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ეპილეფსია თავის ტვინის ერთ-ერთი ყველაზე 
გავრცელებული  ქრონიკული ნევროლოგიური 
დაავადებაა, რომელიც შეიძლება განვითარდეს 
ნებისმიერ ასაკში.

ჯანდაცვის მსოფლიო 
ორგანიზაციის მონაცემების 
მიხედვით, მსოფლიოში 
ეპილეფსია 50 მილიონზე 
მეტ ადამიანს აქვს (WHO, 2019).

ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო 
ლიგის (International League Against Epilepsy, ILAE) 
2005 წლის დეფინიციის მიხედვით, ეპილეფსია 
დიაგნოსტირდება იმ შემთხვევაში, თუ ადგილი 
აქვს ორი ან მეტი არაპროვოცირებული 
გულყრის გამოვლენას 24 საათზე მეტი 
ხანგრძლივობის შუალედში ან/და ერთ 
არაპროვოცირებულ გულყრას განმეორების 
მაღალი ალბათობით (60%<) შემდეგი 10 წლის 
განმავლობაში.

ეპილეფსიური გულყრის ფიზიოლოგიურ საფუძველს 
წარმოადგენს თავის ტვინის ნეირონების 
ელექტრული აქტივობის გარდამავალი დარღვევა, 
რაც გარეგნულად სხვადასხვა ფორმით ვლინდება. 
გულყრის გამოვლენის ტიპი და ადამიანის 
ფუნქციონირებაზე მისი ზეგავლენის ხარისხი 
დამოკიდებულია თავის ტვინში ელექტრული 
აქტივობის აღმოცენების ლოკაციაზე, გავრცელების 
არეალსა და გულყრის მიმდინარეობის 
ხანგრძლივობაზე.

ზოგადად, ეპილეფსიური გულყრები შეიძლება 
მიმდინარეობდეს როგორც შენახული, ისე 
დათრგუნული ცნობიერების ფონზე.

მიუხედავად იმისა, რომ გულყრა, შეიძლება 
განვითარდეს უეცრად, ყველანაირი 
მაპროვოცირებელი მიზეზის გარეშე, ზოგ 
შემთხვევაში შესაძლოა გულყრას ჰქონდეს 
მაპროვოცირებელი მიზეზი, ე.წ. „ტრიგერი“, 
რომელიც ზრდის გულყრის აღმოცენების 
ალბათობას.

რა არის ეპილეფსია?



ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ადამიანმა, 
ვისაც ერთხელ მაინც ჰქონია გულყრა, მიმართოს 
ექიმს. 

ძირითადი კვლევები, რაც გამოიყენება 
ეპილეფსიის დიაგნოსტირების პროცესში, 
არის შემდეგი:

ნევროლოგიური/ეპილეფტოლოგიური გასინჯვა

რუტინული ელექტრო-
ენცეფალოგრაფიული 
კვლევა (ეეგ)

ხანგრძლივი 
ვიდეო-ეეგ 
მონიტორინგი

ნეიროფსიქოლოგიური 
გამოკვლევა

თავის ტვინის ნეიროვიზუალიზაციის მეთოდები

სისხლის ანალიზები

გამოყოფენ ეპილეფსიური გულყრების ორ დიდ ჯგუფს: 
გენერალიზებულს და ფოკალურს, ანუ ლოკალურს.

გენერალიზებული გულყრების შემთხვევაში 
ეპილეფსიური აქტივობა იმდენად სწრაფად 
ვრცელდება მთელ ტვინში, რომ შეუძლებელია მისი 
აღმოცენების პირვანდელი ლოკალიზაციის ანუ 
ეპილეფსიური კერის დადგენა. 

გულყრა ფოკალურია, როდესაც ეპილეფსიური 
აქტივობა აღმოცენდება ერთი ჰემისფეროს 
რომელიმე უბნიდან, ლოკალიზდება/შემოიფარგლება 
ამ უბნით, ან ვრცელდება ტვინის სხვა უბნებშიც. 
ფოკალური გულყრა შეიძლება მიმდინარეობდეს 
შენახული ან დათრგუნული ცნობიერების ფონზე.

გულყრის მიმდინარეობისას პირველადი დახმარების 
ზოგადი პრინციპები: 

შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და გამოიძახეთ სასწრაფო 
დახმარების ბრიგადა (სდბ);

ადამიანი მოათავსეთ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში 
მყარ ზედაპირზე (მაგ.: საწოლზე, ტახტზე), გადააბრუნეთ 
გვერდზე, თავქვეშ ამოუდეთ რბილი საგანი (მაგ.: 
ბალიში, ქურთუკი, ჩანთა), მოხსენით სათვალე და 
უზრუნველყავით მისი უსაფრთხოება (მოარიდეთ 
ბასრ საგნებს, ცეცხლს);

დარჩით მასთან მანამ, სანამ სასწრაფო დახმარების 
ბრიგადა მოვა ან გულყრის მიმდინარეობა 
დასრულდება და იგი ჩვეულ მდგომარეობას 
დაუბრუნდება;

დაინიშნეთ გულყრის დაწყებისა და მიმდინარეობის 
დრო;

დააკვირდით გულყრის თითოეულ დეტალს, ჩაინიშნეთ 
და ეს მონაცემები აცნობეთ ექიმს;

გულყრის მიმდინარეობისას  არ უნდა ჩაუდოთ 
ადამიანს ძალით რაიმე საგანი პირში. ასეთ დროს 
შეიძლება დაუზიანოთ კბილი, გაუჭრათ ღრძილი ან 
მოტეხოთ ყბა; გულყრის დროს ადამიანი ვერ 
გადაყლაპავს ენას;

გულყრის მიმდინარეობისას არ გააკავოთ ადამიანი. 
გულყრის უმეტესობა თავისით დამთავრდება 
რამდენიმე წამში ან წუთში. გაკავებით გულყრის 
მიმდინარეობას ვერ შეაჩერებთ.

ეპილეფსია გადამდები დაავადება 
არ არის და ის თქვენ სხვა ადამიანისგან 

არ გადაგედებათ.

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 
მონაცემების მიხედვით, დროული და სწორი 
დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და 
სამედიცინო ზედამხედველობის პირობებში, 
ეპილეფსიის მქონე ადამიანების 
დაახლოებით 70%-ს აღარ უვლინდება 
ეპილეფსიური გულყრები (WHO, 2019).


