepoznat ili je zadržao status hipoteze bez pravog 
dokaza. Nema nikakve sumnje da konkordantnost semioloških znakova (pojava više znakova u 
jednom napadu koji imaju sličnu lokalizujući i lateralizujuću vrednost) povećava njihovu pozdanost, 
te da je poznavanje istih od velike važnosti u kliničkom radu epileptologa, pre svega u prehirurškoj 
evaluaciji farmakorezistentih bolesnika sa epilepsijom. Na kraju, poznavanje semioloških znakova 
kao i njihovih pretpostavljenih mehanizama, nezaobilazan je segment anamnestičkog ispitivanja 
bolesnika jer omogućava postavljanje adekvatne i testabilne hipoteze već pri prvom kontaktu sa 
bolesnikom. 
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One AED will usually be sufficient to control seizures effectively, but a significant proportion

of patients will need to receive a multiple AED regimen. Polypharmacy is a widely employed

treatment strategy in epilepsy, particularly for individuals with poorly controlled seizures.

Also, after being regarded as a last resort for over two decades, the role of combination ther-

apy as a treatment strategy for epilepsy is undergoing reevaluation. This is a result of the

growing appreciation that all seizures cannot be controlled by monotherapy in a substantial

proportion of patients, and of the development of a range of modem antiepileptic drugs

(AEDs), some of which are better tolerated and less prone to complex pharmacological drug

interactions than their older counterparts. Drug combinations should be carefully considered

to minimize the potential for unfavourable interactions.

Drug interaction is considered as a change of the effect of one drug by prior or concomitant

administration of another. Interactions can be divided into two broad types: pharmacokinetic

or pharmacodynamic. Pharmacokinetic interactions occur as a result of an effect at the site of

drug absorption, plasma protein binding, metabolism or elimination and are associated with

changes in blood concentrations (levels). Pharmacodynamic interactions occur as a conse-

quence of an effect at the site of action of a drug, but which are not associated with any

change in blood concentrations and are concluded by default.

Commonly, drug interactions have been discovered as a result of unexpected changes in the

clinical status of patients upon addition or withdrawal of a drug from existing medication. A

clinically significant drug interaction can be defined as one that results in the need to adjust

dosage regimens in the majority of patients. However, the end result in individual patients

also needs to be considered. For example, a modest or even marked elevation of a low plasma

antiepileptic drug (AED) concentration as a result of an interaction may only improve seizure

control, and a small elevation of a nearly toxic concentration may precipitate toxicity. Also, a
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marked interaction in an unusually susceptible individual is equally significant, despite little

change in the majority of patients.

In the last decade there has been a major encourages with the introduction newly licensed

AEDs world-wide. Table I shows the expected changes in plasma concentrations when an

AED is added to a concomitant AED regimen, for the long-established and generally avail-

able AEDs, Table 2 shows the expected changes in plasma concentrations of these "old"

drugs when one of the newly licensed AEDs is co-prescribed. The expected changes in

plasma concentrations of a newly licensed AED when a established AED is added are shown

in Table 3. As clinical experience with these new AEDs increases it is likely that more drug

interactions will be reported.

In addition, it should be noted that pharmacokinetic interactions could occur between AEDs

and drugs used for the treatment of unrelated medical conditions.

The pharmacokinetic interactions that are most significant clinically can be attributed to in-

teractions at the metabolic level, and the best examples relate to inhibition or induction of the

hepatic mono-oxygenase enzyme system (cytochrome P450, CYP) involved in drug metabo-

lism.

Induction involves the synthesis of new enzyme, and reqUIres protein synthesis. Conse-

quently, it may take many days before induction is complete and results in an increased drug

metabolism, reduced plasma concentrations and an attenuated pharmacological effect (if no

active metabolite is present). The process goes in reverse when the inducer is withdrawn with

an increase in plasma concentrations of the target drug and hence an increased potential for

toxic side effects.

Commonly, inhibition results from competition between drugs for the same active site on an

isoenzyme of CYP, while induction involves production of more isoenzyme and therefore

more binding sites. Circulating concentrations of the inhibited drug increase to a new steady

state between four and six half-lives after the interaction has began.

Of the AEDs illustrated in Table I, four are potent enzyme inducers (carbamazepine, pheny-

toin, primidone and phenobarbitone). Valproate is a potent inhibitor. Phenytoin has some

rather unique characteristics in that in addition to being an enzyme inducer, it is only loosely

bound to CYP isoenzymes. It also exhibits saturation metabolic characteristics making it par-

ticularly susceptible to inhibitory interactions. Of the newly licensed AEDs in Tables 2 and 3,

gabapentin, and levetiracetam uniquely do not appear to affect the concentrations of other
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AEDs, and are not themselves affected by other AEDs. In contrast lamotrigine, topiramate,

tiagabine, oxcarbazepine, zonisamide and felbamate are associated with clinically significant

interactions.

Finally, in the past years, interactions relating to the selective inhibition of the metabolism of

carbamazepine to its epoxide metabolite, or subsequent metabolism of the epoxide, have been

described. These may have considerable clinical significance, particularly since there is in-

creasing evidence to suggest that the epoxide may contribute not only to the efficacy of car-

bamazepine but also to its toicity. Carbamazepine epoxide plasma concentrations can be

quadrupled in some patients by valproate, usually in the absence of changes in car-

bamazepine, and precipitating toxicity. With the more widespread availability of therapeutic

monitoring of the epoxide, these interactions are increasingly being identified.
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GBP ~

FBM CBZ..(J,.

CBZ-E if

LEV ~

LTG CBZ-E i

oxe CBZt

CBZ-E i

TGB ~

TPM ~

VGT CBZi

ZNS CBZ it
............•........... __ ._.

PHT PB PRM
.......................... _ ......

~ ~ ~

PHT if PB if ?

VPAt

VPA..(J,.PHT if
PHT..(J,. PRt

PB t

CBZ, carbamazepine; CBZ-E, carbamazepine epoxidc; ESM, ethosuximide; FBM felbamate; GBP, gabapentin;
LEV, levetiracetam; LTG, lamotrigine; axc, oxcarbazepine; PB, phenobarbitone; PHT, phenytoin; PRM, primi-
done; TGB, tiagabine; TPM, topiramate; VPA, valproic acid; VGT, vigabatrin; ZNS, zonisamide;
...-.,none anticipated; ?, indicates an unknown effect;
lan infrequently observed decrease in plasma concentration; .(>., a frequently observed decrease in plasma concen-
tration;
l' an infrequently observed increase in plasma concentration; ; It, a frequently observed increase in plasma concen-
tration
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Sažetak

Posttraumatska epilepsija (PTE) predstavlja rekurentni (hronični) epileptički poremećaj 
prouzrokovan povredom mozga. PTE je vrsta simptomatske epilepsije koja nastaje kao komplikacija 
kraniocerebralnih povreda (KCP) ili intrakranijalnih hirurških intervencija. Pojam PTE ne treba 
identifikovati sa pojmom posttraumatskog epileptičnog napada (PTEN). Bitno obeležje PTE je 
hronicitet tj. ponavljano javljanje epileptičnih napada u posttraumatskom periodu dužem od nedelju 
dana. Neposredni PTEN se javljaju u toku prvih 24 sata po zadobijanju KCP, rani u periodu od 2 
do 7 dana, a kasni posle prve nedelje. Najčešće povrede komplikovane pojavom PTE su kontuzije 
i laceracije mozga, kortiko-supkortikalne lezije, traumatska intracerebralna i druga intrakranijalna 
krvarenja, penetrantne povrede glave sa povredom tvrde moždanice i zadržanim stranim telima. 
PTEN mogu biti raznovrsni, a uglavnom su to parcijalni ili generalizovani konvulzivni napadi. 
Sudskomedicinski ekspertizni problemi u vezi sa PTE: utvrđivanje, klasifikacija i kvalifikacija 
povrede koja je uzrokovala pojavu PTE; utvrđivanje PTE, njene uzročno-posledične povezanosti 
sa povredom i uticaj na kvalifikaciju povrede; PTE  kao mogući uzrok smrti; građansko-pravno 
sankcionisanje. Principi sudskomedicinskog veštačenja u slučajevima PTE: veštačenje treba da bude 
kliničko-forenzičko, u sastavu komisije veštaka treba da budu neurolog, neurohirurg i sudski lekar; 
prikupljanje i detaljna analiza kompletne medicinske dokumentacije o povredi i PTE; obavljanje 
kliničko-forenzičkog pregleda povređene osobe. 

Ključne reči:  posttraumatska epilepsija, kraniocerebralne povrede, forenzički aspekti
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Posttraumatska epilepsija (PTE) predstavlja jedan od najznačajnijih forenzičkih problema koji 
se u vezi sa epilepsijom mogu pojaviti u sudskomedicinskim veštačenjima. U prvom delu teksta 
pregledno su prikazani literaturni podaci o definiciji, klasifikaciji, etiopatogenezi i drugim značajnim 
karakteristikama PTE, dok je drugi deo posvećen forenzičkim aspektima ove značajne posttraumatske 
komplikacije.  

Definicija i učestalost PTE

Još u antičko doba uočena je uzročno-posledična veza između povreda glave i nastanka epilepsije 
[1]. I pored velikog napretka medicinske nauke i prakse od antičkih vremena do danas, još uvek ne 
postoji opšteprihvaćen stav o definiciju PTE. Većina autora smatra da je PTE rekurentni (hronični) 
epileptički poremećaj prouzrokovan povredom mozga [2]. PTE je vrsta simptomatske epilepsije koja 
nastaje kao komplikacija kraniocerebralnih povreda (KCP) ili intrakranijalnih hirurških intervencija, 
prvenstveno onih koje se izvode na moždanom tkivu [2]. 

Posttraumatski epileptički napadi (PTEN - engl. post-traumatic seizures) se mogu javiti ubrzo 
po zadobijanju KCP, bilo kada u daljem toku, ali i znatno kasnije [3]. Napadi koje se jave u toku prvih 
24 sata po zadobijanju KCP nazivaju se neposredni napadi, oni koji se pojave u periodu od 2 do 7 dana 
po povređivanju su rani, a kasni napadi se pojavljuju posle prve nedelje posttraumatskog  perioda 
[2, 3]. U  istraživanju  Pavlovića  i  sar.  najraniji  epileptički  napad registrovan je nekoliko sati posle 
povređivanja, dok je najkasnija pojava uočena 25 meseci nakon zadobijanja povrede glave  [4].   

U savremenoj literaturi se naglašava da pojam PTE ne treba identifikovati sa pojmom 
posttraumatskog epileptičnog napada. Naime, bitno obeležje PTE je hronicitet tj. ponavljano javljanje 
epileptičnih napada u posttraumatskom periodu dužem od nedelju dana [5]. Semiz navodi da oko 20% 
osoba kod kojih se pojavio jedan kasni PTEN nikada posle toga ne dobijaju napade, tako da se kod 
njih i ne može govoriti o dijagnozi PTE [2].

 I rani i kasni napadi znatno češće se javljaju kod penetrantnih KCP nego kod zatvorenih 
povreda glave. Tako je istraživanjem u Bosni i Hercegovini ustanovljena pojava ranih PTEN kod 3,5% 
ranjenih sa zatvorenom povredom glave, a u 24,8% slučajeva u grupi sa penetrantnim KCP. Slično 
tome, kasni PTEN su se u prvoj grupi javili kod 1,6%, a u drugoj kod 17% povređenih. Većina autora 
smatra da se PTE češće javlja i ima lošiju prognozu kod povređenih sa kasnim PTEN, u odnosu na 
one koji su imali samo rane napade [4]. 

Pojava ranih napada ukazuje na povećani rizik za izbijanje kasnih PTEN. Naime, 50-60% 
povređenih sa ranim PTE ponovo će dobiti napade u toku sledećih 12 meseci, a 75-80% u toku 
24 meseca [2]. Thapa i sar. su jednogodišnjim praćenjem 520 pacijenata sa traumatskom moždanim 
lezijom utvrdili pojavu PTEN u 59 (11,4%) slučajeva (6,5% neposredni, 2,1% rani i 2,7% kasni PTEN), 
a kod jedne trećine povređenih sa ranim napadima došlo je do pojave kasnih PTEN u toku sledećih 
godinu dana [6]. 

Brojni su i raznovrsni literaturni podaci o učestalosti PTE. Navodi se da PTE čini oko 5% svih 
slučajeva epilepsija, a oko 20% svih simptomatskih epilepsija [7, 8]. Salazar i sar. navode da je kod 
vijetnamskih veterana učestalost pojave PTEN bila 53% uprkos savremenim uslovima zbrinjavanja 
povređenih [9]. U istraživanju izvršenom na grupi od 402 pacijenta koji su većinom imali zatvorene 
KCP pojava epileptičkih napada registrovana je u 21 slučaju (5,2%), pri čemu je 52,3% od njih bilo 
hirurški lečeno  [4]. 

U istraživanju Leea i sar. od 3340 pacijenata sa zatvorenom KCP i GCS od 3 do 8 rani epileptički 
napadi registrovani su kod 121 povređenog (3,6%), a od toga u 42 (1,6%) slučaja napadi su se pojavili 
u toku prvih 24 sata po zadobijanju povrede [10]. Istraživanjem izvršenim u toku rata u Bosni i 
Hercegovini utvrđena je pojava PTEN kod 46,9% osoba sa ratnom povredom glave. U grupi pacijenata 
sa zatvorenom povredom glave napadi su se pojavili u 27,3%, a kod povređenih sa penetrantnim KCP 
u čak 51,4% slučajeva [2].

Etiologija i patogeneza PTE
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Traumatske moždane lezije bilo koje veličine, težine i lokalizacije mogu da budu uzrok PTE [11]. 
Stoga nije moguće predvideti kod koje će osobe sa povredom glave doći do pojave ove komplikacije. 
Povrede najčešće praćene pojavom PTE su sledeće:

 - Kontuzije i laceracije mozga i njihove sekvele - naročito su značajne difuzne kontuzije, kao i 
kortiko-supkortikalne lezije [12], koje su naročito važne za pojavu kasnih PTEN [2]. Poseban značaj u 
nastanku PTE imaju glijalni ožiljci nastali na mestu kontuzija mozga, kao i fibroza meke moždanice 
u predelu površnih lezija [2, 3]. 

- Traumatska intracerebralna krvarenja 
- Traumatski subduralni hematom, a u manjoj meri epiduralni hematom 
- Utisnuti prelomi kostiju lobanje
- Otvorene i penetrantne povrede glave sa povredom tvrde moždanice – u grupi od 50 

povređenih osoba sa penetrantnim povredama glave Pavlović i sar. su klinički manifestnu PTE uočili 
u 4% slučajeva, ali su čak kod 32% povređenih registrovane izmene u elektroencefalogramu u smislu 
iritativnog nalaza [13]. Pored svežih povreda, značajni su i fokusi srašćenja između moždane kore i 
dure, nastali posle saniranja penetrantnih povreda glave.

- Povrede sa zadržanim stranim telima u moždanom tkivu.

 Kod pacijenata sa PTE Pavlović i sar. su u 61,9% slučajeva ustanovili otvorenu, a u 38,1% 
zatvorenu povredu glave. Najčešće su registrovane kontuzije mozga (u 85,7% pacijenata), a znatno 
ređe intracerebralna krvarenja (28,6%), epiduralni hematom (19%) i subduralni hematom (9,5%). 
Kod 71,4% povređenih postojale su frakture kostiju lobanje, a od toga se u 33,3% slučajeva radilo o 
utisnutim prelomima [4]. Kod zatvorenih KCP navodi se incidenca PTE od 7-13%  [14]. 

Epileptička pražnjenja mogu nastati u svim delovima mozga, mada se vulnerabilnost pojedinih 
delova mozga razlikuje. Prednji i mezijalni temporalni režanj najosetljiviji je na dejstvo štetnih noksi i 
predstavlja najčešće mesto epileptičke aktivnosti. PTE je česta i kod frontalnih i hipokampalnih lezija, 
posebno sa leve strane [15]. U prethodno pomenutoj studiji Pavlović i sar. su ustanovili podjednaku 
učestalost frontalnih i temporalnih lezija, a ređe su bile u pitanju parijetalne i okcipitalne lezije [4]. 
Semiz kao značajne navodi i povrede Rolandičke regije [2].

Tačan patološkofiziološki mehanizam nastanka PTE još nije sa sigurnošću ustanovljen. U 
nastanku ranih posttraumatskih epileptičkih napada navodi se uticaj sledećih patološkofizioloških 
mehanizama: oslobađanje ekscitatornih supstanci (acetilholin, glutamat), iritativno dejstvo izlivene 
krvi odnosno raspadnih produkata hemoglobina [16], posttraumatski edem i ishemijske promene 
u moždanom tkivu [2], dejstvo slobodnih radikala [16], aktivacija receptora za N-metil-D-aspartat 
(NMDA) i dr. Nova istraživanja ukazuju na uticaj oštećenja krvno-moždane barijere zbog traumatske 
vaskularne lezije [17, 18]. «Kindling» hipoteza govori o stvaranju novih neuronskih veza u mozgu što 
dovodi do povećane ekscitabilnosti, tako da neuroni u hiperekscitabilnom stanju, uzrokovanom 
povredom, mogu stvoriti epileptički fokus [19]. Dodatni faktor može biti gubitak inhibitornih neurona 
[8]. 

U literaturi se navode sledeći prediktivni faktori i faktori rizika za pojavu PTE:
- Pojava fokalnih neuroloških znakova u sklopu kliničke slike KCP. 
- Trajanje posttraumatske amnezije duže od 24 sata kod zatvorenih KCP – u grupi osoba sa 

ratnim povredama glave u Bosni i Herecgovini posttraumatski epileptički napadi pojavili su se kod 
39,2% sa posttraumatskom amnezijom kraćom od 24 sata, dok je duže trajanje amnezije bilo praćeno 
pojavom napada u čak 60,8% povređenih [2].

- GCS od 3 do 8, naročito kod dece [20] – Treba naglasiti da se PTEN mogu javiti i kao komplikacija 
povreda koje nisu praćene gubitkom svesti, što je potvrđeno istraživanjem Pavlovića i sar. Naime, 
kod osoba sa penetrantnim povredama glave, nanesenim dejstvom projektila male početne brzine, 
koje se karakterišu velikom učestalošću pojave PTE, svest je obično očuvana [20]. 

- Faktor konstitucije, odnosno individualna sklonost [11], koja može biti i genetski uslovljenja [21, 

22, 23].
- Depresija se navodi kao značajan faktor rizika za nastanak PTE [24, 25].
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- Pol povređenog - u nekim istraživanjima uočena je češća pojava PTEN kod muškaraca [4, 26]. 
- Životno doba povređenog - KCP su relativno redak uzrok epilepsije kod dece starije od 5 

godina [27], dok životno doba ispod 5 godina i preko 65 godina predstavlja prediktivni faktor za pojavu 
PTE [28].  

 Za pojavu PTE veoma je značajna udruženost dva ili više faktora rizika.
Osim traumatskog oštećenja parenhima i prethodno navedenih faktora rizika, na neposredno 

pojavljivanje patološke električne aktivnosti mozga često deluju provocirajući faktori, od kojih su 
najznačajniji konzumiranje alkoholnih pića, nespavanje i premor, febrilne epizode i menstruacija.

Klinički oblici PTEN i PTE

 PTEN napadi mogu biti raznovrsni. Uglavnom su to parcijalni ili generalizovani konvulzivni 
napadi, dok se petit mal napadi ne viđaju kao komplikacija KCP [29]. Može se javiti samo jedan napad 
ili više njih sa različitom učestalošću, a moguć je i epileptički status. 

Pavlović i sar. su u grupi pacijenata sa PTE najčešće registrovali pojavu toničko-kloničkih 
napada (66,7%), zatim parcijalnih motornih i/ili senzitivnih napada (38,1%), parcijalnih motornih i/ili 
senzitivnih napada sa sekundarnom generalizacijom (14,3%), Džeksonovih motornih ili senzitivnih 
napada (28,6%), dok su parcijalni kompleksni napadi postojali kod 14,3% povređenih. Učestalost 
napada bila je od jednog svakih nekoliko dana do jednog  napada godišnje [3]. Semiz je istraživanjem 
kod povređenih u ratnim sukobima u Bosni i Hercegovini ustanovio parcijalne napade kod 65,3%, 
generalizovane kod 21% pacijenata, a parcijalne napade sa sekundarnom generalizacijom u 13,7% 
slučajeva. Učestalost parcijalnih napada bila je veća u grupi ranih (72,2%) nego u grupi kasnih PTEN 
(54,8%). Svi rani i 74,7% kasnih parcijalnih PTEN bili su sa elementarnom simptomatologijom, dok 
je u grupi kasnih parcijalnih napada 25,3% imalo kompleksnu simptomatologiju [2].  

Parcijalni PTEN se mogu manifestovati kao suptilni poremećaji ponašanja i kao takvi mogu biti 
pogrešno shvaćeni i neadekvatno lečeni kao posttraumatski stresni poremećaj [30]. 

Principi kliničke dijagnostike PTE 

1. Utvrditi postojanje i karakter KCP – Neophodno je sa sigurnošću utvrditi postojanje KCP koja 
sa sobom nosi rizik za pojavu PTE. Dijagnostika mora da uključi odgovarajuće savremene metode 
za dokazivanje KCP (CT, NMR i dr.). Treba naglasiti da ovim dijagnostičkim metodama nije moguće 
dokazivanje posttraumatskog epileptičnog fokusa u svim slučajevima PTE [31]. 

2. Utvrditi postojanje i karakter PTEN i PTE – PTEN ne treba dijagnostikovati samo na osnovu 
anamnestičkih podataka dobijenih od pacijenta, već je značajno da napadi budu potvrđeni od strane 
drugih lica [26]. Kada se radi o navodnoj PTE nastaloj posle povrede glave, koju je prouzrokovalo neko 
drugo lice čija se krivičnopravna i građanskopravna odgovornost razmatra, lekari su neretko suočeni 
sa namernim davanjem lažnih podataka o pojavi PTEN od strane oštećenog tj. povređenog, što je 
uslovljeno tzv. rentnim motivima. Pavlović navodi da se posle traume glave (uglavnom blage) mogu 
pojaviti i pseudonapadi koji mogu da budu posledica simulacije, ali i raznih psihijatrijskih poremećaja 

[3]. Vojvodić i sar. ističu značaj diferencijalne dijagnoze između konvulzija nastalih u sklopu potresa 
mozga i PTEN [32].

U dijagnostiku moraju biti uključeni metodi za dokazivanje PTE u skladu sa savremenom 
neurološkom teorijom i praksom (EEG i dr.). EEG nalaz je koristan u određivanju prognoze teških 
KCP, otkrivanju i lociranju epileptiformnih žarišta, kao i procenjivanju verovatnoće pojave težih 
i češćih napada posle obustavljanja terapije [16]. Međutim, EEG se ne može koristiti kao prediktor 
verovatnoće nastanka PTE [2]. Treba naglasiti da PTE nije u svim slučajevima praćena epileptiformnim 
promenama u EEG nalazu [26]. U grupi pacijenata sa PTE Pavlović i sar. su u većini slučajeva ustanovili 
izmenjen EEG nalaz i to češće nespecifično (57,1%), ređe specifično (14,3%), dok je 28,6% povređenih 
sa PTE imalo normalan EEG nalaz [3].

3. Utvrditi postojanje uzročno-posledične veze između prethodne povrede glave i PTE – Prilikom 
utvrđivanja ove uzročno-posledične povezanosti neophodno je utvrditi kakav je vremenski odnos 
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između momenta zadobijanja povrede i naknadne pojave PTE. Za napade koji se prvi put pojave 
kada je od povređivanja prošlo više od 5 godina praktično je nemoguće sa sigurnošću tvrditi da su 
postraumatskog porekla, odnosno da su uzrokovani konkretnom KCP. 

4. Isključiti postojanje epilepsije pre zadobijanja KCP - Sa sigurnošću se mora isključiti postojanje 
epilepsije pre zadobijanja KCP čiji se epileptogeni uticaj dijagnostikuje [33]. 

5. Isključiti postojanje drugih mogućih uzroka epilepsije [8], kao što su epileptogene moždane 
lezije (tumori, promene na moždanom tkivu kod antifosfolipidnog sindroma  i dr.), te druga oboljenja i 
stanja koja mogu bita praćena pojavom epileptičnih napada (hidroelektrolitni dizbalans, apstinencija 
od alkohola i dr).  

Lečenje i prevencija PTE

U ranoj fazi lečenja KCP značajno je adekvatnim hirurškim merama ukloniti potencijalne 
izvore epileptičkih napada (utisnute koštane fragmente, strana tela, izlivenu krv), naravno ukoliko je 
to izvodljivo u konkretnom slučaju  [11, 34]. 

Rani napadi se tretiraju prema uobičajenim prinicpima primene antiepileptika. Pavlović navodi 
da se u slučajevima kada je to indikovano daje karbamazepin u dozama kao i za epilepsiju druge 
etiologije. Ređe se primenjuje fenobarbiton, a kod nekih pacijenta efikasna je bila kombinacija ova dva 
leka [3]. U istraživanju koje je obuhvatilo dvadeset jednog pacijenta sa PTE Pavlović i sar. su ustanovili 
povoljno reagovanje na terapiju u 89,95% slučajeva [3]. Semiz navodi da su valproat i karbamazepin 
glavni antiepileptici za lečenje PTE [2]. Lečenje posttraumatskog epileptičnog statusa kod hronične 
PTE u skladu je sa principima lečenja statusa druge etiologije, dok je kod rane pojave statusa najbolje 
intravensko davanje fenitoina jer ovaj lek ne utiče na stanje svesti povređenog. Drugi antiepileptici 
koji se mogu koristiti u tretmanu PTE su klonazepam, primidon,  gabapentin i  etosukcimid [26]. 

Antiepileptici sprečavaju nastanje epileptičnih napada dok se redovno uzimaju, ali ne dovode 
do redukcije napada nakon obustavljanja terapije [5]. Loši  prognostički znaci  koji ukazuju na to 
da će napadi biti teško kontrolisani medikamentnom terapijom su pojava kombinacije više vrsta 
napada, njihova velika učestalost, slaba komplijansa i zloupotreba alkohola [12]. Smatra se da se 
medikamentozno lečenje može obustaviti ako su napadi bili kontrolisani u toku dve godine [8].  

Hirurško lečenje, odnosno operativno odstranjenje posttraumatskog epileptogenog fokusa,  
razmatra se kao mogućnost u slučajevima farmakorezistentne PTE [2]. Međutim, hirurško lečenje kod 
PTE teže je izvodljivo u odnosu na epilepsiju druge etiologije i manja je verovatnoća za postizanje 
uspešnog ishoda [16]. To se može objasniti teškoćama u lociranju posttraumatskog epileptogenog 
fokusa, što je naročito izraženo u slučajevima kod kojih su povredom zahvaćena opsežna područja 
mozga. Kod pacijenata sa sklerozom mezijalnog temporalnog režnja, a koji čine oko jednu trećinu 
slučajeva farmakorezistentne PTE, sa velikom verovatnoćom  se  može  očekivati  povoljan  ishod  
hirurškog  lečenja [8, 35]. U slučajevima sa multiplim epileptičnim fokusima i kod kojih se fokus ne 
može lokalizovati, a medikamentozna terapija nije efikasna, moguća terapijska opcija je stimulacija 
vagusa [31]. 

U prevenciji izbijanja novih napada značajno je uticati na provokativne faktore koji snižavaju 
konvulzivni prag: zabrana konzumiranja alkoholnih pića, izbegavanje premaranja, nespavanja i 
opterećenja tečnošću, snižavanje svake povišene  telesne temperature [4].

Mada stavovi o medikamentoznoj prevenciji PTE nisu generalno usaglašeni, preovlađuje 
mišljenje da profilatkičko davanje antikonvulzivnih preparata nema značaja u sprečavanju nastanka 
PTE [3]. Kontrolisanim randomizovanim studijama potvrđeno je da davanje fenitoina i drugih 
antiepileptika može značajno da smanji rizik za pojavu ranih PTEN, ali takva profilaktička terapija 
ne može da spreči pojavu kasnih PTEN, odnosno PTE [2, 8, 23]. U skladu sa prethodno navedenim su i 
novija istraživanja o povoljnom uticaju valproata na sprečavanje ranih PTEN [36]. 

Adams i sar. navode da davanje profilaktičke terapije smanjuje incidencu pojave epileptičkih 
napada u prvoj godini po zadobijanju KCP, ali se posle ukidanja terapije incidenca izjednačava u 
grupi osoba koje su primale profilaksu i grupi povređenih koji nisu dobijali antikonvulzivne lekove. 
Ovo se odnosi kako na pacijente sa zatvorenom KCP, tako i na osobe koje su zadobile penetrantne 



138

povrede glave [29]. Sokić i Janković navode da ne postoje podaci o tome da je bilo koji od antiepileptika 
efikasan u sprečavanju nastanka posttraumatskog epileptičkog žarišta [37]. 

  
Prognoza PTE 

Sa godinama najčešće dolazi do smanjenja frekvence PTEN i kod nekih osoba se oni više ne 
pojavljuju. Povoljnija je prognoza kod rane nego kod kasne PTE, kao i kod osoba koje imaju retke 
napade u odnosu na one kod kojih se napadi javljaju sa velikom učestalošću. PTE nastala u toku prvih 
godinu dana posle povrede u 10-30% slučajeva vremenom prestaje, dok je prognoza gora kod napada 
nastalih posle godinu dana [14]. 

Što je vremenski period posle povređivanja bez pojave napada duži, manja je verovatnoća 
nastanka PTE. Ukoliko je od povređivanja glave proteklo godinu dana, verovatnoća da se napadi 
neće pojaviti iznosi 75%, posle dve godine 90%, a 95% tri godine posle penetrante KCP [14] 

Kada od momenta zadobijanja KCP protekne više od pet godina, incidenca PTE se izjednačava 
sa incidencom epilepsije u opštoj populaciji tako da je posle tog perioda teško sa sigurnošću uspostaviti 
uzročno-posledičnu vezu između KCP i epilepsije [3, 30]. 

Forenzički aspekti PTE 

Za razliku od izuzetno bogate literature koja se odnosi na epidemiološke karakteristike, 
dijagnostiku, lečenje i prevenciju PTE, izuzetno su retki radovi u kojima se razmatraju forenzički 
aspekti ove značajne posttraumatske komplikacije. 

PTE predstavlja komplikaciju povrede glave. Prema sudskomedicinskom tumačenju,  
komplikacija povrede je pojava koja nije nužno sadržana u karakteru povrede, tj. pojava koja ne 
nastaje uvek već samo kod izvesnog broja osoba sa tom povredom. S druge strane, posledica je  nužno 
sadržana u karakteru povrede i uvek se javlja kao pratilac određene povrede. Tako je kod osoba koje 
prežive kontuziju mozga formiranje glioznog ožiljka na mestu sanirane kontuzije posledica, a pojava 
PTE komplikacija te povrede moždanog tkiva.    

PTE postaje predmet sudskog, kako krivično-pravnog, tako i građansko-pravnog razmatranja 
u slučajevima kada postoji sumnja da je povredu koja se komplikovala razvojem PTE oštećenoj 
osobi nanelo neko drugo lice (npr. u tuči, saobraćajnoj nezgodi i dr.). Krivično-pravna odgovornost 
podrazumeva odgovarajuće (novčano ili zatvorsko) zakonsko sankcionisanje izvršioca krivičnog 
dela, a građansko-pravna obaveznost odnosi se na određenu novčanu naknadu koju povređena osoba 
treba da dobije za pretrpljenu materijalnu i nematerijalnu štetu.  

Sudskomedicinski ekspertizni problemi u vezi sa PTE

1. Utvrđivanje, klasifikacija i kvalifikacija povrede koja je uzrokovala pojavu PTE – U procesu 
veštačenja treba sa sigurnošću utvrditi da je kod oštećenog od strane lekara lečilaca dijagnostikovana 
KCP koja može biti uzrok pojave PTE i treba utvrditi o kojoj vrsti povrede se radilo (klasifikacija 
povrede). Prema dosadašnjem ekspertiznom iskustvu, veliki praktični problem u sudskim 
postupcima predstavlja neadekvatno i nekritično postavljanje dijagnoze kontuzije (nagnječenja) 
mozga u medicinskoj dokumentaciji. Neosnovana dijagnoza kontuzije mozga po pravilu ima značajne 
forenzičke implikacije, naročito kada se u sudskom postupku razmatra krivično-pravna odgovornost  
i građansko-pravna obaveznost osobe koja je oštećenom nanela povredu glave, kao i kada se kod 
povređenog pojave epileptični napadi, koje oštećeni tumači kao komplikaciju te navodne kontuzije 
mozga. U praksi smo u više navrata nailazili na slučajeve u kojima kliničke manifestacije i nalazi 
primenjenih dijagnostičkih procedura (CT, NMR i dr.) nisu govorili u prilog kontuzije mozga, a u 
medicinskoj dokumentaciji, uključujući i otpusnu listu o bolničkom lečenju, bila je navedena kotuzija 
mozga kao završna dijagnoza. U nekim od tih situacija od lekara smo čuli da su ovu dijagnozu napisali 
»u interesu pacijenta«, što je sa stručnog aspekta potpuno neprihvatljivo i nedozvoljivo jer takva 
dijagnoza nije bila zasnovana na medicinskim činjenicama. Ovakav postupak lekara može biti razlog 



139

i za razmatranje njegove profesionalne odgovornosti. Neretko se takvi sudski postupci nepotrebno 
produžavaju godinama, uz veliki broj ponavljanih sudskomedicinskih veštačenja, često uz učešće 
fakultetskih sudskomedicinskih odbora, što uzrokuje i nepotrebne materijalne troškove. Stoga treba 
prihvatiti pravilo da lekari ne smeju da navode dijagnozu kontuzije mozga ukoliko tu povredu nisu 
sa sigurnošću dijagnostički verifikovali. Sličan problem stvara i često korišćena klinička dijagnoza 
»contusio capitis«, odnosno »nagnječenje glave«, koja u stvari ne označava nikakvu konkretnu 
povredu, već samo anamnestički podatak o povređivanju glave, koji je u većini slučajeva dobijen od 
pacijenta.   

Uvek treba imati na umu da je svaki lekarski nalaz potencijalno dokazno sredstvo i predmet 
rasprave u sudskom postupku – od onoga što lekari napišu u kliničkom nalazu može direktno 

zavisiti sudska odluka !!!

U odnosu na kvalifikaciju tj. određivanje težine primarne povrede treba istaći da u većini 
slučajeva KCP koja se komplikuje pojavom PTE sama za sebe, odnosno po svom karakteru, predstavlja 
tešku telesnu povredu (običnu ili kvalifikovanu), bilo zbog opasnosti po život povređenog  ili teškog 
(privremenog ili trajnog) oštećenja mozga kao važnog dela tela. 

Član 121. Krivičnog zakonika Republike Srbije - Teška telesna povreda

(1)  Ko drugog teško telesno povredi ili mu zdravlje teško naruši, kazniće se zatvorom od 
šest meseci do pet godina. 

(2)  Ko drugog telesno povredi ili mu zdravlje naruši tako teško da je usled toga doveden u 
opasnost život povređenog ili je uništen ili trajno i u znatnoj meri oštećen ili oslabljen neki važan 
deo njegovog tela ili važan organ ili je prouzrokovana trajna nesposobnost za rad povređenog ili 
trajno i teško narušenje njegovog zdravlja ili unakaženost, kazniće se zatvorom od jedne do osam 
godina. 

2. Utvrđivanje PTE, njene uzročno-posledične povezanosti sa povredom i uticaj na 
kvalifikaciju povrede - Pored nepobitnog dokazivanja primarne epileptogene KCP, neophodno je 
sudskomedicinskim veštačenjem potvrditi istinitost postojanja PTE, kao i njenu uzročno-posledičnu 
povezanost sa primarnom povredom glave. Dakle, veštaci treba da daju mišljenje o tome da li je 
dijagnostički postupak lekara lečilaca u celini sproveden u skladu sa prethodno navedenim principima 
dijagnostikovanja PTE. 

Posebno treba analizirati kliničke karakteristike ispoljavanja PTE, kao što su vrsta napada, njihova 
učestalost i trajanje, a posebno stanje svesti u toku napada. Ove karakteristike veoma su značajne za 
procenu stepena oštećenja zdravlja, koje je uzrokovano pojavom PTE, naročito u slučajevima kada je 
ona trajnog karaktera. Tada se u sudskom postupku može pojaviti pitanje da li takva PTE predstavlja 
trajno i teško narušenje zdravlja povređenog, što krivičnom delu daje obeležje kvalifikovane teške 
telesne povrede, za koju je predviđena zatvorska kazna u trajanju do 8 godina (stav 2 člana 121 
Krivičnog zakonika Republike Srbije – KZ RS). U takvim situacijama vrlo je značajno uzeti u obzir 
i kvalifikaciju primarne povrede koja je uzrokovala pojavu PTE. Naime, kada i ta povreda sama za 
sebe ima obeležja kvalifikovane teške telesne povrede, pojava PTE nije naročito značajna u krivično-
pravnom smislu. Međutim, ako primarna povreda spada u kategoriju običnih teških telesnih povreda 
za koju je predviđena maksimalna zatvorska kazna od 5 godina (stav 1 člana 121 KZ RS), onda pojava 
PTE sa obeležjima teškog i trajnog narušenja zdravlja ima veliki krivično-pravni značaj jer se može 
očekivati zahtev za teže kažnjavanje izvršioca krivičnog dela po stavu 2 člana 121 KZ RS. Veštaci 
tada treba da objasne sudu kakvo je oštećenje zdravlja prouzrokovala sama KCP, kao i da je PTE 
komplikacija te povrede, koja nije nužno sadržana u njenom karakteru, a što je predviđeno u članu 
141 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP).    
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Član 129. Zakonika o krivičnom postupku

(2) Pošto tačno opiše povrede, veštak će dati mišljenje, naročito o vrsti i težini svake pojedine 
povrede i njihovom ukupnom dejstvu s obzirom na njihovu prirodu ili posebne okolnosti slučaja, 
kakvo dejstvo te povrede obično proizvode a kakvo su u konkretnom slučaju proizvele, čime su 
povrede nanete  i na koji način. 

    

3. PTE  kao mogući uzrok smrti ili faktor koji doprinosi nastupanju smrtnog ishoda – Posebno 
su za veštačenje komplikovani oni slučajevi u kojima se utvrđuje da li je PTE uzrokovala  smrtni 
ishod ili doprinela tom ishodu kod povređenog, kao i krivična odgovornost osobe koja je oštećenom 
nanela povredu koja se komplikovala PTE. Naime, smrtni ishod kod povređenog povlači za sobom 
najteže krivično-pravno sankcionisanje, u skladu sa stavom 3 člana 121 KZ RS  (zatvorska kazna u 
trajanju do 12 godina)  

Član 121. Krivičnog zakonika Republike Srbije - Teška telesna povreda

(3) Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila smrt povređenog lica, učinilac će se 
kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.  

U literaturi se navodi da je kod osoba sa PTE mortalitet veći nego kod onih kod kojih traumatska 
moždana lezija nije bila praćena razvojem ove komplikacije [24], kao i veća incidenca prevremene 
smrti posle 50 godina starosti [15]. 

Smrtni ishod kod PTE može biti uzrokovan samim epileptičnim napadom ili statusom ili se 
manifestuje u vidu iznenadne neočekivane smrti (SUDEP), što je naročito često kod osoba sa PTE 
koje su životnog doba između 20 i 40 godina. Kod 60-70% slučajeva SUDEP neuropatološki nalaz je 
pozitivan (uključujući i KCP), odnosno radi se o simptomatskim epilepsijama. 

Kod osoba sa PTE smrt može nastati i usled povreda zadobijenih u toku epileptičnog napada, 
pri čemu je povređivanje uzrokovano gubitkom svesti i/ili mišićne kontrole (utopljenje, pad sa visine 
ili u istom nivou, saobraćajna nezgoda, aspiracija povraćenog sadržaja, poziciona asfiksija i dr.). 

Posebno složen ekspertizni problem predstavljaju slučajevi u kojima smrt nastupi isključivo 
usled PTE, dakle bez direktnog uticaja primarne KCP, a naročito kada se to desi kod kasne PTE, 
odnosno duže vreme posle povređivanja kada je primarna KCP potpuno sanirana, tako da je smrtni 
ishod bio potpuno neočekivan. Od veštaka se tada zahteva izjašnjavanje o poreklu smrti, odnosno o 
postojanju uzročno-posledične veze između smrtnog ishoda i primarne povrede glave, koja nije bila 
neposredno smrtonosna. U skladu sa članom 126 ZKP veštaci će objasniti sudu da je smrtni ishod 
u indirektnoj uzročno-posledičnoj vezi sa primarnom povredom, jer smrt nije nastupila usled same 
prirode povrede, već zbog PTE nastale kao njena komplikacija. Prema tome, smrt je po poreklu 
nasilna, jer da nije bilo povrede, kod oštećenog ne bi došlo ni do pojave smrtonosne epilepsije. 

Član 126. ZKP

(3) ...naročito će se utvrditi da li je smrt prouzrokovana samom vrstom i opštom prirodom 
povrede ili zbog ličnog svojstva, ili naročitog stanja organizma povređenog, ili zbog slučajnih 
okolnosti ili okolnosti pod kojima je povreda naneta...
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4. Građansko-pravno sankcionisanje podrazumeva nadoknadu koju povređena osoba treba da 
dobije zbog materijalne i nematerijalne štete uzrokovane nastalom PTE (umanjenje opšte životne 
aktivnosti, pretrpljeni strah, invalidnost). Postupak se vodi po privatnoj tužbi povređenog ili članova 
njegove porodice, kako u slučajevima koji su prethodno bili predmet krivično-pravnog razmatranja, 
tako i u slučajevima koja nemaju obeležje krivičnog dela (npr. povreda na radu).  Ova veštačenja su 
često komplikovana zbog problema objektivnog dokazivanja PTE i njenih posledica, a što je uočeno 
i radu engleskih sudova [38]. 

Umanjenje opšte životne aktivnosti podrazumeva ograničavanje mogućnosti oštećenog da zbog 
nastale PTE zadovolji svoje opšte životne potrebe i pribavi sebi posebne životne radosti (nemogućnost 
dobijanja vozačke dozvole, opasnost od povređivanja u toku epileptičnih napada koja onemogućava 
kupanje i plivanje, planinarenje i dr.) [39]. Za neke profesije (profesionalni vozači, piloti i dr.) pojava 
PTE, naročito one trajnog karaktera, uzrokuje i trajnu radnu nesposobnost, odnosno invalidnost kod 
oštećenog, što može imati ne samo građansko-pravne već i krivično-pravne posledice, s obzirom na 
to da u našem KZ (stav 2 člana 121) trajna radna nespobnost predstavlja jedan od kvalifikatornih 
elemenata za postojanje kvalifikovane teške telesne povrede.   

Principi sudskomedicinskog veštačenja u slučajevima PTE
 
1. Veštačenje treba da bude kliničko-forenzičko, a u sastavu komisije lekara veštaka trebalo bi da 

budu lekar specijalista neurologije, po mogućstvu onaj koji se u svom radu posebno bavi epilepsijom, 
a naročito posttraumatskom epilepsijom, lekar specijaliste neurohirurgije i lekar specijaliste sudske 
medicine, koji obezbeđuje da se pri obavljanju veštačenja i pisanju nalaza, zaključka i mišljenja, 
stručno znanje lekara kliničara na najbolji način iskoristi za potrebe suda i konkretnog sudskog 
postupka. Izuzetno je važno da lekari budu kritični u odnosu na svoje mogućnosti u veštačenju i da 
se ne upuštaju u ekspertizu za koju ne poseduju dovoljno stručno znanje.

2. Prikupljanje i detaljna analiza kompletne medicinske dokumentacije o lečenju pre, u toku i 
posle predmetnog povređivanja koje je bilo komplikovano razvojem PTE. Izuzetno je veliki značaj 
dobro vođene medicinske dokumentacije za sagledavanje kompletnog kliničkog toka, utvrđivanje 
karaktera povrede i nastale komplikacije, kao i njihove uzročno-posledične povezanosti. 

3. Obavljanje kliničko-forenzičkog pregleda povređene osobe, ukoliko je to moguće, a veštaci 
ocene da je potrebno, uz primenu odgovarajućih dijagnostičkih procedura (EEG, CT, NMR i dr.).



142

Literatura

1. Lowenstein DH. Epilepsy after head injury: an overview. Epilepsia 2009; 50 Suppl 2:4-9.
2. Semiz Z. Traume glave i posttraumatske epilepsije. Banja Luka, Grafid, 2004. 
3.  Pavlović D. Posttraumatska epilepsija. U: Pavlović D. Bihevioralna neurologija moždane traume. Beograd, Savezni 

zavod za statistiku, 1999; 114-117.  
4.  Pavlović D, Milović A, Ocić G. Posttraumatska epilepsija kod bolesnika sa zatvorenom povredom glave. Osmi kongres 

neurohiruga Jugoslavije, Beograd, 1998; Apstrakti: 128.
5.  Pagni CA, Zenga F. Posttraumatic epilepsy with special emphasis on prophylaxis and prevention. Acta Neurochirurgica 

2005; Supplementum 93:27–34.
6.  Thapa A, Chandra SP, Sinha S, Sreenivas V, Sharma BS, Tripathi M.  Post-traumatic seizures - A prospective study 

from a tertiary level trauma center in a developing country. Seizure 2010;19(4):211-216.
7.  Garga N, Lowenstein DH. Posttraumatic epilepsy: a major problem in desperate need of major advances. Epilepsy 

Currents 2006; 6(1):1–5.
8.  Mani J, Barry E. Posttraumatic epilepsy. In: Wyllie E, Gupta A, Lachhwani DK (eds) The treatment of epilepsy: 

principles and practice. Hagerstown, MD, Lippincott Williams & Wilkins, 2006: 521–524.
9.  Salazar AM, Jabbari B, Vanse SC et al. Epilepsy after penetrating head injury. I. Clinical correlates: a report of the 

Vietnam Head Injury Study. Neurology 1985; 35:1406-1414.
10. Lee ST, Lui TN, Wong CW et al. Early seizures after severe closed head injury. Can J Neurol Sci 1997; 24:40-43.
11.  Lević Z. Posttraumatske epilepsije. U: Marjanović B, Lević Z. (ured.) Epilepsije i epileptični sindromi. Beograd, Zavod 

za udžbenike i nastavna sredstva, 1997; 320-327.
12.  Pohlmann-Eden B, Bruckmeir J. Predictors and dynamics of posttraumatic epilepsy. Acta Neurol Scand 1997;95:257-

262.
13.  Pavlović D, Ocić G, Smiljković P i sar. Posttraumatska epilepsija u bolesnika sa ratnim penetrantnim povredama 

glave. Zbornik radova i sažetaka: V jugoslovenski kongres za EEG i kliničku neurofiziologiju i XIV jugoslovenski 
simpozijum o epilepsijama, Beograd; 1993; 247.b.

14. Joseph R. Neuropsychology, neuropsychiatry, and behavioral neurology. New York, Plenum Press; 1989.
15. Lezak MD. Neuropsychological assessment. New York, Oxford University Press; 1995.
16.  Agrawal A, Timothy J, Pandit L, Manju M. Post-traumatic epilepsy: An overview. Clinical Neurology and Neurosurgery 

2006; 108(5):433–439.
17.  Tomkins O, Feintuch A, Benifla M, Cohen A, Friedman A, Shelef I. Blood-brain barrier breakdown following traumatic 

brain injury: a possible role in posttraumatic epilepsy. Cardiovasc Psychiatry Neurol  2011;2011:765923. Epub 2011 
Feb 22.

18.  Shlosberg D, Benifla M, Kaufer D, Friedman A. Blood-brain barrier breakdown as a therapeutic target in traumatic 
brain injury. Nat Rev Neurol 2010; 6(7):393-403. 

19. Iudice A, Murri L. Pharmacological prophylaxis of post-traumatic epilepsy. Drugs 2000; 59 (5):1091–1019.
20.  Lewis RJ, Yee I, Inkelis SH, Gilmore D. Clinical predictors of post-traumatic seizures in children with head trauma. 

Ann Emerg Med 1993; 22:1114-1118.
21.  Miller MA, Conley Y, Scanlon JM et al. APOE genetic associations with seizure development after severe traumatic 

brain injury. Brain Inj 2010;24(12):1468-1477.
22.  Wagner AK, Miller MA, Scanlon J, Ren D, Kochanek PM, Conley YP. Adenosine A1 receptor gene variants associated 

with post-traumatic seizures after severe TBI. Epilepsy Res 2010; 90(3):259-272. 
23. D’Ambrosio R, Perucca E. Epilepsy after head injury. Current Opinion in Neurology 2004; 17(6):731–735.
24. Kharatishvili I, Pitkänen A. Posttraumatic epilepsy. Curr Opin Neurol 2010;23(2):183-188.
25.  Ferguson PL, Smith GM, Wannamaker BB, Thurman DJ, Pickelsimer EE, Selassie AW. A population-based study of 

risk of epilepsy after hospitalization for traumatic brain injury. Epilepsia 2010; 51(5):891-898.
26.  Tucker GJ. Seizures. In: Silver JM, McAllister TW, Yudofsky SC (eds) Textbook of traumatic brain injury. American 

Psychiatric Pub., Inc. 2005; 309–321. 
27.  Emanuelson I, Uvebrant P. Occurrence of epilepsy during the first 10 years after traumatic brain injury acquired in 

childhood up to the age of 18 years in the south western Swedish population-based series. Brain Inj 2009; 23(7):612-
616.

28. Herman ST. Epilepsy after brain insult: Targeting epileptogenesis. Neurology 2002; 59 (9 Suppl 5): S21–S26.
29. Adams RD, Victor M, Ropper AH. Principles of neurology. New York, McGrow-Hill Inc.; 1997.
30.  Chen JW, Ruff RL, Eavey R, Wasterlain CG. Posttraumatic epilepsy and treatment. J Rehabil Res Dev 2009;46(6):685-

696.
31.  Firlik KS, Spencer DD. Surgery of post-traumatic epilepsy. In: Dodson WE, Avanzini G, Shorvon SD, Fish DR, Perucca 

E (eds) The Treatment of Epilepsy. Oxford: Blackwell Science, 2004; 775–778.
32.  Vojvodić N, Sokić D, Janković S, Rasulić L. Concussive convulsions in the differential diagnosis of post-traumatic 

epilepsy. Srp Arh Celok Lek 2002; 130(7-8):274-277.
33.  Menkes JH, Sarnat HB, Maria BL. Child Neurology. Hagerstown, MD: Lippincott Williams & Wilkins, 2005; 683–

684.
34.  Popović V. Hirurgija traumatske epilepsije. U: Kostić S. (ured.) Hirurgija centralnog nervnog sistema. Beograd – 

Zagreb, Medicinska knjiga, 1976; 527-534.



143

35.  Hartzfeld P, Elisevich K, Pace M, Smith B, Gutierrez JA. Characteristics and surgical outcomes for medial temporal 
post-traumatic epilepsy. Br J Neurosurg 2008;22(2):224-30.

36.  Ma CY, Xue YJ, Li M, Zhang Y, Li GZ. Sodium valproate for prevention of early posttraumatic seizures. Chin J 
Traumatol 2010; 13(5):293-296.

37.  Sokić D, Janković S. Trenutna praksa preventivne primene antiepileptičkih lekova posle traume mozga. Apstrakti 
simpozijuma “Stremljenja i novine u medicini«. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1997; 171-
172.

38.  Walker MC. The attitude of courts in England to compensation for post-traumatic epilepsy. Seizure 2001; 10(3):203-
207.

39. Pejaković S. Sudskomedicinska ekspertiza i lekarska greška pred društvom i sudom. Beograd, Naučna knjiga, 1991.



144



145

Издавач
Савез лига за борбу против епилепсије
Др Суботића 6а, 11000 Београд
epi.savezliga@eunet.rs

HELICON PUBLISHING, Панчево
helicon@sbb.rs

Главни и одговорни уредник
Проф. др Небојша Ј. Јовић 

Штампа
HELICON PUBLISHING, Панчево

Тираж:
60 ком

ISBN 978-86-84963-???



146

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд


