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Abstrakti
Konvulsioni përkufizohet si çrregullim paroksismal i pavullnetshëm i funksionit të trurit, që
manifestohet me humbje ose pa humbje të vetëdijes, të kombinuar me turbullime motorike,
sensitive, sensore ose viscerale, që mund të jetë i gjeneralizuar ose fokal.
Epilepsia përkufizohet si konvulsion periodik (që përsëritet herë pas here), që nuk shoqërohet me
temperaturë të lartë apo me insult akut cerebral.
Qëllimi i këtij punimi të diplomës është njohja me çrregullimet konvulsive, epilepsitë dhe
sindromat epileptike, rolin dhe kujdesin infermieror te fëmijët me konvulsione. Ky punim bazohet
në të dhënat e marrura nga regjistrat në Spitalin Rajonal “Isa Grezda” në Gjakovë.
Rezultatet: Rezultatet janë të marrura nga regjistrat e të sëmurëve me epilepsi në repartin e
Pediatrisë në Spitalin e Gjakovës. Në vitin 2018 janë regjistruar gjithsej 29 pacientë me sëmundjen
e epilepsisë, të dhëna të marrura në librin e protokollit në Repartin e Pediatrisë, me autorizim te
kryeinfermieres: Judita Grezda.
Rastet e paraqitura me epilepsi të ndara sipas moshës së fëmijëve.
0-1 vjeçar/e

1-4 vjeçar/e

5-9 vjeçar/e

10-15 vjeçar/e

15-18 vjeçar/e
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Konkluzionet: Në bazë të rezultateve tona mund të konkludojmë se konvulsionet febrile janë
shkaktar i rëndësishëm në sëmundshmërinë dhe hospitalizimin e fëmijëve në Spitalin Rajonal të
Gjakovës.

Fjalët kyqe: konvulsionet, epilepsia, konvulsionet febrile.
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Hyrje
Prezenca e çrregullimit konvulsiv nuk e përcakton diagnozën, por simptomën e atakimit të
sistemit nervor qëndror, gjë që kërkon angazhim të plotë dhe plan të punës. Shkaktarët e sulmit
konvulsiv mund të dihen vetëm në 59% të rasteve, ndërsa për të tjerat shkaku mbetet i panjohur.
Edhe pse rezultatet e shumta të konvulsioneve jo të ndërlikuara te fëmijët janë të mira, një numër
i vogël i tyre janë refraktarë në barna dhe këto paraqesin sfidë në përcaktimin e diagnozës. Në bazë
të historisë së sëmundjes bëhen përpjekje të përcaktohen faktorët që mund të kenë shkaktuar
konvulsionin, duke siguruar një përshkrim të hollësishëm të konvulsionit dhe gjendjes së fëmijës
pas atakut (gjendja post iktale). Fëmijët, të cilët kanë predispozicion ta zhvillojnë epilepsinë, mund
të përjetojnë konvulsionin e parë në shoqërim me ndonjë sëmundje virusale ose me temperaturë të
shkallës së ulët. Për fat të mirë, të gjitha konvulsionet nuk janë epilepsi dhe ato kalojnë kur
mënjanohet shkaku. Për këtë arsye dhe quhen konvulsione të periudhës fëmijërore. Paraqitja e
sulmeve konvulsive, që mund të paraqesin simptomë të sëmundjeve të ndryshme, është shumë më
e shpeshtë nëse fëmija është më i vogël. Konvulsionet janë shtatë herë më të shpështa te fëmijët
sesa te të rriturit. Kjo ndodhë për shkak të metabolizmit jostabil dhe për faktin se truri i fëmijës
është ende i papjekur dhe në çdo ngacmim reagon me aktivitet paroksimal. Konvulsionet janë
çrregullime neurologjike të shpeshta në grupmoshat e fëmijëve, dukë atakuar rreth 3-5 të fëmijëve.
Shpeshtësia është më e lartë te moshat më të reja.

Qëllimi dhe objektivat
Qëllimi i këtij punimi është njohja me çrregullimet konvulsive, klasifikimi dhe manifestimet
klinike të konvulsioneve, mjekimi i konvulsioneve. Pastaj, epilepsitë dhe sindromat epileptike,
klasifikimi dhe mjekimi i epilepsive.

Objektivat

 Njohja me çrregullimet konvulsive.
 Njohja me epilepsitë.
 Roli i infermieres te fëmijët me konvulsione.
 Kujdesi infermieror ndaj fëmijëve me konvulsione.
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KAPITULLI 1
1.1 Çrregullimet konvulsive
Në neurologjinë klinike vend të rëndësishëm zënë konvulsionet te fëmijët që janë me etiologji
poliforme dhe me prognozë të ndryshme. Prezenca e çrregullimit konvulsiv nuk e përcakton
diagnozën, por simptomën e atakimit të sistemit nervor qendror, gjë që kërkon angazhim të plotë
dhe plan të punës. Shkaktarët e sulmit konvulsiv mund të dihen vetëm në 59% të rasteve, ndërsa
për të tjerat shkaku mbetet i panjohur. Edhe pse rezultatet e shumta të konvulsioneve jo të
ndërlikuara te fëmijët janë të mira, një numër i vogël i tyre janë refraktere në barna dhe këto
paraqesin sfidë në përcaktimin e diagnozës. Në bazë të historisë së sëmundjes bëhen përpjekje të
përcaktohen faktorët që mund të kenë shkaktuar konvulsionin, duke siguruar një përshkrim të
hollsishëm të konvulsionit dhe gjendjes së fëmijës pas atakut (gjendja post iktale). Fëmijët, të cilët
kanë predispozicion ta zhvillojnë epilepsinë, mund të përjetojnë konvulsionin e parë në shoqërim
me ndonjë sëmundje virusale ose me temperaturë të shkallës së ulët. Për fat të mirë, të gjitha
konvulsionet nuk janë epilepsi dhe ato kalojnë kur mënjanohet shkaku. Për këtë arsye dhe quhen
konvulsione të periudhës fëmijërore. Paraqitja e sulmeve konvulsive, që mund të paraqesin
simptomë të sëmundjeve të ndryshme, është shumë më e shpeshtë nëse fëmija është më i vogël.
Konvulsionet janë shtatë herë më të shpështa të fëmijët sesa te të rriturit. Kjo ndodhë për shkak të
metabolizmit jostabil dhe për faktin se truri i fëmijës është ende i papjekur dhe në çdo ngacmim
reagon me aktivitet paroksimal. Konvulsionet janë çrregullime neurologjike të shpeshta në
grupmoshat e fëmijëve, duke atakuar rreth 3-5 të fëmijëve. Shpeshtësia është më e lartë te moshat
më të reja.

Fiziologjia patologjike e çrregullimit konvulsiv.
Edhe pse mekanizmat precizë të konvulsioneve janë të panjohur, duket se janë disa faktorë
fiziologjikë përgjegjës për zhvillimin e një konvulsioni. Depolarizimi i membranës qelizore është
mekanizmi bazë i atakut konvulsiv. Potenciali i membranës në qetësi varet prej sasisë së kaliumit
brendaqelizorë. Për mbajtjen e membranës në qetësi nevojitet energjia që fitohet nga procesi i
zbërthimit të adenozintrifosfatit (ATP) dhe kreatinofosfatit. Gjatë atakut rritet qarkullimi i gjakut,
harxhohet oksigjeni, lirohet acetilkolina, zvogëlohet sasia e glukozës dhe acidit 𝛾- amino-buterik
(GABA), kaliumi del nga qeliza, kurse natriumi hyn në qelizë. Sinapsat janë vendet ku përçohen
impulset prej neuroneve në organet ekzekutuese. Përçueshmëria e impulseve kryhet nëpërmes
neurotransmiterëve. Proceset e komplikuara biokimike e aktivizojnë sistemin inhibitues (GABA,
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glicinë, serotonin) dhe ekcitues (acetilkolinën, glutamatet, asparatet) të neurotransmiterëve, prej të
cilëve disa janë të njohura disa ende të panjohura. Drejtpeshimi ndërmjet neurotransmiterëve
ekcitues dhe neurotransmiterëve inhibues cakton pragun konvulsiv.

Disa shkenctarë mendojnë se disa njerëz kanë nivel më të lartë jonormal të neurotransmiterëve
ekcitues, që rrisin aktivitetin neural, derisa të tjerët kanë nivel të ulët jonormal të
neurotransmiterëve inhibitorë, që e ulin aktivitetin neural të trurit. Në të dyja rastet shkarkohet
aktiviteti neural i tepruar që shkakton sulmin epileptik. Njëri ndër neurotransmiterët që luan rol të
rëndësishëm është GABA, i cili eshtë neurotransmiter inhibitor kryesor në tru. Hulumtimet mbi
GABA kanë sjellë te përdorimi i barnave që e ndryshojnë sasinë e këtij neurotransmiteri në tru,
apo ndërrojnë mënyrën se si truri reagon ndaj tij. GABA lidh dy klasa të mëdha receptorësh
:GABA-A dhe GABA-B. GABA-A receptorët janë të çiftëzuar me kanalet kloride, kurse GABAB për kanalet e kalciumit. Kjo ka rëndësi për shkak se janë pika kryesore të moduluara për
antikonvulsivët që kanë veprim të zgjatur. Prej neurotransmiterëve ekcitues të rëndësishëm janë
glutamatet. Çrregullimet në lidhjet e fijeve nervore që shfaqen gjatë zhvillimit të trurit mund të
pengojë aktivitetin neural dhe të çojnë deri tek ataku epileptik. Në disa raste ataku, konvulsiv
shfaqet nga ndryshimet në qelizat nervore joneutrale të quajtura glia. Këto qeliza e rregullojnë
përqendrimin e kemikalieve në tru, që mund të kenë efekt në sinjalizimin neural. Përafërsisht
gjysma e konvulsioneve nuk kanë shkaktarë të njohur. Megjithatë, në shumë raste konvulsionet
janë qartë të lidhura me infeksione, trauma apo shkaktarë të tjerë identifikues.

Klasifikimi dhe manifestimet klinike.
Në vitin 1981, Komiteti Internacional kundër Epilepsisë përpiloi klasifikimin e konvulsioneve në
dy grupe të mëdha :
a. Konvulsione parciale
b. Konvulsione të gjeneralizuara.
Sulmet konvulsive parciale fillojnë në një pjesë të korteksit cerebral, kurse sulmet konvulsive të
gjeneralizuara kanë një sulm të regjistruar njëkohësisht në të dyja hemisferat cerebrale. Disa
konvulsione është vështirë të futen brenda ndonjërit grup të lartëpërmendur dhe ato janë
konsideruar si konvulsione të paklasifikuara.
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Hapi i parë në evaluimin e sulmit cerebral është të përcaktohet nëse sulmi ka karakter fokal ose të
gjeneralizuar. Sulmet konvulsive parciale (vatrore) mund të karakterizohen me simptoma motorike
ose sensore dhe mund të përfshijnë lëvizjen e kokës dhe të syve në njërën anë, lëvizje të njëanshme
klonike, duke filluar në fytyrë apo gjymtyrë, ose një çrregullim ndijor si parastesion apo dhembje
të lokalizuar në një vend specifik. Konvulsionet fokale te të rriturit mund të sinjalizojnë dëmtimin,
por investigimi i konvulsioneve fokale gjatë fëmijërisë, në të shumtën e rasteve, është negativ.
Konvulsionet motorike mund të jenë parciale apo të gjeneralizuara dhe në bazë të formës së
zhvillimit të sulmit, ato mund të jenë tonike-klonike, tonike, klonike, mioklinike ose atonike.
Konvulsionet tonike karakterizohen me tonus të ngritur ose rigiditet, konvulsionet atonike
karakterizohen me flakciditet ose mungesë të lëvizjeve gjatë konvulsionit. Konvulsionet klonike
përbëhen nga kontraksione e relaksime ritmike të muskulaturës dhe mioklonuse. Zgjatja e një
konvulsioni dhe gjendja e vetëdijes (e ruajtur ose e dëmtuar) duhet vlerësuar dhe notuar.
Gjithashtu, duhet të përcaktohet nëse një aurë i paraprinë konvulsionit. Aura më e shpeshtë dhe
më karakteristike që e përjetojnë fëmijët, konsiston në shqetësime ose me dhembje epigastrike dhe
me ndjenjën e frikës. Gjendja e fëmijës, prezenca dhe shpërndarja e cianozës, vokalizimi, humbja
e kontrrollit të sfinkterëve (veçanërisht fshikëzës urinare) dhe gjendja postiktale (përfshinë gjumin
dhe dhembjen e kokës ), gjithashtu edhe temperatura duhet të notohet.

1.2 Konvulsionet febrile (convulsiones febrilis)
Përkufizimi. Konvulsionet febrile janë sulme cerebrale (konvulsive) të shoqëruara me
temperaturë të ngritur trupore të cilat zakonisht paraqiten te fëmijët prej moshës 6 muaj deri në
moshën 5 vjeçare në mungesë të infeksioneve akute intrakraniale.
Konvulsionet febrile janë sulme cerebrale që paraqiten te latantët dhe fëmijët e moshës së vogël
në temperatura të larta. Konvulsionet nga temperatura trupore e lartë paraqiten edhe te meningjitet,
encefalitet, çrregullimet e ekuilibrit acidobazik, dhe të elektrolitëve, por ato nuk janë konvulsione
febrile. Ngritja e menjëhershme dhe e lartë e temperaturës është faktor predispozues për paraqitjen
e konvulsioneve. Gjatë konvulsioneve febrile shumica e fëmijëve e kanë temperaturën mbi 38.5℃
, dhe konvulsionet zakonisht paraqiten gjatë ditës së parë të febrilitetit të fëmijës.
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Shpeshtësia. Përafërsisht një në çdo 25 fëmijë do të ketë së paku një sulm të konvulsioneve febrile
dhe më shumë se 1/3 e këtyre fëmijëve do të kenë sulme konvulsive febrile të përsëritura, para se
ata ta tejkalojnë tendencën për të pasur konvulsione febrile. Konvulsionet febrile zakonisht
paraqiten te fëmijët e moshës prej 6 muajshe deri në 5 vjeç, me frekuencë më të lartë të fëmijët e
moshës 18-22 muaj. Fëmijët më rrallë zhvillojnë konvulsionet e para febrile para moshës 6
muajshe dhe pas moshës 3 vjeçare. Te fëmijët më të rritur kur paraqiten konvulsionet e para febrile,
aq më pak ka gjasa që ato do të përsëriten. Ekzistojnë kritere të ndryshme nga autorë të ndryshëm
për klasifikimin e konvulsioneve febrile.
Klasifikimi. Konvulsionet febrile klasifikohen në tipike (të thjeshta) dhe atipike (të përbëra). Në
tabelën 1.1 janë cekur kriteret e konvulsioneve tipike dhe atipike.

Tabela 1.1. Kriteret e konvulsioneve febrile tipike dhe atipike

Konvulsionet tipike (të thjeshta)


Konvulsionet atipike ( të përbëra)


Paraqiten prej moshës 6 muaj5 vjeç,



Paraqiten para moshës 6 muajshe dhe
pas moshës 5 vjeqare,

Temperatura është më e lartë se 38,5 °C



Temperatura është më e ulët ose deri
38,5 °C






Sulmi zgjat jo më shumë se 15 minuta,


Sulmi zgjat me shumë se 15 minuta,

mal)



Sulmi është i lokalizuar (fokal),

Ekzaminimi neurologjik para dhe pas



Ekzaminimi neurologjik para dhe pas

Sulmi është i gjeneralizuar (i tipit grand

sulmit është normal,

sulmit është i çrregulluar,
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Paraqiten jo më tepër se një ose dy
sulme brenda 24 orëve,



Paraqiten më shumë se dy herë brenda
24h,

Sipas anamnezës, antarët e familjes



mund të kenë pasur konvulsione febrile,

Sipas

anamnezës

ndonjë

antarë

i

familjes së ngushtë është i sëmurë nga
epilepsia,



EEG pas sulmit është normale.




EEG është normale, por mund të ketë
çrregullime.

Pas sulmit rrallë zhvillohen dëmtime
neurologjike.


Pas sulmit mund të zhvillohen dëmtime
neurologjike

të

përherëshme

ose

kalimtare.

Tipet e sulmit. Konvulsionet febrile te 80 % e fëmijëve manifestohen në formë të konvulsioneve
të gjeneraliuara tonike –klonike, sulmet parciale paraqiten te 3-20 kurse atonike rreth 4 %.
Etiologjia dhe patogjeneza. Nuk janë të sqaruara në detaje dhe ekzistojnë disa teori të cilat tentojnë
të sqarojnë paraqitjen e tyre. Për paraqitjen e konvulsioneve febrile mendohet se kanë rëndësi tre
faktorë: temperatura e ngritur trupore, predispozicioni gjenetik dhe papjekuria e trurit
(imaturiteti).
Shkaktarë të temperaturës së lartë janë infeksionet e traktit të frymëmarrjes (faringiti, otiti,
pneumonia etj), gastroenteriti, infeksionet e traktit urinar dhe sëmundjet infektive. Infeksionet me
Herpes Virusin-6 të tipit human janë gjithashtu shkaktarë të shpeshtë të konvulsioneve febrile.
Gastroenteritet të shkaktuara nga Shigellat dhe Salmonelat shpesh shoqërohen me temperaturë të
lartë dhe konvulsione febrile. Konvulsionet që shfaqen menjëherë pas imunizimit me vaksinën
kundër difterisë, pertusisit, tetanozit dhe morbillit nuk do të shkaktohen drejtpërdrejtë nga veprimi
i vaksinës, por besohet se shfaqen nga febriliteti që shkakton vaksina.
Edhe pse mënyra e trashëgimisë është e panjohur, faktorët gjenetikë janë shumë të rëndësishëm.
Trashëgimia autosomale recesive nuk është e shpështë. Nëse njëri prej prindërve ka pasur
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konvulsione febrile, probabiliteti për shfaqje të konvulsioneve febrile te pasardhësit është më pak
se 25%. Mënyra më e shpeshtë e trashëgimisë është në bazë poligjenike dhe autosomale dominante
me penetrim inkomplet.
Toksinet qarkulluese, produktet gjatë proceseve imune, invazioni virusal ose bakterior i SNQ, së
bashku me mungesën relative të mielinizimit në trurin të papjekur dhe konsumimi i rritur i
oksigjenit gjatë gjendjeve febrile, favorizojnë paraqitjen e konvulsioneve febrile. Gjithashtu,
mekanizimi i papjekur termorregullues dhe mundësitë e kufizuara për ta shtuar energjinë e
metabolizmit qelizor në temperaturat e larta mund të jetë faktor favorizues për paraqitjen e
konvulsioneve.
Elektroencefalografia (EEG) te fëmijët me konvulsione febrile të thjeshta, për herë të parë, nuk
preferohet si ekzaminim rutinor në periudhën e shfaqjes dhe në muajt e ardhshëm. Një EEG
abnormale nuk paragjykon zhvillimin e epilepsisë ose përsëritjen e konvulsioneve febrile.
Studimet te fëmijët me konvulsione febrile të përbëra, të cilët kanë pasur ndryshime në EEG, nuk
do të thotë se më vonë do të zhvillojnë epilepsinë. Në fakt EEG mund të orientojë gabimisht. Sipas
disa hulumtimeve të ndryshme në EEG, janë regjistruar 50% ose më shumë e fëmijëve me
konvulsione febrile. Është interesant se ky trend më së shpeshti është hetuar te fëmijët e moshës 4
vjeçare ose te fëmijët më të rritur. Këto ndryshime shpeshherë janë keqinterpretuar si “epilepsi”,
por në të vërtetë nuk kanë rëndësi prognostike. Mund të konkludohet se EEG si metodë diagnostike
pak mund të ndihmojë për diagnostikim të konvulsioneve febrile.

Gjetjet laboratorike. Pas sulmit të parë të konvulsioneve febrile kërkohen këto analiza:
sedimentimi i eritrociteve, hemogrami, urina, hemokultura, glikemia, urea, elektrolitet në serum
dhe punksioni lumbal. Indikimet për punksion lumbal te fëmijët me konvulsione febrile janë:
fëmijët nën moshën 18 muajshe, fëmijët me shenja të meningjitit, pas sulmit atipik të
konvulsioneve febrile dhe te fëmijët e shqetësuar apo somnolent.
Mjekimi. Qëllimi i mjekimit është ndërprerja e atakut, ndërsa profilaksia përdoret për parandalimin
e përsëritjes së atakut. Të afër 90% e fëmijëve, konvulsionet febrile zgjasin shkurt dhe ndërpriten
spontanisht, kështu që dhënja e barnave nuk është e nevojshme. Një numër i fëmijëve, në
momentin e pranimit në institucione shëndetësore janë në atak konvulsiv dhe tek ato raste duhet
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të ndërmerren masat terapeutike për ndërprerjen sa më të shpejtë të konvulsionit. Para aplikimit të
barnave, fëmija duhet të vendoset anash me kokë më poshtë se pozita e trupit, me ç’rast zvogëlohet
rreziku i aspirimit. Gjithashtu duhet të sigurohet kalueshmëria e rrugëve të frymëmarrjes dhe sipas
nevojës dhënia e oksigjenit. Për shkak të veprimit të shpejtë brenda disa sekondave, duhet ordinuar
diazepam në dozë 0.2-0.3mg/kg të masës trupore, intravenoz dhe sipas nevojës, mund të përsëritet
në interval kohor prej 15 minutave me dozë 0.4- 0.5 mg/kg. Diazepami është bar i zgjedhjes së
parë. Duhet pasur parasysh që dhënja të jetë e ngadalshme, sepse nëse jepet shpejt mund të pasojë
deprimimi i qendrës së frymëmarrjes dhe ndërprerja e punës së zemrës (arresti kardiak). Me qëllim
të ndërprerjes sa më të shpejtë të konvulsioneve, diazepami mund të jepet në gjendje të lëngët edhe
rektal në dozë 0.5 mg/kg të masës trupore. Kjo mënyrë rekomandohet për prindërit, por edhe në
institucionet shëndetësore kur nuk mund të jepet në mënyrë intravenoze. Gjithashtu është shumë
efikas në ndërprerjen e sulmit konvulsiv midozolami ( benzodiazepini hidrosolubil ), i cili ka
veprim të shpejtë dhe jepet në dozë 0.2mg/kg të masës trupore. Në rast të mosefikasitetit të
diazepamit dhe midozolamit (të cilët kanë veprim të shkurtër), aplikohen antiepileptikët me veprim
të gjatë ( fenitoina në dozë 15-20 mg/kg të masës trupore, intravenoz apo fenobarbitoni në dozë
10 mg/kg të masës trupore, intravenoz ose intramuskulor). Krahas dhënies së antiepileptikëve,
ndërmerren masat për normalizimin e temperaturës së lartë. Algoritmi i procedurës terapeutike
gjatë sulmit konvulsiv është prezantuar në tabelën 1.2

Tabela 1.2. Algoritmi i procedurës terapeutike gjatë sulmit konvulsiv
1. Diazepam rektal në formë të solucionit:


Fëmijët gjer 12 muaj: 2-4 mg për dozë



Fëmijët prej 12-48 muaj: 5mg për dozë



Fëmijët >48 muaj: 7.5 mg për dozë



Lirimi i rrugëve të frymëmarrjes



Masat antipiretike
2. Nëse konvulsionet nuk ndërpriten për 5 minuta, e njejta dozë e Diazepamit
përsëritet
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3. Nëse konvulsionet nuk ndërpriten, fëmijën duhet udhëzuar në spital.
Në spital duhet dhënë:


Diazepam 0.2-0.3 mg/kg të masës trupore, intravenoz, e njejta dozë mund të përsëritet
në interval kohor prej 15 minutave

4. Nëse konvulsionet nuk ndërpriten jepet:


Fenobarbiton në dozë 10 mg/kg të masës trupore, intravenoz ose intramuskulor



Fenitoin në dozë 15-20 mg/kg të masës trupore, intravenoz



Mbrojtja e funksioneve kardiorespiratore

Profilaksia. Bëhet në tri mënyra:
1. Profilaksia akute bëhet kur fëmija dërgohet te mjeku, pasi që konvulsionet janë ndërprerë. Për
shkak të mundësisë së përsëritjes, atëherë mund të ordinohet antiepileptiku me veprim të gjatë
fenobarbitoni në dozë 8 mg/kg të masës trupore, intramuskulor, sidomos kur mjeku ambulantor e
udhëzon fëmijën për në klinikë.
2. Profilaksia kronike intermitente e recidiveve të konvulsioneve febrile bëhet te fëmijët me
episode të temperaturës së lartë, të cilët në anamnezë kanë pasur konvulsione febrile të thjeshta
jepet diazepam rektiole ose tablet gjatë gjendjeve febrile me temperaturë <38 ℃. Dozat e
diazepamit rektal ose për oral janë:
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a. Fëmijët nën 12 muaj : 0.5 mg/kg të masës trupore rektal në dy doza ditore ose 2-4 mg për dozë
për oral;
b. Prej 12-36 muaj ; 5 mg rektal ose për oral për dozë në dy doza ditore;
c. Mbi 36 muaj : nga 7.5 mg për dozë rektal osë për oral në dy doza ditore ose nga 5 mg në tri doza
ditore;

3.Profilaksia kronike kontinuale aplikohet te fëmijët që kanë pasur konvulsione febrile atipike (të
përbëra). Zakonisht jepet fenobarbitoni në dozë prej 3-5 mg/kg të masës trupore çdo ditë deri në
moshën 4 vjeçare. Nëse paraqiten reaksione alergjike, ose efekte të tjera anësore, atëherë ordinohet
valproati në dozë prej 20-30 mg/kg të masës trupore i ndarë në dy doza ditore. Sa i përket
imunizimit të fëmijëve me konvulsione febrile ata mund të vaksinohen duke iu dhënë këshilla
prindërve për masat që duhen të ndërmerren në rast të ngritjes së temperaturës (antipiretiket,
metodat fizike dhe dhënia e diazepamit rektal).
Prognoza . Janë dy faktorë të rrezikut nga konvulsionet febrile: konvulsionet febrile të përsëritura
dhe më vonë zhvillimi i epilepsisë.
Konvulsionet febrile të përsëritura shfaqen te 30-40% e fëmijëve, zakonisht brenda një viti prej
paraqitjes së konvulsionit të parë febril. Faktorët predispozues të përsëritjes janë: mosha,
anamneza familjare, zgjatja e sëmundjes dhe temperaturës në kohën e konvulsioneve. Sa më i ri
në jetë fëmija, e sidomos nën moshën 12 muaj, aq më e mundshme është përsëritja e tyre. Fëmijët
me konvulsione febrile para moshës njëvjeçare kanë 50% gjasa të kenë përsëritje të konvulsioneve
në krahasim me rrezikun e përsëritjes prej vetëm 20% nëse konvulsionet e para febrile paraqiten
pas moshës 3 vjeçare.

Faktorët e rrezikut për paraqitjen e epilepsisë më vonë janë:
1.Zhvillimi abnormal neurologjik i mëhershëm para konvulsioneve febrile;
2.Anamneza familjare pozitive për konvulsione afebrile;
3.Konvulsionet febrile të përbëra (atipike)
Sidoqoftë, faktorët e rrezikut në raste individuale të fëmijëve mund të mos vlejnë. Nëse epilepsia
zhvillohet mund të paraqiten forma të ndryshme të sulmeve, por më së shpeshti paraqiten ato
tonike-klonike (50% të rasteve) dhe fokale.
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Nuk ka të dhëna që konvulsionet febrile me kohëzgjatje të shkurtër, e dëmtojnë trurin. Mirëpo, në
disa studime janë publikuar të dhëna mbi lidhjen ndërmjet konvulsioneve febrile me kohëzgjatje
më të gjatë dhe të komplikuara, në njërën anë, vonesës mentale dhe sekuelave neurologjike në
anën tjetër.

1.3 Konvulsionet tek i porsalinduri
Ngërqet (konvulsionet) neonatale.
Etiologjia. Ngërqet neonatale paraqesin simptoma të ndonjë sëmundje të rëndë, prandaj është me
rëndësi të diagnostifikohen sa më herët që është e mundur dhe sipas mundësive, të gjendet
shkaktari, në mënyrë që edhe trajtimi i tyre të bëhet me kohë e të jetë sa më adekuat.
Shkaktarët më të shpështë janë dhënë në tabelën 1.3
Tabela 1.3. Shkaktarët më të shpeshtë të ngërçeve neonatale
Asfiksioni perinatal
Çrregullimet metabolike:
Hipoglikemia.
Hipokalcemia.
Çrregullimet e elektrolitëve (hipo dhe hipernatremia, hipomagnezemia).
Infeksionet e SNQ:
Meningjiti .
Encefaliti.
Sifilisi, toksoplazmoza, infeksionet me
Citomegalovirus.
Abcesi i trurit.
Sindroma abstinenciale (nëna narkomane).
Veprimi i toksinave (veçanerisht i anestetikëve lokalë).
Traumat.
Hematoma subdurale.
Hemorragjia intracerebrale dhe intraventrikulare.
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Sëmundjet e lindura, të përcjella me konvulsione .
Epilepsia beninje familjare.
Skleroza tuberoze.
Sindroma Zellveeger.
Hipertensioni arterial.
Varshmëria nga piridoksina.
Çrregullimet e aminoacideve.

Manifestimet klinike. Konvulsionet mund të manifestohen si ataqe (sulme) të gjeneraliuara
tonike-klonike, apo në forma të tjera, me humbje të vetëdijes, siç ndodh edhe te latantët, apo te
fëmijët më të rritur. Sipas manifestimeve klinike me të cilat paraqiten konvulsionet neonatale, ato
më shpesh manifestohen në formë të ngërçeve parciale, si formë e vetme, apo si kombinim i
formave të ndryshme. Ngërçet neonatale paraqiten në këto forma:


Tonike, me dridhje të bulbuseve.



Çrregullim i lëvizjeve, me ndërprerje të motorikës, i përcjellë me humbje të tonusit të
muskulaturës dhe apne.



Dridhje sterotipe automatike, gëlltitje, hipersalivacion.



Marrje e pozitës tonike, me ngërçe të njëres gjymtyrë.



Lëvizje sterotipe e ekstremiteteve të sipërme.



Ngerçe të ekstremiteteve të sipërme dhe të poshtme.



Ngërçe fokale, pa humbje të vetëdijes (nuk kanë domethënie lokale).



Mioklonike fleksore të ekstremiteteve të sipërme dhe të poshtme.

Ngërçet duhet dalluar nga dridhjet, të cilat janë dukuri normale te të porsalindurit. Për dallim prej
ngërçeve, dridhja kurrë nuk është e përcjellë me lëvizje të pakontrrolluara të syve (devijim të
shikimit, nistagmus) dhe dridhjet mund të provokohen me ngacmim nga jashtë, ndërsa ato
pushojnë me fleksionin pasiv të ekstremiteteve.
Diagnoza. Është me rëndësi anamneza nga nëna, si dhe në veçanti anamneza familjare, duke
përfshirë edhe anamnezën për aktin e lindjes së fëmijës. Sipas mundësive, duhet dalluar format e
ngërçeve, të cilat janë me rëndësi për përcaktimin e etiologjisë së tyre. Duhet ekzaminuar dhe
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interpretuar analizat laboratorike biokimike në gjakun e të porsalindurit të sëmurë, ekzaminimin e
lëngut trunoroshpinor, si dhe përcaktimin e llojit të çrregullimeve të lindura të metabolizmit. Prej
metodave

joinvazive

përdoren

ato

radiografike,

tomografia

e

kompjuterizuar,

elektroencefalografia (EEG), rezonanca magnetike etj.
Mjekimi. Bazuar në shkaktarët e ndryshëm, të mundshëm, për mjekimin e konvulsioneve të të
porsalindurve, preferohet dhënia e antikonvulsivëve sipas etiologjisë.
Konvulsionet duhet të mjekohen si emergjencë mjekësore. Gjatë konvulsioneve ndodh një
disbalans, rënie e përqëndrimit të glukozës dhe ATP-së në sistem nervor qëndror, si dhe rritja e
presionit intrakranial. E gjithë kjo mund ta rrezikojë homeostazën e sistemit nervor qëndror. Masat
emergjente që duhet ndërmarrë janë si më poshtë:


Gjithsesi duhet bërë analizat laboratorike para mjekimit.



Duhet ofruar oksigjen dhe ventilim, sipas nevojës.



Nëse është e dyshimtë diagnoza, fëmijën duhet mjekuar sipas shkaktarëve për të cilët dyshohet,
p.sh, dhënia e glukozës për dyshim në ngërçe hipoglikemike, kalciumit, te ngërçet hipokalcemike
etj.



Te meningjiti duhet përdorur antimikrobikë në doza të larta, por deri në momentin e arritjes së
rezultatit të kulturës së lëngut trunoroshpinor.
Antikonvulsivët. Ndërprerja e menjëhershme e ngërçeve është me shumë rëndësi. Në qoftë se ato
nuk kanë ndonjë lidhshmëri me ndonjë shkaktar të mundshëm metabolik (hipoglikemi,
hipokalcemi), ose me ndonjë shkaktarë tjetër, duhet të jepen antikonvulsivët për ndërprerjen e
krizës sipas shkaktarëve.
Antikonvulsivët kryesorë janë:
Fenobarbitoni, i cili jepet në mënyrë intravenoze, për disa minuta, me dozë 20 mg/kg të masës
trupore në ditë, e në qoftë se ndodh ndonjë krizë tjetër ngërçore brenda 60 minutave nga kriza e
parë, mund të përsëritet edhe dy herë të tjera, në dozë të përgjysmuar, nga 10 mg/kg të masës
trupore. Doza e fenobarbitonit, që jepet në bolus intravenoz, mund të shkojë deri në 60 mg/kg të
masës trupore gjatë 24 orëve. Në raste të tilla duhet të monitorohen me kujdes presioni arterial dhe
frekuenca e frymëmarrjes sepse mund të zhvillohet hipotensioni, e rrallë herë edhe apnea. Në qoftë
se një fëmijë ka pësuar krizë konvulsive, por që nuk i është përsëritur më, atëherë nëvojitet dhënia
e një dozë 15-20 mg/kg të masës trupore në mënyrë intravenozë, për ta arritur përqendrimin e
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dukur terapeutik në gjak. Preferohet përcaktimi i përqendrimit të dozës së nevojshme në serum te
të porsalindurit. Dozat mbajtëse llogariten prej 3.5-4.5 mg/kg të masës trupore gjatë 24 orëve. Pas
javës së parë dhe të dytë të jetës mund të jepet edhe për oral. Fenitoina preferohet atëherë kur
përdorimi i fenobarbitonit nuk i ndërpret ngërçet tek i porsalinduri. Jepet 15-20 mg/kg të masës
trupore në 24 orë, e ndarë në 2-3 doza dhe me shpejtësi jo më të madhe se 1 mg/kg/min. Doza
mbajtëse është 4-8 mg/kg të masës trupore në ditë, e ndarë në 2-3 doza ditore. Gjysmëjeta e saj në
gjak është e shkurtër. Diazepami (Valiumi, Apaurina) jepet për ndërprerjen e menjëherëshme të
ngërçeve, atëherë kur ngërçet e rrezikojnë jetën e të porsalindurit. Doza fillestare është 0.1-0.3
mg/kg të masës trupore, jepet ngadalë, në venë, derisa të pushojnë ngërçet. Mirëpo, duhet ditur se
diazëpami ka veprim sinergjik me fenobarbitonin dhe në këtë mënyrë, rritet rreziku i deprimimit
të qendrës së frymëmarrjes. Për këtë arsye, sa herë qe jepet diazepami, duhet të jenë në gjendje
gatishmërie mjetet për reanimim respirator dhe kardiak. Duhet ditur se preparatet e diazepamit
përmbajnë natrium-benzoat, i cili konkuron lidhjet e bilirubinës me albuminat. Lorazepami jepet
në dozë prej 0.05-0.1 mg/kg për dozë në mënyrë intravenoze ngadalë, për 5 minuta. Doza mund të
përsëritet sipas përgjigjes klinike. Midoazolami ordinohet në dozë prej 0.5-0.15 mg/kg brenda 5
minutave. Mund të përsëritet edhe pas 2-4 orëve, por mund të jepet edhe kontinual, në dozë prej
0.01-0.06 mg/kg/h . Antikonvulsivë të tjerë në periudhën neonatale janë edhe pancuroniumi
(paraldehidi), i cili jepet në dozë 0.1 mg/kg, në bonus. Doza mund të përsëritet në interval prej 12 orë. Piridoksina (vitamina B6 ) është e nevojshme te ngërçet e varura nga piridoksina jepet me
doza të larta (150-300 mg/kg/24 orë) si dhe lidokaina në dozë 2-4 mg/kg/h ditën e parë, pastaj 1
mg/kg/h, në ditët vijuese, si antikonvulsiv, në rastet e ngërçeve rezistuese në antikonvulsivët e
tjerë.

Mjekimi me antikonvulsiv sipas shkaktarëve. Sipas shkaktarëve antikonvulsivët jepen si vijon:
mjekimi i konvulsioneve hipoglikemike bëhet me tretje të glikozës 10% , 5 ml/kg, ne bollus, për
2-5 minuta. Konvulsionet hipokalcemike trajtohen me glukonat të kalciumit 10% , 2ml/kg të masës
trupore, të pëzier me të njëjtën sasi, me ujë të destiluar. Sasia e caktuar për dhënie jepet ngadalë,
në venë, për një kohë rreth 3 minuta dhe gjithmonë nën monitorimin e frekuencës së zemrës.
Konvulsionet hipomagnezemike mjekohen me sulfat të magnezit 25% në dozë 0.4 ml/kg të masës
trupore. Gjysma e fëmijëve me hipokalcemi kanë edhe hipomagnezemi, prandaj nëse ngërçet nuk
qetësohen pas dhënies së kalciumit, duhet të jepet magnezi.
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Zgjatja e mjekimit me antikonvulsivë. Të gjitha barnat kundër ngërçeve përpos fenobarbitonit,
duhet të ndërpriten para se fëmija të dalë nga spitali. Zakonisht, ato ndërpriten atëherë kur nuk
përdoret terapia intravenoze. Si shkaqe për ndërprerjen e antikonvulsivëve llogariten: ekzaminimi
normal neurologjik, mungesa e konvulsioneve të përsëritura, EEG normale, të cilat imponojnë
mendimin për ndërprerjen e barnave kundër ngërçeve.
Disa autorë preferojnë që fenobarbitoni të jepet edhe në dy muajt e parë të jetës, edhe pas
ndërprerjes së ngërçeve, duke pasur për bazë rrezikun nga përsëritja e tyre. Te fëmijët, që si shkak
të ngërçeve kanë pasur çrregullimet e përkohshme metabolike, rreziku i përsëritjes së tyre është
më i vogël, kurse nëse shkaktarë të ngërçeve ka qenë encefalopatia hipoksike- iskemike, ai rrezik
konsiderohet në 30-50%.
Fëmijët që kanë ndonjë keqformim të kores së trurit, shpesh kanë përsëritje të mëtejme të ngërçeve.

Prognoza është në varshmëri prej shkaktarëve të ngërçeve. Derisa te latatntët mbi 6 muaj,apo 1
vjeç, ngërçet mund të jenë tipike febrile, me prognozë të mirë, sipas klasifikimit më të ri të
konvulsioneve febrile, ngërçet e të porsalindurve, që përcillen me temperaturë, megjithatë, janë
atipike dhe mund të mos kenë prognozë të mirë.
Se çfarë prognoze kanë ngërçet e të porsalindurit, sipas të dhënave hulumtuese, tregon tabela 1.4

Tabela 1.4. Prognoza e konvulsionveve sipas shkaktarëve

Shkaku

Përfundimi normal (%)

Hemoragjia subarahnoidale

90

Hipokalcemia e hershme

50

Hipokalcemia e vonshme

100

Hipoglikemia

33-71

Encefalopatia hipoksike-iskemike

31-60

Hemoragjia intraventrikulare

10

Meningjiti

11-65

Disgenezia

0
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Studiues të ndryshëm, sipas hulumtimeve që kanë bërë, tregojnë se vdekja, ose vonesa mentale,
paraliza cerebrale, epilepsia, pas ngërçeve neonatal, lidhet me faktorët vijues:


Apgari më i ulët se 6 në minutën e 5-të të jetës.



Nevoja për ventilim, në lidhje, për një kohë më të gjatë se 5 minuta.



Shfaqja e hershme e ngërçeve, pas lindjes.



Ngërçet që zgjasin më shumë se 30 minuta.



Hipotonia muskulore në minutën e 5-të pas lindjes.



Ngërçet e pakontrrolluara për 3 ose më shumë ditë.



Prania e ngërçeve klonike, apo mioklonike.



Nevoja për ta përdorur më shumë se një bar mbrojtës kundër ngërçeve.

Është vërtetuar se faktorë me rëndësi për prognozë të ngërçeve është kohëzgjatja dhe prania e
ngërçeve tonike. Sot mendohet se vlerat e Apgarit nuk kanë ndonjë rëndësi për shfaqjen e ngërçeve
të hershme neonatale. Siç pritet, zakonisht prognoza varet nga shkaktari i tyre. Prognoza e
ngërçeve hipokalcemike është shumë e mirë, derisa e atyre të shkaktuara nga keqformimet e
lindura është më e keqe. Te ngërçet hipoglikemike, rreziku nga ndërlikimet e mundshme është i
lartë, ndërsa tek infeksionet e sistemit nërvor qëndror, rreziku është më i lartë. Të porsalindurit,
me ngërçe të shkaktuara nga asfiksimi, në 60% të rasteve, kanë prognozë të keqe. Te 17% e
porsalindurve, ngërçet ripërsëriten.

1.4 Konvulsionet metabolike-humorale
Në shumicën e rasteve janë të shkaktuara nga çrregullimet e metabolimit në nivel të qelizës e
sidomos çrregullimet të ekuilibrit acidobazik, metabolizmit të ujit dhe elektrolitëve (siç janë
hipokalcemia, hipoglikemia, hipernatremia apo hiponatremia).

Konvulsionet për shkak të hipokalcemisë te latantët janë pasojë e rakitit dhe janë të gjeneralizuara,
me humbje të vetëdijes, janë kalimtare dhe me prognozë të mirë.
Te fëmijët e rritur, hipokalcemia mund të paraqitet si pasojë e hipoparatiroidizmit parësor ose
pseudohipoparatiroidizmit dytësor tek pamjaftueshmëria kronike e veshkave.
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Konvulsionet hipoglikemike paraqiten te sëmundjet trashëguese të çrregullimit të metabolizmit, siç
janë: galaktozemia, intolerance në fruktozë, ndjeshmëria në leucin etj. Te fëmijët e periudhës
parashkollore dhe shkollore sulmet hipoglikemike paraqiten më së shpeshti për shkak të mjekimit
joadekuat të diabetit melit. Hipoglikemia për shkak të hiperinsulizmit është çrregullim shumë i
rëndë i metabolizmit dhe vështirë korigjohet.
Konvulsionet si pasojë e çrregullimit të metabolizmit të natriumit. Shkaktarët e konvulsioneve
hiponatremike janë të shumtë: diarreja, intoksikimet me ujë për shkak të hollimit të tepruar të
qumështit te latanti, sidomos tek i porsalinduri çrregullimet e sekrecionit të hormonit antidiuretik,
hiperplazioni adrenal i lindur etj. Humbje e natriumit në mënyrë fulminante mund të jetë me pasoja
të rënda. Përqendrimi i zvogëluar i natriumit ndikon në përsëritjen e konvulsioneve te disa
sëmundje.

Konvulsionet hipernatremike mund të paraqiten te diarreja, te dehidrimet që shfaqen te diabeti
insipid qëndror ose nefrogjen, te marrja e tepërt e kripës (NaCl) pa marrje të mjaftueshmë të ujit.
Hipernatremia që zgjat shumë mund të shkaktojë trombozën e sinus sagitalis dhe venave të tjera
të trurit, të cilat përcillen me konvulsione dhe dëmtime të përhershme të trurit.
Konvulsionet për shkak të mungesës së piridoksinës (vitamina B6). Piridoksina është e nevojshme
për sintezën e acidit Y-amino-buterik (GABA), i cili është neurotransmiter inhibitor kryesorë në
tru dhe luan rol të rëndësishëm në aktivitetin neural dhe atakun epileptik. Këto konvulsione më së
shpështi paraqiten tek i porsalinduri dhe pamjaftueshmëria e mëlçisë.

1.5 Konvulsionet për shkak të infeksioneve akute intrakraniale
Në neuropediatri janë të rëndësishme konvulsionet febrile për shkak të diagnozës diferencuese me
meningjitet dhe encefalitet. Konvulsionet që paraqiten gjatë këtyre infeksioneve intrakraniale, janë
simptomë e sëmundjes dhe nuk janë konvulsione febrile. Ato mund të jenë të gjeneralizuara tonikeklonike dhe fokale. Më shpesh paraqiten tek encefalitet, më rrallë te meningjitet dhe te abcesi i
trurit. Tek afër 30% e rasteve me meningoencefalite paraqiten konvulsionet. Shpeshherë paraqitet
dilema se a duhet të bëhet në mënyrë rutinore ekzaminimi i lëngut trunoro-shpinor. Sipas
Akademisë Amerikane Pediatrike rekomandohet punksioni lumbal te çdo fëmijë nën moshën
njëvjeçare me konvulsione të para febrile.
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1.6 Sulmet konvulsive hipoksike
Sulmet konvulsive hipoksike shkaktohen si pasojë e çrregullimit të qarkullimit të gjakut në tru,
uljes së papritur të presionit arterial dhe për shkak të mbizotërimit të parasimpatikusit. Në këtë
grup bëjnë pjesë sinkopat vazomotorike, të cilat janë të shpeshta te fëmijët shkollorë dhe paraqesin
problem në punën e përditshme të mjekut. Paraqiten te fëmijët që qëndrojnë gjatë në këmbë, në
temperatura të larta, në hapësira të mbyllura, nga frika prej infeksionit, gjatë traumave psikike etj.
Gjithashtu vend të rëndësishëm zënë edhe atakët cerebral afektiv (sulmet respiratore afektive), si
pasojë e ndërprerjes së frymëmarrjes gjatë të qarit të fëmijës, që shfaqen prej moshës 12 muaj deri
në moshën 4 vjeçare, por nuk kërkojnë ndonjë mjekim me barna.

1.7 Sulmet konvulsive aksidentale
Në këtë grup bëjnë pjesë konvulsionet që paraqiten si rezultat i intoksikimeve me barna të
ndryshme, kemikale, si reaksion toksoarlergjik gjatë manifestimeve alergjike, për shkak të edemës
së trurit etj.

1.8 Sulmet konvulsive posttraumatike
Konvulsionet të shkaktuara nga traumat e trurit janë të shpeshta. Dëmtimet e trurit gjatë lindjes
shpesh janë shkaktarë të konvulsioneve të hershme dhe të çrregullimeve neurologjike. Gjithashtu
ataku konvulsiv posttraumatik mund të paraqitet edhe më vonë. Konvulsionet mund të jenë
parciale të thjeshta, ose më së shpeshti të gjeneralizuara të tipit “grand mal”. Mund të paraqiten 7
ditë pas lëndimit, ose më vonë pas muajit të 6 deri 3 vjeç. Konvulsionet që paraqiten për shkak të
tumoreve intrakraniale, insulteve cerebrale, janë të rralla te fëmijët, por duhet të mendohet edhe
për ato.
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KAPITULLI 2
2.1 Epilepsitë dhe sindromat epileptike
Përkufizimi. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, epilepsia është sëmundje kronike e trurit
me etiologji te ndryshme, që karakterizohet me sulme të përsëritura cerebrale, për shkak të
zbrazjeve të pakontrrolluara të neuroneve, të përcjella me manifestime të ndryshme klinike dhe
laboratorike. Përkufizimin më të saktë të sulmit epileptik i pari e ka dhënë Jackson. Sulmi ndodh
si rezultat i zbrazjeve jonormale të qelizave nervore. Ky aktivitet jonormal i neuroneve regjistrohet
në elektroencefalogram. Epilepsia paraqitet në çdo moshë, por më shpesh paraqitet te fëmijët se te
të rriturit. Mendohet se 90% e të gjitha epilepsive fillojnë deri në moshën 20 vjeçare. Sëmundja në
fëmijëri është variabile në pikëpamje të manifestimit dhe të ecurisë së saj. Sulmi i parë epileptik
shpeshherë shfaqet në kuadër të ndonjë infeksioni virusal, ose me temperaturë subfebrile. Sulmet
te fëmijët janë më tepër të fragmentuar, atipikë, për shkak të papjekurisë së trurit. Shpeshherë
etiologjia është e panjohur, si dhe përshkrimi i sulmeve, në të shumtën e rasteve, ndihmon në
përcaktimin e diagnozës.
Klasifikimi etiologjik. Sipas etiologjisë epilepsitë ndahen në:
1. Idiopatike (parësore, genuine, funksionale, trashëguese),
2. Simptomatike (dytësore, organike, traumatike, të fituara) dhe
3. Kriptogjene (të fshehura, të supozuara simptomatike).

1.Epilepsitë idiopatike. Janë ato epilepsi te të cilat nuk mund të gjendet asnjë shkaktar apo dëmtim,
i cili do të ketë shkaktuar sulmin epileptik. Është e njohur se disa prej epilepsive idiopatike janë
trashëguese. Zhvillimi i shkencës, avasimi i gjenetikës molekulare dhe metodat e reja teknike në
analizën e acidit desoksiribonukeinik (ADN) kanë mundësuar zbulimin e gjeneve dhe mutacioneve
të tyre në të sëmurët me disa lloje të epilepsive, sidomos të periudhës fëmijërore. Hulumtimet janë
bërë në familjet te të cilat në disa gjenerata kanë pasur antarë me epilepsi. Gjeni i parë te i sëmuri
me epilepsi është zbuluar në vitin 1995.
2. Epilepsitë simptomatike. Janë ato epilepsi të cilat paraqiten si pasojë e dëmtimit organik të trurit
siç janë anomalit zhvillimore të trurit, dëmtimet perinatale, encefalopatit hipoksike-iskemike me
hemoragji intrakraniale, dëmtimet postnatale kraniocerebrale, sëmundjet infektive të sistemit
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nervor (meningjitet, encefalitet, abcesi i trurit), sëmundjet degjenerative të sistemit nervor,
anomalite vaskulare, tumoret e sistemit nervor, infeksionet intrauterine etj. Me avansimin e
mjekësisë, përsosjen e ekzaminimeve laboratorike, kufiri ndërmjet epilesive idiopatike dhe atyre
simptomatike po bëhet më i pasigurt, kështu që numri i epilepsive idiopatike po bëhet gjithnjë e
më i vogël.
3. Epilepsitë kriptogjene. Janë ato epilepsi parciale për të cilat, në bazë të manifestimeve klinike
dhe elektroencefalogramit, mendohet se janë simptomatike dhe kanë substrat organik, por të cilin
ende nuk mund ta identifikojnë me metodat ekzaminuese të cilat i kemi në zbatim.
Faktorë të tjerë provokues të sulmeve epileptike, përpos sëmundjeve të lartë përmendura, mund të
jenë: pagjumësia, hipoglikemia, sforcimi i tepruar fizik, stresi emocional, ekspozimi në diell etj.
Duhet të theksohet se një sulm nuk do të thotë sëmundje dhe duhet një ekzaminim i detajuar
neurologjik dhe ekzaminime tjera plotësuese që të caktohet përfundimisht diagnoza e epilepsisë.
Fiziologjia patologjike. Baza e fiziologjisë patologjike te epilepsitë është disritmia cerebrale
paroksimale, d.m.th. zbrazja bioelektrike e grupeve qelizore ganglionare gjegjësisht depolarizimi
i një numri të vogël ose më të madh të neuroneve, papritur në mënyrë të sikronizuar dhe kalimtare.
Zbrazjet bioelektrike mund të kenë prejardhjen prej pjesëve të ndryshme të trurit (substancës së
përhimtë) dhe të zgjohet në mënyra të ndryshme:
1. Prej pjesëve të ndryshme të korteksit të trurit:
2. Prej regjioneve të thella kortikale dhe bërthamave:
3. Prej vatrave të shumta kortikale, që rezultojnë me zbrazje difuze:
4. Zbrazjet prej një vatre kortikale të një anë mund të zgjerohen në anën tjetër:
5. Zbrazjet prej vatrave kortikale zgjerohen në centrecefalon duke shkaktuar zbrazje të
gjeneralizuar dytësore:
6. Prej centrecefalonit, prej nga fillojnë zbrazjet epileptike të dyanshme të sinkronizuara dhe
të gjeneralizuara.
Klasifikimi i epilepsive sipas manifestimeve klinke. Komiteti Internacional kundër
Epilepsisë në vitin 1981 përpiloi klasifikimin e epilepsive në bazë të kuadrit klinik dhe
elektroencefalografisë në dy grupe të mëdha :
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1) Epilepsitë e gjeneralizuara (të përgjithësuara)
2) Epilepsitë parciale (vatrore, fokale).
Tek epilepsitë parciale sulmi cerebral fillon në një pjesë të korteksit cerebral, kurse
epilepsitë e gjeneralizuara kanë një sulm të regjistruar njëkohësisht në të dyja hemisferat
cerebrale. Disa sulme cerebrale është vështirë të futen brenda në grupi të caktuar dhe ato
janë konsideruar si 3) epilepsi të paklasifikuara (tabela 1.5)
Tabela 1.5 Klasifikimi Ndërkombëtar i epilepsive sipas manifestimeve klinike
1. Epilepsitë e gjeneralizuara:
Sulmet e gjeneralizuara tonike-klonike
Sulmet tonike
Sulmet klonike
Sulmet mioklonike
Sulmet atonike
Spazmat infantile
Absenca: tipike dhe atipike
2. Epilepsitë parciale mund të jenë:
a) Epilepsi parciale e thjeshtë, mund të jetë:
Motorike
Senzorike
Autonome
b) Epilepsi parciale komplekse (e përbërë)

3. Epilepsitë e paklasifikuara

2.2 Epilepsitë me sulme të gjeneralizuara
Bëhet fjalë për epilepsitë idiopatike (trashëguese) në 75% të rasteve të të cilave e kanë gjenezën
në centrecefalon, kurse 25% janë simptomatike. Në këtë grup të epilepsive bëjnë pjësë epilepsitë
në vijim.
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2.3 Epilepsia me sulme të gjeneralizuara tonike-klonike parësore (epilepsia grand
mal)
Sulmet e gjeneralizuara tonike-klonike, të njohura edhe si grand mal, paraqiten si formë e posaçme
e epilepsisë te fëmijët, por shumë më shpesh shfaqen në kombinime me lloje të tjëra të epilepsive
dhe sindromave të ndryshme epileptike.
Epidemiologjia. Sulmet tonike-klonike paraqesin formën më të shpeshtë të manifestimit të
sulmeve konvulsive të gjeneralizuara. Sipas O. Donohoe dhe Lockman, 75-80% te të gjitha
epilesive te fëmijët, i përbëjnë sulmet tonike-klonike, të cilat paraqiten si të vetme, ose të
shoqëruara me sulme parciale apo forma të tjera. Fillojnë në çfardo moshe, por më së shpeshti
paraqiten në moshat prej 3-11 vjeç.
Lokalizimi i vatrës patologjike parësore gjendet në centrecefalon i cili në mënyrë simetrike zbrazet
në tru, prandaj sulmi është i gjeneralizuar.
Manifestimet klinike. Karakterizohet me humbje të vetëdijes dhe të aktivitetit motorik të
gjeneralizuar. Në fillim paraqitet kontraksioni tonik i muskulaturës me ndërprerje të frymëmarrjes
dhe paraqitjen e cianozës. Pastaj vijon faza klonike, me konvulsione klonike të ekstremiteteve dhe
trupit. Duart zakonisht janë në fleksion, ndërsa këmbët në ekstension. Gjatë kohës së fazës klonike
shpeshherë mund të pasojnë kafshimi i gjuhës, hipersalivocioni, shkuma në gojë, urinimi dhe
defekimi i pakontrrolluar. Gjendja postiktale përfshinë një periudhë me kohëzgjatje të ndryshme,
të karakterizuar nga humbja e vetëdijes. Pas zgjimit shpeshherë janë të pranishme kokëdhimbja,
dhembjet e muskujve dhe shqetësimi. Në disa raste sulmit epileptik i paraprijnë simptomat psikike,
siç janë: ndryshimi i disponimit, lodhja, përgjumësia, iritabiliteti etj. Këto simptoma paraqiten disa
orë deri në disa ditë para sulmit. Ndonjëherë sulmet epileptike mund të fillojë me aurë në formë të
dhembjeve në epigastriumn dhe me marramendje. Prezenca e aurës bën të mendohet për dëmtim
fokal dhe kërkon diagnostikim adekuat me qëllim të ordinimit të barnave gjegjëse. Sulmi mund të
shfaqet gjatë tërë ditës, por në të shumtën e rasteve paraqitet në orët e para të gjumit, ose menjëherë
pas zgjimit. Afër 25% të fëmijëve kanë sulme epileptike gjatë natës.
Gjetja elektroencefalografike. Elektroencefalografia interiktale te sulmi grand mal idiopatik, në të
shumtën e rasteve, është normale për këtë arsye shpeshherë është e nevojshme që të bëhet regjistrimi
gjatë 24 orëve (video EEG), ose me faktor provokues (deprivimi i gjumit, fotostimulimi, dhe
hiperventilimi). Regjistrimet në gjumë e rrisin shpesh mundësinë e aktivitetit epileptiform. Llojet e
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aktivitetit epileptiform interiktal në sulmet konvulsive të gjeneralizuara, në EEG mund të
prezantohen në formë majës, valë të mprehta, polimaja ose komplekse maja-valë.
Diagnoza diferenciale. Në diagnozë diferenciale vijnë në konsiderim disa çrregullime të ndryshme
paroksimale të natyrës joepileptike si: sulmet anoksike, sinkopa, sulmet afektive respiratore, sulmet
psikogjene, frika e natës, migrena, koreatetoza paroksimale etj.
Mjekimi. Barna të zgjedhjes së parë janë valoproati në dozë 20-50 mg/kg të masës trupore i ndarë
në 2-3 doza ditore dhe karbamazepina në dozë 10-20 mg/kg të masës trupore në 1-2 doza ditore, por
gjithashtu mund të ordinohen barbituratet, primidoni, klobazami dhe antiepileptikët më të rinj
lamotrigine dhe topiramate.

2.4 Absenca
Absenca është formë relativisht e rrallë e epilepsisë parësore të gjeneralizuar te fëmijët. Përkufizohet
si çrregullim i vetëdijes, me fillim dhe mbarim të papritur, që shoqërohet me shkarkesa në formë
bufesh të maja-valëve sinkrone në EEG. Zakonisht errësimi i menjëhershëm i vetëdijes shoqërohet
me vështrim të fiksuar dhe ndalim të të gjitha veprimeve që ndërkohë kryheshin nga i sëmuri. Sulmet
mund të shoqërohen edhe me simptoma të lehta motorike dhe automatike.
Sipas klasifikimit Ndërkombëtar të sulmeve epileptike (1991-1998) dhe në bazë të EEG iktale, është
bërë ndarja e absancës në dy lloje: absancë tipike dhe atipike. Për absancën tipike është karakteristik
shkarkimi simetrik sinkron i kompleksit maja-valë dhe që regjistrohet në EEG në ritëm të rregullt
prej 3Hz/sec, ndërsa në absancën atipike paraqiten çrregullime të ndryshme në EEG.
Epidemiologjia. Paraqitja vjetore e epilepsisë me absancë është vlerësuar 7:100.000 fëmijë të
moshës 0-15 vjeç. Më të shpeshta këto sulme janë te femrat e moshës së vogël. Megjithëse janë
karakteristikë e periudhës së hershme shkollore, sulmet e absancës mund të vihen re por rrallë edhe
të adoleshencës.
Etiologjia. Në etiologjinë e epilepsisë me absancë tipike rol të rëndësishëm luajnë faktorët gjenetikë.
Përpos tyre edhe dëmtimet e fituara të trurit (dëmtimet perinatale, dëmtimet e kokës, infeksionet
intrakraniale, tumoret etj.) mund të jenë shkaktare të paraqitjes së kësaj epilepsie.
Manifestimet klinike. Në bazë të karakteristikave klinike, sulmet absancë tipike ndahen në të
thjeshta dhe komplekse.
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Absancat tipike të thjeshta karakterizohen me humbje të papritur të vetëdijes dhe ndërprerje të
aktivitetit. Gjate sulmit fëmija ka shikim “të zbrazët” me lëvizje ritmike të kapakëve të syve. Gjatë
asaj kohe i sëmuri nuk sheh, nuk dëgjon dhe pas ndërprerjes së papritur të sulmit, vazhdohet aktiviteti
i ndërprerë. Zakonisht sulmi zgjat disa sekonda dhe ekziston amnezi e plotë për manifestimet gjatë
sulmit, ose mund të jetë vetëm një gjendje konfuze. Këto sulme epileptike mund të përsëriten disa
herë gjatë ditës.
Absancat tipike komplekse (të përbëra) karakterizohen me çrregullim të vetëdijes të përcjellë me
automatizma dhe manifestime motorike e dukuri të tjera. Paraqiten më shpesh se absancat e thjeshta
dhe janë të njohura disa forma të këtyre sulmeve: absanca me kompetentë klonike, atonike, tonike,
automatizma me fenomene autonome dhe absanca me forma të përziera.
Epilepsitë me absanca tipike, sipas klasifikimit më të ri, paraqesin grupe të sindromave epileptike
që dallohen jo vetëm sipas moshës kur sulmet fillojnë, por edhe në bazë karakteristikave klinike dhe
EEG.
Diagnoza. Diagnoza e epilesisë me absancë, caktohet në bazë të të dhënave anamnestike,
manifestimit klinik dhe EEG karakteristike, ku vërehen komplekse maja-valë të gjeneralizuara.
Provokimi i absancës gjatë hiperventilimit është test i rëndësishëm. Diagnoza e epilepsisë me
absancë tipike, eleminohet nëse edhe pas hiperventilimit adekuat regjistrmimi në EEG mbetet
normal.
Mjekimi. Bar i zgjedhjes së parë për epilepsitë me absancë tipike është etosuksimidi. Doza fillestare
është 15 mg/kg të masës trupore në ditë. Kjo dozë mund të rritet gradualisht deri në dozë mbajtëse
20-40 mg/kg të masës trupore në ditë e ndarë në 1-2 doza ditore. Nëse fëmija vazhdon të ketë sulme,
rekomandohet valproati (në dozë 20-20 mg/kg në ditë). Kur nuk ka sukses monoterapia, provohet
kombinimi i etosuksimidit me valproat. Në rastet rezistuese mund të përdoren lamotrinia, klobazami,
dhe në rastet kur në EEG ka shenja fokale, mund të provohet dhe karbamazepina.

Sindromat epileptike të cilat manifestohen me absancë tipike.
Në këtë grup bëjnë pjesë:
1. Epilepsia absancë e fëmijërisë (piknolepsia). Është një sindromë epileptike e gjeneralizuar me fillim
të sulmeve absancë të thjeshta dhe komplekse, në moshën 4-8 vjeçare. Sulmet mund të shoqërohen
nga një devijim lartë i syve dhe retropulsion i kokës dhe i trupit. Në 30-40 % të rasteve vihen re edhe
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sulme të gjeneralizuara tonike-klonike. Zhvillimi neurologjik dhe mental është normal, kurse
prognoza e kësaj epilepsie është e mirë.
2. Epilepsia absancë juvenile. Mosha e fillimit është rreth pubertetit dhe absancat janë të njejta me ato
të vërejtura në moshat më të reja, përveç lëvizjeve retropulsive që janë më të rralla. Frekuenca e
sulmeve është më e rrallë se në rastin e epilepsisë absancë të fëmijërisë. Shpesh shoqërohet me sulme
të gjeneralizuara tonike-klonike, zakonisht në zgjim. Prognoza e kontrrollit të sulmeve është më e
keqe se në rastin me sulme të fëmijërisë. Epilepsia absancë juveline është rezistuese në terapi.
3.

Epilepsia me absancë mioklonike. Tanisari (1985) ka përshkruar sulme të absancës të
shoqëruara me lëvizje mioklonike ritmike të shpatullave, të krahëve dhe anësive të poshtme. Lëvizjet
klonike ritmike janë më të fuqishme se sa ato të vërejtura në sulmet tipike të absancës. Prognoza nuk
është e mirë, për më tepër epilepsia absancë mioklonike mund të shoqërohet edhe me encefalopati.
Sulmet janë rezistuese në terapi me etosuksimid dhe valproat. Me aplikimin e antiepileptikëve të
rinj, numri i sulmeve është zvogëluar dukshëm.

2.5 Epilepsitë mioklonike
Epilepsitë me mioklonizma përbëjnë një grup të madh të sulmeve cerebrale me etiologji,
patogjenezë dhe prognozë të ndryshme e që i kanë të përbashkëta dridhjet mioklonike (nga
greqishtja klonos “lëvizje e papritur”). Meqënëse çdo levizje implikon aktivitet muskulor
përdoret termi miokloni dhe çdo lëvizje klonike është një dridhje, atëherë përdoret termi dridhjet
mioklonike. Sulmet mioklonike konsistojnë në lëvizje të pavullnetshme, të shpejta, aritmike të
karakterizuara nga një paraqitje e papritur. Muskujt që preken janë ata tërthorovijorë, më shumë
të qafës, krahëve ose shpatullave. Nëse preken ekstremitetet e poshtme, i sëmuri mund të rrëzohet
në tokë. Sulmet mioklonike mund të jenë të gjeneralizuara ose të lokalizuara (fragmentale,
fokale, segmentale). Vetëdija mund të jetë e turbulluar, zgjat disa sekonda dhe shpesh mund të
mos vërehet.
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2.6 Spazmat infantile ( sindroma West )
Spazmat infantile, për herë të parë, i ka përshkruar West në vitin 1941, por më vonë në fillimet
e viteve pesëdhjeta janë potencuar tri karakteristikat kryesore të kësaj sindrome: 1. Sulmet
epileptike në formë të spazmeve, 2. Retardimi psikomotorik te shumica e fëmijëve të sëmurë dhe
3. Ndryshimet karakteristike në EEG në formë të hipsaritmisë. Është sindromë epileptike me
prognozë të keqe, relativisht e shpeshtë që paraqitet te latanti prej moshës 3-12 muaj. Shumë më
rrallë paraqitet gjatë vitit të dytë të jetës, me paraqitje më të rrallë prej muajit 5-7 muaj.
Etiologjia.
Sipas etiologjisë sindroma West ndahet në dy grupe: idiopatike (parësore) dhe simptomatike
(dytësore). Te grupi i parë idiopatik, në momentin e paraqitjes të sulmit epileptik fëmija është i
shëndoshë dhe ka zhvillim normal psikomotorik. Në grupin e dytë bëjnë pjesë fëmijët te të cilët
ka pasur ngecje në zhvillimin psikomotorik dhe çrregullime të tjera neurologjike, para fillimit të
sulmit. Afër 85% të fëmijëve kanë shenja të qarta të deficitit neurologjik dhe i takojnë grupit me
etiologji simptomatike.
Faktorët etiologjikë më të shpeshtë të spazmave infantile janë: dëmtimet prenatale, perinatale
dhe postnatale, sindromat neurokutane (skleroza tuberose), anomalitë e lindura të trurit,
infeksionet intrauterine, infeksionet postnatale, disa sëmundje metabolike, degjenerative etj.
Në aspektin patofiziologjik sindroma West paraqet një disritmi difuze të përzier të cilën e
përbëjnë zbrazjet e gjeneralizuara sinkrone të dyanshme.

Manifestimet klinike.
Sipas manifestimeve klinike spazmat infantile, ndahen në spazma fleksore, ekstenzore dhe të
përziera. Karakteristikë kryesore e tyre është fillimi i papritur dhe kontraksioni i dyanshëm
simetrik i muskulaturës së qafës, trupit dhe ekstremiteteve.
Spazmat fleksore konsistojnë në fleksion të kokës, trupit dhe ekstremiteteve, me ç’rast krahët janë
në aduksion (përqafim) ose abduksion (krahët e flektuar në bërryla), ndërsa këmbët zakonisht janë
në abduksion.

33

Spazmat ekstensore karakterizohen me ekstension të menjëhershëm të qafës, trupit dhe
ekstremiteteve të poshtme, kurse krahët janë në abduksion dhe ekstension. Kjo formë e spazmave
paraqitet sidomos te fëmijët me dëmtime strukturale të trurit.
Spazmat e përziera (fleksore-ekstensore) shkaktojnë fleksion të qafës, trupit dhe krahëve dhe
ekstension simetrik të këmbëve, ose fleksion të ekstremiteteve të poshtme dhe ekstension të
krahëve me fleksion të shkallëve të ndryshme të qafës dhe trupit.
Mjekimi. Në mjekimin e sulmeve cerebrale me spazma infantile, që paraqesin format më
rezistuese të epilepsive, suksese mjaft të mira janë arritur me aplikimin e kortikosteroideve dhe
ACTH. Ordinohet ACTH në dozë 10-20 UI. në ditë në mënyrë intramuskulore, për dy javë dhe
nëse nuk arrihet efekti i dëshiruar, doza rritet prej 30-40 UI intramuskulor për 4 javë. Prej
kortikosteroideve më së shpeshti përdoret prednizoloni (në dozë 2-10 mg/kg të masës trupore në
ditë), dhe deksametazoni (në dozë 0.3-0.5 mg/kg të masës trupore në ditë). Me kortikosteriode dhe
ACTH, përmirësimi arrihet në 60% të rasteve, me ç’rast ndërpriten sulmet, EEG normalizohet, por
gati gjithmonë mbesin dëmtimet e përhershme neurologjike. Efektet e dëmshme anësore të ACTH
dhe kortikosteroideve janë të shpeshta dhe ato duhet të përcillen e të evitohen duke u zvogluar
doza.
Prognoza. Sindroma West është ndër çrregullimet epileptike më të rënda që prekin fëmijët.
Prognoza është e lidhur me etiologjinë. Rastet idiopatike si dhe fëmijët me ekzaminimin
neurologjik normal kanë më shumë mundësi të kenë prognozë më të mirë. Mirëpo, në 75-95% të
rasteve është konstatuar vonesë mentale, shpesh e përcjell me dëmtime neurologjike. Prognoza
gjithashtu nuk është e mirë për shkak se pas ndërprerjes së spazmave infantile, zhvillohen forma
tjera të epilepsive rezistuese në terapi (p.sh. sindroma Lennox-Gastaut). Gjithashtu te këta fëmijë
vdekshmëria është mjaft e lartë.
Epilepsia miklonike beninje e latantit dhe epilepsia e rëndë mioklonike e latantit. Janë dy
forma të epilepsive me mioklonizma që shfaqen në fund të vitit të parë ose në vitin e dytë të jetës.
Paraqiten papritmas me mioklonizma të gjeneralizuara të tipit grand mal te fëmijët deri atëherë të
shëndoshë. Në fillim të sëmundjes dallimi ndërmjet këtyre dy formave nuk është i mundur. Bëhet
fjalë për epilepsi idiopatike. Diagnoza caktohet në bazë të encefalogramës ku regjistrohen
shkarkesa të maja-valëve bileare ose të polimaja-valëve që shpesh ndodhin njëra pas tjetrës.
Mjekimi bëhet me valproat. Dallimi ndërmjet këtyre dy formave është se epilepsia beninje reagon
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mirë në terapi, ndërsa te epilepsia e rëndë mioklonike me gjithë barnat e ordinuara sulmet
progredojnë, kurse zhvillimi psikomotorik është i vonuar.

2.7 Epilepsia mioklonike-astatike (atonike)
Kjo sindromë epileptike është mjaft e rrallë dhe përfshinë 1-2 % të të gjitha epilepsive që shfaqen
te fëmijët deri në moshën 9 vjeçare. Shenjat e para klinike fillojnë të shfaqen te fëmijët, deri
athëherë të shëndoshë, rreth moshës 2-5vjeçare.
Etiologjia. Të dhënat për çrregullime konvulsive dhe epilepsi tek antarët e familjes së të sëmurëve
me epilepsi mioklonike- astatike, tregojnë për rëndësinë e faktorëve trashëgues.
Manifestimet klinke. Simptomatologjia është tepër dramatike dhe shpeshherë është vështirë të
dallohet nga forma malinje e sindromës Lennox-Gastaut. Bëhet fjalë për epilepsi që fillon me
mioklonizma dhe sulme atonike, ndonjëherë dhe sulme tonike-klonike (grand-mal). Sulmet
mioklonike manifestohen në formë të dridhjeve të krahëve dhe shpatullave, shpesh përcillen dhe
me tundje të kokës. Dridhjet e fuqishme mund të çojnë në rrëzimin e fëmijës në tokë dhe në
lëndime trupore. Sulmet shpeshtohen dhe mund të paraqiten absanca e thjeshtë dhe e përbërë.
Gjetja elektroencefalografike. EEG tregon forma të rënda jonormale, kryesisht predominojnë
maja-valët e parregullta 2-3 Hz
Mjekimi. Provohet me antiepileptikë të ndryshëm. Bar i zgjedhjes së parë është valproati në dozë
20-50 mg/kg të masës trupore në 2-3 doza ditore, pastaj benzodiazepinat dhe etosuksimidi. Në disa
fëmijë të sëmurë nga epilepsia mioklonike-astatike përmirësim i dukshëm është arritur me
aplikimin e antiepileptikëve të gjeneratës së re (lamotriginës dhe felbamatit). Gjithashtu në rastet
rezistuese në terapi si dhe me status epileptik mioklonik, është e indikuar dhënia e ACTH. Te disa
fëmijë, pas disa muajve, sulmet mioklonike-astatike ndërpriten vetëvetiu edhe pa dhënien e
antiepileptikëve.
Prognoza. Nuk është e mirë nëse sëmundja fillon para moshës 2 vjeçare me sulme të
gjeneralizuara tonike-klonike febrile, ose afebrile, të cilat përsëriten. Mirëpo, sidomos kanë
prognozë të keqe nëse paraqiten gjatë sulmit.
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2.8 Sindroma Lennox-Gastaut
Kjo formë e epilepsisë, së bashku me sindromën West, paraqesin format më të rënda të epilepsive
të periudhës fëmijërore. Fillon në periudhën parashkollore, më së shpeshti rreth moshës 3-5
vjeçare. Karakteristikat kryesore të kësaj sindrome janë sulmet epileptike, ndryshimet
karakteristike në EEG, rezistenca në antiepileptikë dhe përqindja e lartë e vonesës mentale (90%).
Etiologjia. Rreth 60% të fëmijëve paraprakisht kanë pasur encefalopati me sulme epileptike të
shoqëruara në të shumtën e rasteve me retardim psikomotorik dhe çrregullime neurologjike.
Etiologjia e encefalopatisë është heterogjene, por në shumicën e rasteve është e panjohur. Shpesh
shkaktarë të kësaj sindrome janë sëmundjet metabolike-degjenerative progresive. Një numër i të
sëmurëve me sindromën West më vonë kalojnë në atë të Lennox-Gestaut.
Manifestimet klinike. Sulmet epileptike klinikisht paraqiten në disa forma: dominojnë
mioklonizmat si dhe sulmet atonike (astatike), apsanset (mioklonike dhe atonike), grand mal dhe
sulmet parciale. Shumë i shpeshtë është dhe statusi epileptik. Problem të posaçëm paraqesin sulmet
atonike, të cilat paraqiten te 26-50% të rasteve dhe karakterizohen me humbje të menjëhershme të
tonusit muskulor dhe për pasojë kanë rrëzimin e papritur të fëmijës, shpeshherë me lëndime
turpore.
Gjetja elektroencefalografike. Karakteristike janë ndryshimet në EEG, me zbrazje irregulare, dhe
aktivitet të ngadalësuar, maja bilaterale dhe simetrike, ose me valë të mprehta me zgjatje të
shkurtër.
Mjekimi. Sindroma Lennox-Gastaut mjekohet me kombinime të antiepileptikëve të ndryshëm
(politerapia) pasiqë është epilepsi rezistuese në një antiepileptik. Kombinimi më i mirë është
dhënia e benzodiazepinëve (klonazepam, klobanit etj) me valproatin 20-50 mg/kg të masës trupore
në 2-3 doza ditore. Bën pjesë në grupin e epilepsive shumë rezistuese në antiepileptik. Efekti
terapeutik arrihet më së miri me kombinimin e benzodiazepineve dhe valproatit. Nga
benzodiazepinet, më shpesh përdoret klonazepami, nitrazepami dhe klobazami.
Prognoza. Nuk është e mirë. Edhe pse sulmet epileptike, pas disa viteve, tregojnë tendencë të
stabilizimit, çrregullimet psikike dhe intelektuale progredojnë në drejtim të vonesës së zhvillimit
mental.
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2.9 Epilepsitë parciale
Epilepsitë parciale ndahen në:
1. Epilepsi parciale me simptomatologji të thjeshtë,
2. Epilepsi parciale me simptomatologji të përbërë (komplekse),
3. Epilepsi parciale në mënyrë dytësore të gjeneralizuara.

2.10 Epilepsitë parciale me simptomatologji të thjeshtë
Sulmet parciale fillojnë të lokalizuara në një pjesë të korteksit të një hemisfere pak a shumë qartë
të definuar dhe zhvillohen pa humbje të vetëdijes. Varësisht nga lokalizimi i vatrës epileptike,
simptomatologjia klinike është e ndryshme dhe përfshinë manifestime motorike, sensitive,
afektive, psikike dhe të tjera.
Zbrazjet epileptiforme, që janë përgjegjëse për sulmet parciale motorike, mund të mbesin të
lokalizuara vetëm në një sipërfaqe të vogël të korteksit, por (edhe) mund të zgjerohen duke
përfshirë dhe regjionet përreth. Si shembull i zbrazjeve epileptiforme me zgjerim progresiv më së
shpeshti i përmendet “marshi” i Jacksonit që është i rrallë te fëmijët. Sulmi mund të fillojë në
formë të dridhjeve klonike të gishtit të madh të shputës, mandej mund të progredojë në kofshë,
dhe në krah të së njëjtës anë dhe anasjelltas. Kur dridhjet e përfshijnë kokën dhe qafën zakonisht
pason humbja e vetëdijes dhe shpeshherë mund të vie deri te sulmi i gjeneralizuar. Sulmet në të
shumtën e rasteve janë të shkurtra. Nëse sulmi zgjatë më tepër se 30 minuta, kur kemi të bëjmë me
status epileptik, shpesh herë mund të paraqiten parezat kalimtare postiktale (pareza e Todd-it).
Gjatë sulmeve sensitive, i sëmuri ankohet në sensacione të nxehtësisë, të ftohtit, parestezione,
sensacione virusale, auditive, olfaktive dhe gustative.
Sulmet autonome përfshijnë dhembjet epigastrike, palpacionet, hipereminë, djersitjen. Fokusi i
zbrazjeve epileptiformë gjendet në sistemin limbik.
Në grupin e epilepsive parciale me simptomatologji të thjeshtë bëjnë pjesë:
1. Epilepsia beninje parciale me fokus centrotemporal ( Epilepsia rolandike).

Është një prej formave më të shpeshta të epilepsive parciale me simptomatologji të thjeshtë. Kjo
është forma më e shpeshtë e epilepsisë te fëmijët (25-30% të gjithë fëmijëve me epilepsi) dhe
shfaqet në periudhën parashkollore deri në pubertet. Zhvillimi psikik dhe motorik është normal.
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Bëhet fjalë për epilepsi idiopatike, e cila trashëgohet në mënyrë autosomale dominante me penetrim
variabil.
Te shumica e fëmijëve manifestimet klinike janë me fenomene motorike, ndërsa te 10% e tyre
shfaqen edhe fenomene somato-sensore. Te fëmijët e moshës mbi 5 vjeçare, sulmet paraqiten në
orët e para të gjumit ose më shpesh para zgjimit në mëngjes dhe zakonisht zgjasin shkurt.
Manifestohen në formë të kontraksioneve tonike të gjysmës së fytyrës, apo kontraksioneve klonike
të kapakëve të syve dhe pjesës bukale. Për shkak se përfshihet edhe muskulatura orofaringeale,
fëmija nuk mund të flasë, shfaqet hipersalivacioni dhe shpeshherë lëshim i zërave të ndryshëm.
Shpesh sulmi cerebral fokal gjeneralizohet në mënyrë dytësore, të formës grand mal.
Gjetja elektroencefalografike është karakteristike, regjistrohet aktivitet fokal në formë maja në
regjionin centro-temporal.
Prognoza e epilepsisë rolandike është në të shumtën e rasteve e mirë, dhe për këtë arsye
rekomandohet mjekimi me një antiepileptik (karbamazepin, primidon, ndonjëherë me valproat).
2. Epilepsia afazike e fituar (Sindroma Landau-Kleffner)
Për herë të parë është përshkruar në vitin 1957 nga Landau dhe Kleffer. Sëmundja karakterizohet
me disfunksion akut ose subakut të të folurit, e përcjellë me çrregullime elektroencefalografike, dhe
shpeshherë me sulme konvulsive të formave të ndryshme.
Ngjan me sindromën e autizmit. Etiologjia nuk është e sqaruar, megjithëse disa autorë mendojnë se
shkaktarë të sëmundjes janë proceset inflamatore. Prognoza është variabile dhe ndërprerja e
sulmeve epileptike si dhe normalizimi i EEG, shpesh nuk përcillet me përmirësimin e funksionit të
të folurit.
3. Epilepsitë parciale simptomatike (organike, dytësore).
Janë mjaft të shpeshta dhe, në të shumtën e rasteve, karakterizohen me sulme parciale të thjeshta.
Faktorët më të shpeshtë etiologjikë janë traumat gjatë lindjes, meningoencefalitet, keqformimet e
trurit, traumat kranicerebrale, statusi epileptik etj. Manifestimet klinike të sulmeve epileptike varen
prej regjionit ku gjendet dëmtimi dhe prej natyrës së tij. Në rast të dëmtimeve strukturale të trurit,
sulmet epileptiforme manifestohen në formë të sulmeve parciale të thjeshta e komplekse dhe në
formë tonike-klonike të gjeneralizuara. Në këtë grup bëjnë pjesë sindromat e ndryshme epileptike,
prej të cilave do të sqarohen dy më të rëndësishmet:
1. Sindromi hemikonvulsion, hemiparezë, epilepsi (HHE). Gastaut me bashkëpuntorë, në vitin 1960,
e kanë përshkruar këtë sindromë që shfaqet te fëmijët deri në moshën dy vjeqçare, që kanë qenë
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deri atëherë të shëndoshë dhe që kanë përjetuar konvulsion të rëndë e të prolonguar me temperaturë
ose pa të. Pas atakut mbeten hemipareza, retardimi i lehtë psikomotorik dhe epilepsia rezistuese në
antiepilepitikë. Shkaktarët mund të jenë të ndryshëm, si: Virusi Herpes Simplex, encefaliti, apo
ndryshimet vaskulare në regjionin e arteries cerebri media, pastaj encefalopatia mitokondrale,
acidoza laktike dhe sulmet cerebrale. Prognoza e sindromës HHE, në të shumtën e rasteve, nuk
është e mirë.
2. Epilepsia parciale kontinua ( Syndroma Kozevnikov). Kjo është formë e rrallë e epilepsisë që e ka
përshkruar Kozevnikov, i cili ka konstatuar se sulmet epileptike të përsëritura ndodhin për shkak
të encefalitit kortikal fokal. Më vonë është evidentuar se edhe faktorë të tjerë, siç janë dëmtimet
vaskulare, proceset demielinizuese, neoplazmat dhe çrregullimet metabolike, mund të jenë
shkaktarë të sulmeve epileptike. Janë të njohura dy tipe të sindromës Kozenikov:


Tipi i I. Paraqitet si te fëmijët ashtu edhe te të rriturit, si pasojë e dëmtimit të korteksit, ku dominon
atrofia dhe displazioni. Klinikisht manifestohet në formë të sulmeve kontinuale somatomotore, që
janë mirë të lokalizuara. Këto sulme mund te zgjasin me orë, ditë, muaj dhe vite.



Tipi i II. Paraqitet si pasojë e dëmtimit progresiv të trurit, etiologjia e të cilit nuk është e njohur.
Paraqitet të fëmijët dhe tek adoleshentët. Manifestimet klinike paraqiten në formë të sulmeve
parciale motorike shpesh të përcaktuara dhe me forma tjera epileptike. Gjithashtu, te të dy tipet më
vonë shfaqen mioklonizmat që mund të persistojnë edhe gjatë gjumit. Sulmet epileptike janë të
përcjella me dëmtime neurologjike dhe mentale. Sindroma Kozevnikov bën pjesë në grupin e
epilepsive rezistuese në antiepileptik. Shumica e antiepileptikëve nuk kanë efekt. Ndonjëherë
preferohet dhe aplikimi i gamaglobulineve si dhe dozave të larta të kortikosteroideve dhe ACTH.
Në disa raste rekomandohet ndërhyrje kirurgjike.

Epilepsitë parciale me simptomatologji të përbërë (komplekse)
Në këtë grup bëjnë pjesë: epilepsia psikomotore dhe epilepsia e lobit frontal.

2.11.1.Epilepsia psikomotore ( temporale)
Hughlings Jackson, rreth 100 vjet më parë, vuri në dukje një lidhje ndërmjet dëmtimeve të lobit
temporal medial dhe sulmeve parciale komplekse që i quajti “sulme unkale”. Gibbs dhe Lennox
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propozuan termin “epilepsia psikomotorike”, duke i përshkruar edhe ndryshimet karakteristike
elektroencefalografike të sulmeve të lobit temporal që përcjellin çrregullimet psikike, emocionale,
motorike dhe autonome-vegjetative. Sulmet parciale komplekse janë të përkufizuara si sulme
parciale të shoqëruara me çrregullime të vetëdijes.

Etiologjia. Faktorët etiologjikë të sulmeve parciale komplekse në thelb janë të njëjta si në raste
me sulme parciale të thjeshta: traumat e lindjes dhe asfiksitë, konvulsionet febrile të zgjatura,
statusi epileptik, infeksionet e SNQ, skleroza meziale temporale, skleroza tuberkulozë, traumat
kraniocerebrale, ndonjëherë tumoret etj.
Manifestimet klinike. Sulmet parciale komplekse klinikisht manifestohen me forma të ndryshme
dhe fenomene të shumta dhe rrjedhimisht është vështirë të përfshihen në një sindromë.

Sulmet parciale komplekse përbëhen prej tri komponentëve:
a) Simptomat premonitoruese,
b) Iktusi ose sulmi epiletik në kuptim të ngushtë dhe
c) Manifestimet postiktale.
Simptomat premonitoruese paraqiten në intervale kohore të ndryshme para sulmit epileptik dhe
ndahen në simptoma prodromale dhe aurë. Simptomat prodromale përfshijnë të gjitha përjetimet
dhe veprimet që shfaqen disa orë ose disa ditë para manifestimeve klinike të sulmit epileptik.
Zakonisht manifestohen në formë të ndjeshmërisë së theksuar, hiperaktivitetit, dhembje të kokës,
çrregullimeve vazomotorike (zbehje, apo skuqje të fytyrës), ndërrimeve të oreksit,
hipersalivacionit, djersitjes së theksuar etj. Aura paraqet fillimin, gjegjësisht pjesën e vetëdijshme
të sulmit. Ndonjëherë e gjithë sulmi përbëhet nga aura dhe në ato raste prindërit mund të mos kenë
hetuar. Aura i paraprin sulmit dhe zgjat prej disa sekondave deri në disa minuta. Ndonjëherë aura
mund të zgjasë më tepër dhe në ato raste kemi të bëjmë me status epileptik parcial kompleks.
Sulmi epileptik mund ta pasojë aurën dhe manifestohet me çrregullim specifik të vetëdijes dhe në
formë të uljes ose errësimit të vetëdijes, në të cilën pacienti pjesërisht ose plotësisht është
jokontaktibil (i dezorientuar në kohë dhe hapësirë, nuk është i vetëdijshëm për rrethin dhe veten,
të folurit të pakuptushëm etj.) ka shfaqje të amnezisë, iluzioneve, halucinacioneve,
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halucinacioneve auditive, çrregullimeve afektive. Në fillim të sulmit mund të paraqiten dhe
automatizma oralë-alimentarë që konsistojnë në lëvizje të buzëve, përtypje, gëlltitje etj. Të sëmurët
mund të kenë më pas një aktivitet motorik, ose reagojnë ndaj mjedisit në një mënyrë të
papërshtatshme (automatizma sterotipikë).
Çrregullimet postiktale manifestohen menjëherë pas mbarimit të sulmit parcial kompleks dhe
mund të zgjasë disa minuta e ndonjëherë disa orë. Karakterizohen me konfuzion, letargji, dhembje
koke, çrregullime në të folur dhe shpesh me dobësi muskulore. Ndonjëherë mund të shfaqen
gjestikulime në formë të automatizmave dhe në fund fëmija i lodhur bie në gjumë. Amnezia mund
të jetë e plotë ose e pjesëshme.
Epilepsia parciale komplekse e lobit temporal mund të paraqitet në çdo moshë dhe me anamnezë
të kujdesshme mund të diagnostifikohet edhe te latanti. Sulmet mund të shfaqen edhe natën, por
më rrallë, çka është e rëndësishme për diagnozë diferenciale ndaj sulmeve joepileptike të natës.
Zbazjet e kanë burimin në sistemin limbik dhe së pari në kompleksin amigdal-hipokampal.
Rëndësi të posaçme kanë strukturat riencefalike që gjenden në bazën e lobit frontal dhe të cilat
janë shumë “eliptogjene”, kështu që dëmtimet e imta mund të shkaktojnë sulmin epileptik. Për
këtë arsye mendohet se epilepsi psikomotorike idiopatike nuk ka, por janë simptomatike ose
kriptogjene. Shkaktarët më të shpeshtë të displazionit kortikal janë disgjenezat, mikrohamartomet,
e shumë e shpeshtë është skleroza mesiale hipokampale.
Gjetja elektroencefalografike e sulmeve parciale komplekse është: kompleksi maja-valë dhe valë të
mprehta që regjistrohen në pjesën e përparme të regjioneve temporale. Mirëpo shpesh EEG
interiktale është normale, çka e vështirëson edhe diagnozën. Për këtë arsye shpesh përdoren
procedurat aktivizuese dhe elektrodat speciale, siç janë ato sipërfaqsore, sfenoidale dhe
nazoetmoidale.
Mjekimi. Mjekimi i epilepsive parciale komplekse është shumë i vështirë dhe zakonisht kërkon
doza të larta të antiepileptikut dhe shpesh është e indikuar politerapia. Në disa raste, me gjithë
terapinë, sulmet përsëriten, kështu që këta të sëmurë bëhen kandidatë potencialë për ndërhyrje
kirurgjikale etj. Bar i zgjedhjes së parë për mjekimin e epilepsive parciale është karbamazepina në
dozë 10-20 mg/kg të masës trupore në 2-3 doza ditore. Mund të përdoren edhe barnat e tjerë si
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fenitiona, primidoni, fenobarbitoni, shpesh valproati si dhe antiepileptikët e gjeneratës së re:
vigabatrina, lamotrigina, felbamati etj.

2.11.2. Epilepsia e lobit frontal
Në vitet e fundit sulmet parciale komplekse janë klasifikuar në bazë të lokalizimit të vatrës së
zbazjeve epileptogjene në sulme parciale komplekse temporale dhe ekstratemporale. Në mesin e
sulmeve me etiologji ekstratemporale, sulmet epileptike të lobit frontal janë më të njohura.
Nuk janë sulme të shpeshta, por shenjat e tyrë klinike unike i bëjnë që të dallohen mirë. Shpesh janë
bizare dhe me ndërrime minimale në EEG e shpeshherë me EEG iktale dhe interiktale normale.
Manifestimet klinike të epilepsisë parciale komplekse të lobit frontal janë: fillimi dhe përfundimi
i papritur, sulme të shpeshta dhe të shkurtra, më shpesh paraqiten natën, automatizma kompleksë
motorikë, përsëritje sterotipe, shoqërim me vokalizim, me gjeneralizim dytësor të shpejtë, rrëzimi
i shpejtë i të sëmurit kur edhe zbrazjet janë bilaterale, tendenca për status epileptik parcial. Mjekimi
i epilepsisë parciale komplekse të lobit frontal është i njejtë me epilepsinë e lobit temporal.

2.12 Epilepsitë me sulme parciale, të cilat në mënyrë dytësore janë të gjeneralizuara
Fillojnë me sulme parciale epileptike dhe vazhdojnë me sulme të gjeneralizuara më së shpështi të
formës grand mal. Në disa raste sulmet parciale janë shumë të shkurtra, kështu që rrethi nuk mund
ta vërejë. Në ato raste vetëm në EEG regjistrohen çrregullime parciale që në mënyrë dytësore,
gjeneralizohen. Sa i përket patogjenezës, zbrazjet bioelektrike zgjerohen prej vatrës epileptiforme
kah centrecefaloni, i cili ngacmohet, kështu që zbrazjet epleptiforme përfshijnë tërë trurin. Mjekimi
i epilepsive dytësore të gjeneralizuara është i njëjtë me atë të epilepsive parciale.

2.13. Epilepsitë me sulme të paklasifikuara
Këto janë sulme epileptike që në mënyrë të sigurtë, nuk mund të klasifikohen për shkak të të
dhënave anamnestike, ekzaminimeve klinike dhe elektroencefalografike të pa sigurta. Ekzistojnë
dhe manifestime të dyshimta që nuk mund të trajtohen madje as si sulme epileptike. Në periudha të
ndryshme të fëmijërisë paraqiten sulme dhe fenomene të ndryshme që përfshihen në këtë grup. Te
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latanti shpesh ndodhin fenomene në formë të fiksimit të shikimit gjatë temperaturës ose përgjumjes,
pastaj sindroma e vdekshmërisë së papritur të latantit etj.
Te fëmijët parashkollorë dhe shkollorë paraqiten marramendja me vjellje, dhembja e kokës,
nauzeja, sinkopa, tiku, sulmet psikogjene, çrregullimet e gjumit (frika, somnabulizmi), migrena
etj. Gjatë mjekimit të këtyre gjendjeve të paqarta, më mirë është që ato të klasifikohen në këtë
grup, e jo të mjekohen si sulme epileptike kur ato nuk janë. Është e rëndësishme që gjendja e këtyre
fëmijëve të përcillet si nga ana e prindërve ashtu dhe nga ana e mjekut.

2.13.1. Statusi epileptik (status epilepticus)
Përkufizimi. Statusi epleptik është gjendje patologjike gjatë së cilës sulmi epileptik zgjat së paku
30 minuta, ose kur ndodhin një seri e sulmeve epiletike midis të cilëve nuk ka rikthim të vetëdijes.
Çdo sulm epileptik teorikisht e dëmton trurin, ndërsa në statusin epileptik, janë më të shpeshta dhe
klinikisht të dukshme në formë të dëmtimeve psikike ose motorike. Në raste të rralla, statusi
epileptik mund të përfundojë edhe me vdekje. Për këtë arsye, çdo sulm epileptik duhet të ndërpritet
sa më shpejtë e sidomos statusi epileptik.
Etiologjia. Shkaktarët e statusit epileptik janë të shumtë dhe varen nga mosha e fëmijës:


Tek i porsalinduri shkaktarët më të shpeshtë janë encefalopatitë hipoksike-iskemike, çrregullimet
e metabolizmit (hipoglikemia, hiponatremia, hipokalcemia), infeksionet e SNQ etj.



Statusi epileptik febril paraqitet te fëmijët nën moshën 5 vjeçare, e më së shpeshti gjatë vitit të dytë
të jetës.



Statusi epileptik simptomatik, që mund të jetë manifestim i encefalopative progresive (sindromat
neurokutane, sëmundjet neurodegjenerative, tumoret, intoksikimet me kemikalie dhe barna,
traumat) mund të paraqiten në çdo moshë.



Statusi epileptik mund të provokohet te fëmijët të cilët vuajnë nga sëmundja e epilepsisë dhe të
cilët është bërë ndërprerja e menjëhershme e antiepileptikut. Gjithashtu mund të paraqitet te këta
të sëmurë gjatë infeksioneve të ndryshme.
Te fëmijët e moshës mbi 3 vjeç shkaktarët më të shpeshtë janë: dëmtimet kronike të SNQ për
shkak të encefalopatisë hipoksike-iskemike, lëndimet e kokës, meningjiti etj.
Klasifikimi klinik. Statusi epileptik në bazë të manifestimeve klinike klasifikohet në 4 kategori:
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1. Statusi epileptik i gjeneralizuar që mundet me qenë: tonik-klonik, tonik, klonik dhe mioklonik.
2. Statusi epileptik parcial (vatror) mundet me qenë: status motorik parcial, status unilateral,
epilepsia partialis continua, statusi parcial senzorik, statusi parcial me simptoma vegjetative
autonome ose afektive.
3. Statusi epileptik psikomotorik:
4. Statusi epileptik i paklasifikuar, mundet me qenë: aspans statusi dhe statusi epileptik parcial i
komplikuar.
Manifestimet klinke. Manifestimet klinike gjatë statusit epileptik paraqiten për shkak të zbrazjeve
neuronale epileptike të cilat përfshijnë hipotalamusin dhe trungun trunor. Në fazën e parë faza
kompensatore me qëllim të sigurimit të nevojave energjike të trurit dhe muskujve gjatë statusit
epileptik paraqitet rritja e vëllimit në minutë të zemrës, takikardia, hipertensioni arterial,
hiperglikemia, djersitja, hipersalivacioni dhe inkontinenca e urinës dhe feçeve.
Në fazën e dytë, faza e dekompensimit, për shkak të furnizimit të kufizuar me oksigjen dhe glukozë
organizimi nuk mundet të mbulojë nevojat energjike të qelizave që për pasojë ka dëmtimet
hipoksike-iskemike të indit trunor, mikardit dhe muskujve. Manifestohet me zvogëlim të vëllimit
në minutë të zemrës, hipotension arterial, apne, hiperpireksi, acidozë metabolike, edemë të trurit,
hipoglikemi, hiponatremi dhe koagulopati harxhuese.
Mjekimi. Mjekimi i statusit epileptik bëhet në njësinë e kujdesit intensiv. Qëllimet e mjekimit
janë:


Të evitohet dëmtimi i SNQ,



Sa më shpejtë të ndërpritet statusi epileptik,



Të zbulohet shkaku i statusit epileptik.
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Tabela 2.6 Barnat që përdoren për ndërprerjen e statusit epileptik (emërtimi, doza mënyra
e dhënies, fillimi i veprimit dhe kohëzgjatja e veprimit.
Bari

Diazepam

Doza

Mënyra e

Fillimi i

Kohëzgjatja e

dhënies

veprimit

veprimit

mg/kg IV

1-3 minuta

5-15 minuta

0.05-0.1 mg/kg IV

2-3 minuta

12-48 orë

mg/kg IV,IM

1.5-5 minuta

1-5 orë

mg/kg IV

20-30 minuta

12-24 orë

10-20 minuta

1-3 ditë

0.2-0.4
MT

Lorazepam

MT
Midozolam

o.5-0.2
MT

Phenitoin

18-20
MT

Phenobarbiton

15-20 mg/kg MT IV,IM

Menjëherë pas pranimit, duhet të ndërmerren këto masa:


Së pari të kontrrollohen rrugët e frymëmarrjes, bëhet pastrimi dhe aspirimi, nëse është fëmija me
cianozë apo i zbehtë jepet oksigjeni. Në rast të çrregullimit të shkëmbimit të gazrave bëhet intubimi
endotrakeal dhe sipas nevojës dhe ventilimi artificial.



Ekzaminohet për shenjat e meningjitit, hemoragjisë, traumës së kokës etj.



Kërkohen shkaqet dhe faktorët predispozues.



Duhet të mbahet evidenca e saktë e rehidrimit dhe diurezës, në atë mënyrë që mos të pasojë
hiperhidrimi dhe edema e trurit. Për këtë arsye duhet të jepet terapia antiedematoze. Mirëpo,
shpeshherë te statusi epileptik i prolonguar mund të pasojë shoku hipovolemik dhe kardiogjen.



Korrigjohen çrregullimet e elektroliteve, duke dhënë tretje të bikarbonatit të natriumit dhe klorurit
të kaliumit në mënyrë parenterale, si dhe për të siguruar nevojat energjike jepet 2-4 ml/kg 25%
glukozë në mënyrë intravenoze.



Nëse temperatura është e lartë, ndërmerren masat antipiretike.



Diazepami jepet në dozë 0.2-0.4 mg/kg të masës trupore, intravenoz, shumë ngadalë (për shkak të
mundësisë së deprimimit së qendrës së frymëmarrjes). Veprimi fillon menjëherë dhe ndërpritet
pas gjysmë deri një orë. Doza mund të përsëritet 10-15 minuta pas dhënies së parë nëse ataku nuk
është ndërprerë.
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Nëse nuk mund të jepet diazepami intravenoz jepet midazolami në dozë 0.2 mg/kg të masës
trupore, intramuskulorë.



Lorazepami gjithashtu ka efekt në mjekimin e statusit epileptik, jepet 0.05-0.1 mg/kg të masës
trupore, intravenoz. Aktiviteti antikonvulsiv zgjat 12-48 orë.



Nëse fëmija gjendet larg qendrës mjekësore dhe nuk mund të vendoset vija intravenoze jepet
diazepami në dozë 0.3-0.5 mg/kg të masës trupore rektal ose lorazepam në dozë 0.05-0.2 mg/kg
të masës trupore, rektal.



Fenitoina jepet ngadalë në dozë 18-20 mg/kg të masës trupore, ose 1 mg/kg/min. intravenoz, efekti
zgjat 12-24h.



Fenobarbitoni, gjithashtu ordinohet për ndërprerjen e statusit epileptik, e sidomos të statusit
konvulsiv febril dhe tek i porsalinduri. Kur jepet intravenoz, aktivitetin antikonvulsiv maksimal e
arrin në interval prej 10-20 minuta. Jepet me dozë 15-20 mg/kg të masës trupore, kurse te statusi
epileptik te i porsalinduri, ordinohet në doza 20-40 mg/kg të masës trupore ndonjëherë edhe doza
më të larta. Megjithëse kombinimi i diazepamit me fenobarbiton nuk rekomandohet, në praktik ajo
është e pa evitueshme.



Piridoxina jepet në dozë 100 mg, intravenozë në fëmijët më të vegjël se 2 vjeç.



Terapia antiedematoze; jepet tretje hipertonike 20% e manitolit 0.5-1.0 mg/kg të masës trupore,
intravenoz në kohëzgjatje 30 minuta dhe mund të përsëritet pas 12 orëve. Mund të jepen dhe
kortikosteroide (pronison 2 mg/kg të masës trupore) dhe diuretikë. Për ndërprerjen e statusit
epileptik përdoren edhe valproati dhe levetiracetami (Keppra). Nëse statusi epileptik nuk mund të
kontrollohet edhe më tutje, atëherë mund të përdoret paraldehidi, infuzioni kontinual me diazepam,
lidokaina, koma me barbiturate dhe anestezioni i përgjithshëm. Ky mjekim duhet të bëhet në
qendrat e specializuara të terapisë intensiv, ku duhet kontrollim i vazhdueshëm i sistemit
kardiorespirator si dhe EEG monitoruese.
I sëmuri në status epileptik duhet të mbikqyret në mënyrë të vazhdueshme në njësinë e mjekimit
intensiv. Edhe pas ndërprerjes së statusit, është e nevojshme përcjellja e të sëmurit në 24 orët
vijuese për shkak të mundësisë së recidivëve të sulmit epileptik.
Prognoza. Në të shumtën e rasteve varet prej faktorëve etiologjikë që e kanë shkaktuar statusin
epileptik. Vdekshmëria si dhe sekuelat neurologjike janë më të shpeshta te fëmijët e moshave të
vogla dhe te fëmijët që kanë pasur status epileptik të prolonguar.
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2.14. Mjekimi i epilepsisë
a. Mjekimi me antiepileptik. Mjekimi i fëmijëve me epilepsi është individual dhe varet prej llojit
të epilepsisë, moshës së fëmijës si dhe nga veprimet anësore të antiepileptikut. Qëllimi i barnave
antiepileptike është që të arrihet kontrolli i plotë i sulmeve epileptike dhe në të njejtën kohë të
evitohen ose të jenë sa më të pakëta efektet anësore të dëmshme të antiepileptikut. Që të arrihet
kjo preferohet monoterapia, gjegjësisht aplikimi i vetëm një antiepileptiku. Është vërtetuar se me
monoterapi, te shumica e të sëmurëve arrihet kontroll më i mirë i sulmeve epileptike dhe me efekte
shumë më të pakta anësore, se sa me aplikimin e dy ose më tepër antiepileptikëve (politerapia).
Zakonisht rekomandohet aplikimi i barnave antiepileptike pas sulmit të dytë, megjithëse disa
autorë arsyetojnë dhënien e antiepileptikut edhe pas sulmit të parë, te rastet me çrregullime
neurologjike ose me ndryshime në elektroencefalogram (EEG). Bazën e mjekimit e përbëjnë 5
antiepileptikë: barbituratet, fenitoina, primidoni, karbamazepina dhe valproati.

Gjatë mjekimit të epilepsisë duhet bazuar në këto parime:

1. Përcaktimi i saktë i diagnozës.
2. Identifikimi i faktorëve predispozues dhe mundësia e evitimit të tyre.
3. Këshillimi me prindërit si dhe me fëmijën (varësisht prej moshës), rreth fillimit të përdorimit të
barnave duke i sqaruar natyrën e sëmundjes si dhe domosdoshmërinë e mjekimit të vazhdueshëm
të gjatë, parashikimin e rezultateve si dhe rreziku i saj.
4. Mjekimi gjithmonë duhet të fillohet me një antiepileptik, zakonisht me doza të vogla, duke u rritur
doza e antiepileptikut gradualisht, sipas nevojës deri në tolerimin e antiepileptikut ose paraqitjen
e efekteve toksike. Nëse sulmet edhe më tutje përsëriten, provokohet një monoterapi tjetër
alternative, duke bërë rritjen graduale të antiepileptikut të dytë dhe heqjen graduale të
antiepileptikut të parë.
5. Nëse me monoterapi nuk është arritur kontrrolli i plotë, por vetëm kontrroll i pjesshëm i sulmve
epileptike, provohet me politerapi, mundësisht jo më shumë se me dy antiepiletik.
6. Përcaktimi i përqëndrimit të antiepileptikut në gjak është i indikuar në rastet e mungesës së
përgjigjjes terapeutike. Doza terapeutike e ulët, mund të jetë rezultat i dozimit joadekuat,
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absorbimit të dobët, metabolizmit të shpejtuar, intereaksionit të antiepileptikut, dhe më së shpeshti
me marrjen jo të rregullt të antiepileptikut.
7. Për shkak të efekteve të mundshme toksike, përpos ekzaminimit klinik duhen të bëhen edhe
analizat laboratorike: hemogrami, urina, transaminazat, kratinina, urea, uratet, elektrolitet, laktatet,
amoniaku, piruvatet, koha e protrombinës dhe koha parciale e tromboplastinës, si dhe teste të tjera
specifike për zbulimin e mitokondropative dhe çrregullime të tjera të metabolizmit intermediar.
8. Mjekimi i epilepsisë mund të zgjasë disa vite pas atakut të fundit (varësisht nga lloji i epilepsisë,
moshës, shkallës së normalizimit në elektroencefalogram, llojit të terapisë etj). Disa neurologë
preferojnë mjekimin e vazhdueshëm të epilepsisë dy vjet pas sulmit epileptik të fundit dhe me
kusht që ekzaminimi neurologjik të jetë normal dhe në EEG të mos ketë ndryshime patologjike.
Nëse vendoset të ndërpritet mjekimi, doza e antiepileptikut gradualisht duhet të zvogëlohet në
interval kohor 3-6 muaj.
9. Rreziku nga recidivet mund të përsëritet në dy vjetët e parë pas ndërhyrjes së mjekimit. Ato mund
të paraqiten prej 10-36% të rasteve.
Në tabelën 2.7 janë prezantuar antiepileptikët më të shpeshtë që përdoren në mjekimin e llojeve të
ndryshme të epilepsive.

Tabela 2.7 antiepileptikët e rendit I,II,III dhe antiepileptikët e gjeneratës së re.

Lloji

i Antiepileptikët

Antiepileptikët

Antiepileptikët

Antiepileptikët

e rendit të parë

e rendit të dytë

e rendit të tretë

e rinj

Phenotoin

Phenobarbiton

Lamotrigin

Primidon

Vigabatrin

epilepsisë
Epilepsia

me Carbamazepin

sulme

të Valproat

gjeneralizuara

Felbamati

tonike-klonike
parësore
Epilepsitë

Carbamazepin

parciale tonikeklonike

Na-valproat

Phenobarbiton

Vigabatrin

phenitoin

Primidon

Lamotrigin

me

Felbamati

gjeneralizim
dytësor
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Sulmet

tonike Na-valproat

Benzodiazepinat

Sulthioni

Felbamati

Ethosuximid

Primidon

Lamotrigin

ACTH

Na-valproat

Benzodiazepinat

Vigabatrin

Na-valproat

Benzodiazepinat

Phenotoin

Felbamati

Ethosuximid

Carbamazepin

Lamotrigin

Benzodiazepinat

acetazolamid

dhe Mioklonike
Spazmat
infantile
Sindroma
Lennox-Gestout
Epilepsia

Ethosucimid

absanca

Na-valproat

b) Mjekimi kirurgjikal. Merret parasysh në disa raste me sulme parciale (simptomatike) dhe
refraktare ndaj mjekimit me antiepileptik. Rreth 10-15% e fëmijëve me sulme refraktare mund të
jenë kandidatë për ndërhyrje kirurgjikale. Qëllimi i intervenimit kirurgjik është të heq vatrën e
origjinës së sulmeve, ose të parandalojë përhapjen e zbrazjes neuronatale. Ndërhyrja kirurgjikale
është alternativë e mjekimit me barna tek epilepsitë psikomotorike rezistuese e që e kanë vatrën
në sistemin limbik. Përzgjedhja e fëmijëve për ndërhyrje kirurgjikale është shumë e ndërlikuar dhe
kërkon një sërë ekzaminimesh neurofiziologjike (EEG videomonitorimi, PET, SPECT, RMF) që
kanë për qëllim që, me një siguri sa më të lartë, të përcaktohet vatra e aktivitetit epileptiform.
Prognoza. Është komplekse, si në pikëpamje të ndërprerjes së sulmeve, ashtu dhe në aspekt të
zhvillimit psikomotorik të këtyre fëmijëve që vuajnë nga kjo sëmundje. Prognoza në radhë të parë
varet nga lloji i epilepsisë, faktorët etiologjikë që e kanë shkaktuar, si dhe nga mosha e fëmijës.
Kështu, p.sh., epilepsia beninje parciale dhe absanca, që përbëjnë afër 40% të epilepsive te
fëmijët, kanë prognozë të mirë dhe këta fëmijë bëjnë jetë normale. Fëmijët e sëmurë me forma të
rënda të epilepsive, siç janë: sindroma West, Lennox-Gastaut, epilepsitë simptomatike, e sidomos
ato me simptomatologji komplekse, nuk kanë prognozë të mirë.
Tabela 2.8 Antiepileptikët më të rëndësishëm, emërtimi dhe dozimi i tyre
Antiepileptikët

Emri i mbrojtur

klasikë

Doza në mg/kg

Numri

MT në ditë

ditore

0.2-0.3

-

Emri gjenerik
Diazepam

Apaurin,valium
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i

dozave

Barbiturate

Phenobarbiton,luminal 3-5

2 ose 1

Phenitoin

Dilantin

5-10

2

Primidon

Majsolin

10-20

2

Carbamazepin

Tegretol,teril

10-20

2-3

Ethosuximid

Zarontin, asamid

20-40

1-2

Valproat

Apilepsin, depakine

20-50

2-3

Clonazepam

Rivotril

0.02-0.2

2

Clobazam

Frisium

0.25-1.0

2

Sultiam

Ospolot

5-10

2-3

Oksikarbamazepin

Trileptal

10-30

2-3

Lamotrigin

Lamictal

5-15

2

Topiramat

Topamax

1-5

2

Gabapentin

Neurontin

20

3-3

Vigabatrin

Sabril

40-100

2

Levetiracetam

Keppra

500-1000

2

Felbamate

Felbatal

15

3-4

Antiepileptikët e rinj

ACTH
Kortikosteroide

0.1-10 NJ.INT.
Prednizolon

2
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2.15. Menaxhimi fillestar i statusit epileptik konvulsiv
Tabela 2.9 menaxhimi fillestar i statusit epileptik konvulsiv
Koha
(minuta)
0-5

Menaxhimi
Anamneza, ekzaminimi fizik
Rruga ajrore orale, oksigjen
Merrni parasysh intubimin
Gjaku venoz (glukoza, vlera e gjakut, elektrolitet, kalciumi
funksioni hepatik, funksioni renal, nivelet antiepileptike të
gjakut, marrja në konsideratë e depistimit të medikamenteve)
Gazet në gjakun arterial
Monitorimi ECG, pulsin oksimetrial, presionin e gjakut

5-10

Filloni dy infuzione me solucione fiziologjike intravenoze me
kalibër të madh
Përdorni 50 ml nga 50% dekstrozë
Injektoni 50-100 mg tiaminë intramuskulore
Filloni Lorazepam intravenoz, 0.1 mg/kg në 2 mg në minutë
(doza e zakonshme = 4 deri në 8 mg) ose
Diazepam intravenoz 5 mg në minutë (doza e zakonshme
10 deri 20 mg)

10-30

Fenitoinë intravenoze 17 deri 18 mg/kg (50 mg në minutë)ose
Fenobarbital intravenoz 20 mg/kg (50-75 mg në minutë)

30-60

nëse krizat konvulsive vazhdojnë pas përdorimit për herë të
parë të fenitoinës fillestare, fillo përdorimin e fenobarbitalit
përdor fenitoinë
Shtrojeni pacientin në njësitë e kujdesit intenziv, përgatitni EEG
Konsultohuni me një specialist.
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KAPITULLI 3
3.1 Kujdesi infermieror te fëmijët me konvulsione
3.1.1. Detyrat e infermieres në realizimin e procedurave diagnostike.
Te sëmundjet e sistemit nervor infermierja është antare e ekipit në realizimin e këtyre analizave
biokimike dhe metodave diagnostike: sedimentimi i eritrociteve, hemogrami, elektrolitet, statusi
acidobazik, glikemia, analizat mikrobiologjike – TORCH , kardiogrami, elektroencefalografia,
elektromiografia, ultrazëri i trurit, tomografia e kompjuterizuar, rezonanca magnetike, biopsia e
muskujve etj.

3.1.2. Detyrat e infermieres në aplikimin e barnave.
Infermierja duhet të ndërmarrë të gjitha masat intensive antipiretike te konvulsionet febrile. Gjatë
sulmit konvulsiv infermierja duhet të sigurojë vijën venoze për dhënien e barnave antikonvulsive
( diazepamit, fenobarbitonit etj)
Nëse bari nuk mund të jepet në mënyrë intravenoze, duhet dhënë në mënyrë intramuskulare ose
rektale (diazepamin) në formë të mikroklizmës. Infermierja duhet dhënë antiepileptikët te
epilepsia, barnat me veprim antiedematoz te statusi epileptik dhe antimikrobikët (te proceset
inflamatore brendakafkore) sipas listës së temperaturës të ordinuar nga ana e mjekut.

3.1.3. Vëzhgimi i fëmijës së sëmurë.
Gjatë sulmit konvulsiv dhe epileptik infermierja duhet të vëzhgojë ngjyrën e lëkurës, përmbajtjen
e hapsirës së gojës (shkumës), pozitën e fëmijës dhe funksionet vitale ( pulsin, frymëmarrjen,
temperaturën etj). Masat e tjera të përgjithshme dhe specifike, të cilat aplikohen në kujdesin dhe
mjekimin e fëmijëve me sëmundje neurologjike dhe neuromuskulore, janë:


Pozita adekuate e fëmijës (gjatë sulmeve fëmija duhet të jetë ne pozitë anash) me kokën e
vendosur më poshtë me qëllim të parandalimit të aspirimit;



Parandalimi i dekubitusit, hipotermisë, sepsës (te mielomeningokela);



Majta e perimetrit të kokës (te hidrocefalusi dhe mikrocefalia);



Përcjellja e zhvillimit psikomotorik;



Mbajtja e kalueshmërisë së rrugëve të frymëmarrjes (aspirmi i përmbajtjes së hundës,
aspirimi i sekretit);
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Përcjellja e urinimit dhe defektimit (te sulmi epileptik dhe disa sëmundje të tjera urinimi
dhe defekimi janë të pakontrrolluara)



Parapërgatitja për intubim endotrakeal (nëse është i nevojshëm);



Të pamundësohet gjatë sulmit epileptik aspirimi i ushqimit, përmbajtjes së të vjellave,
pështymës etj.
Gjatë sulmit epileptik fëmijës nuk duhet dhënë asgjë nëpërmes gojës.

3.2.

Edukimi shëndetësor i fëmijës dhe prindërve

Fëmijët e rritur duhet njoftuar për natyrën e sëmundjes. Prindërit duhet edukuar për
mënyrat e uljes së temperaturës së ngritur trupore, mënyrën e dhënies së diazepamit (
rektal ) në formë të mikroklizmës dhe për sportet të cilat janë të lejuara dhe të ndaluara te
fëmijët me epilepsi.

3.3.

Përgjegjësitë kryesore të infermieres derisa fëmija është i shtruar në spital
Përfshijnë:

3.4.



monitorimin e temperaturës



metodat farmakologjike dhe jofarmakologjike të rregullimit të temperaturës



duke ruajtur ngushëllimin e fëmijës



duke siguruar hidratimin adekuat



duke ndihmuar në trajtimin e shkakut themelor



edukimi familjar

Edukimi i familjarëve për konvulsionet e mëtejshme

Nëse fëmija përjeton një konvulsion febril gjatë kohës kur janë në shtëpi, prindërit duhet
të këshillohen që të shtrijnë fëmijën e tyre në pozicion anash. Familjarëve u jepet një recetë
për diazepam (rektum) pasi të dalin nga spitali dhe infermierja është përgjegjëse për të
siguruar që ata janë të sigurtë dhe kompetentë në administrimin e tij. Prindërit duhet të
këshillohen saktësisht kur të administrojnë ilaçet konvulsive. Ata gjithashtu duhet t’u
kërkohet që të sjellin fëmijën e tyre tek një mjek pas një konvulsioni për të përcaktuar dhe
adresuar shkakun themelor.
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Rezultatet
Rezultatet janë të marrura nga regjistrat e të sëmurëve me epilepsi në repartin e
Pediatrisë në Spitalin e Gjakovës. Të gjitha rezultatet e fituara janë të paraqitura me
tabela dhe grafikone.
Në vitin 2018 janë regjistruar gjithsej 29 pacientë me sëmundjen e epilepsisë, të
dhëna këto të marrura në librin e protokollit ne repartin e pediatrisë me autorizimin
e kryeinfermieres - Judita Grezda.
Në tabelën ne vazhdim janë të paraqitura të gjitha rastet e regjistruara me epilepsi të
ndara sipas moshës së fëmijëve.

Tab 3.0 Rastet e paraqitura me epilepsi të ndara sipas moshës së fëmijëve.
0-1 vjeçar/e

1-4 vjeçar/e

5-9 vjeçar/e

10-15 vjeçar/e 15-18 vjeçar/e

1

5

6

11
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6

Graf.1 Përqindja e rasteve të paraqitura me epilepsi të ndara sipas moshës së
fëmijëve.

21%

3%
17%
0-1 year
1-4 years
21%

5-9 years
10-15 years
15-18 years

38%

Koment. Në grafikë janë paraqitur rastet e pacientëve me epilepsi sipas moshës, ku
numri më i madh i rasteve janë fëmijët e moshës 10-15 vjeç , pastaj vijon tek moshat
5-9 vjeç si dhe 15-18 vjeç, më pak raste janë të paraqitura tek moshat 0- 1vjeç dhe
1-4 vjeç.

Të dhënat e marrura nga rastet e regjistruara në repartin e Pediatrisë ka pasur më
shumë meshkuj se sa femra të regjistruar nga sëmundja e epilepsisë, ku numri i tyre
ishte : gjithsej 20 të gjinisë meshkuj, kurse 9 të gjinisë femra.
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Graf.2 Përqindja e rasteve të regjistruara në repartin e pediatrisë të ndara
sipas gjinisë.

31%

Meshkuj
69%

Femra

Koment: Nga të gjitha rastet e regjistruara të pacientëve me epilepsi kishte më
shumë meshkuj sesa femra. Grafika e paraqitur më lartë paraqet përqindjen e
meshkujve dhe femrave të sëmurë me epilepsi; ku 69% ishin të gjinisë mashkullore,
kurse 31% të gjinisë femërore.
Në tabelën në vazhdim janë të paraqitura të gjitha rastet e regjistruara me epilepsi të
ndara sipas moshës së fëmijëve si dhe gjinisë së tyre.

56

Tab. 3.1 Tabela e rasteve të regjistruara me epilepsi sipas moshës së fëmijëve si
dhe gjinisë së tyre.
0-1 vjeçar/e
F

1-4 vjeçar/e

5-9 vjeçar/e

10-15 vjeçar/e 15-18 vjeçar/e

M F

M F

M F

M F

M

1 3

2 1

5 4

7 1

5

Nga të dhënat e marrura nga regjistrimet e fëmijëve me epilepsi mosha 10-15 vjeçare
ishte mosha ku fëmijët kishin më së shumti sulme epileptike; ku prej tyre 7 ishin të
gjinisë mashkullore kurse 4 të gjinisë femërore.
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