
 

III.4.4. Az epilepszia diagnózisa

Az epilepszia differenciál diagnózisában a legfontosabb feladat a rövid
ideig tartó eszméletvesztések elkülönítése. Az ezzel kapcsolatos döntési
sort mutatja a 4. ábra.

4. ábra: Rövid ideig tartó eszméletvesztések elkülönítése.

A rohammal kapcsolatos adatok, a szemtanúk megfigyelései rendkívül
fontosak. Szükséges ismerni a családi anamnézist, a születéskori
időszak eseményeit, hogy voltak-e gyermekkori lázrohamok, és hogy a
beteg szenvedett-e fejtraumát. Meg kell kérdezni a beteget, hogy mire
emlékszik a rohammal kapcsolatban, illetve, hogy a rohamot
megelőzően volt-e aurának megfelelő jelenség.

A tisztázandó kérdéseket tünteti fel az 5. ábra.

5. ábra: Epilepszia diagnózisához tisztázandó kérdések

A nem-epilepsziás eredetű, eszméletvesztéssel járó események közül a
leggyakoribbakat tünteti fel a 6. ábra. Nehézséget okozhat a pszichogén
nem-epilepsziás rohamok (PNES) felismerése. A PNES gyakran jelenik
meg valódi epilepsziás betegekben, általában azoknál, akiknél
gyógyszeres kezeléssel nem lehet teljes rohammentességet elérni.



6. ábra: Nem-epilepsziás eredetű, eszméletvesztéssel járó leggyakoribb események

Az epilepszia diagnózisa döntően a klinikai adatokra alapozott, a
kiegészítő eszközös vizsgálatok segítik a pontos klasszifikációt.

Az EEG vizsgálatot epilepszia gyanúja esetén kötelező elvégezni.
Segítségével kimutathatók az epilepsziás izgalmi jelek, ill.
nem-specifikus elváltozások, melyek szerkezeti károsodást jelezhetnek.

Absence epilepsziára jellemző a 3-4 Hz spike-and-wave (tüske-hullám)
aktivitás (7. ábra).

7. ábra: Absence epilepsziára jellemző a 3-4 Hz spike-and-wave (tüske-hullám) aktivitás

Parciális epilepsziában izolált éles hullámok, ill. tüske kisülések
láthatók. Myoklónus epilepsziában többestüske mintázat jelenik meg (8.
ábra).

Grand-mal rohamban, a tónusos szakban 10 Hz-es többestüske minta, a
klónuosos szakaszban 4-6 Hz-es tüske-hullám tevékenység és téta
hullámok jellegzetesek. A rohamot követően diffúz lassú (delta) hullám
tevékenység látható.

8. ábra: Myoklónus epilepsziában többestüske mintázat jelenik meg



A rutin EEG vizsgálatot, melynek során hiperventillációs provokálás és
fotostimuláció is zajlik, ki lehet egészíteni alvásmegvonásos vizsgálattal
(a beteg az EEG vizsgálat előtt 24 órán keresztül nem alszik), ill.
speciális elektródokkal végzett vizsgálattal (pl. foramen ovale elektród).
Speciális esetekben szükséges lehet a beteg video-EEG monitorizálása.
Számos esetben a PNES rohamok azonosítása csak video-EEG
monitorizálással lehetséges.

A képalkotó módszerek közül az MR részesítendő előnyben. Az MR
vizsgálatot speciális protokoll alapján kell elvégezni, mely alkalmas a
fejlődési rendellenességek és a temporális lebeny szerkezeteinek
felismerésére.


