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Santrauka
Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir aptarti įrodymais pagrįstą 
informaciją apie naujai pasireiškusios refrakterinės epi-
lepsinės būklės etiologiją, klinikinę išraišką, diagnostiką 
ir gydymą. Atlikta sisteminė mokslinės literatūros bei 
dokumentų apžvalga ir analizė. Duomenų buvo ieškoma 
Google Scholar, Cochrane bei Medline (PubMed) 
duomenų bazėse. Atrinkti, išanalizuoti ir apibendrinti 
22 viso teksto straipsniai, išspausdinti anglų kalba.
Tyrimo rezultatai. Naujai pasireiškusi refrakterinė epi-
lepsinė būklė (NORSE) yra klinikinė būklė, kuriai bū-
dingas naujas atsparios gydymui epilepsijos būklės at-
siradimas pacientui, kuris neserga aktyvia epilepsija ar 
kitu neurologiniu sutrikimu, kai nėra aiškios ūminės ar 
aktyvios struktūrinės, toksinės ar metabolinės priežasties. 
Nacionalinė retųjų sutrikimų organizacija NORSE pripa-
žino retu sutrikimu, kuris dažniau pasireiškia mokyklinio 
amžiaus vaikams ir jauniems suaugusiesiems. NORSE 
etiologija net 50 proc. atvejų lieka neaiški, tačiau   ši bū-
klė dažniausiai siejama su autoimuninėmis priežastimis, 
rečiau galima infekcinė sindromo etiologija. Šiuo atveju, 
ankstyvoji diagnostika (kraujo tyrimai, galvos smegenų 
instrumentiniai tyrimai, likvoro tyrimas, encefalogramos 
analizė) per pirmąsias 24-48 valandas padeda greitai at-
mesti arba patvirtinti bei pradėti gydyti tam tikras struk-
tūrines, metabolines, toksines, infekcines patologijas.  
Išvados. NORSE sindromas – tai sunki, labai sudėtingai 
valdoma paciento būklė, sukelianti didelį mirtingumą. 
Specifinio gydymo sėkmingai kontroliuoti šį sindromą 
nėra, jis susideda iš kompleksinių medikamentinių ir 
nemedikamentinių priemonių bei intensyviosios medi-
cinos specialistų priežiūros. Šiuo metu taikomas NORSE 

gydymas yra retai veiksmingas ir, tikėtina, nukreiptas 
ne į patogenezinį mechanizmą, o į simptomų šalinimą.

Įvadas
Status epilepticus (SE) yra ūmi neurologinė būklė, kuriai 

būdingi pasikartojantys priepuoliai, tarp kurių neatsikuria 
buvusi neurologinė būklė. Maždaug 23-43 proc. sergančių 
pacientų SE išlieka, nepaisant skiriamų bent dviejų vaistų 
nuo epilepsijos − tai refrakterinė SE (RSE). Naujai pasireiš-
kusi refrakterinė epilepsinė būklė (angl. New onset refractory 
status epilepticus, sutr. NORSE) pirmą kartą aprašyta 2005 
metais [1].

NORSE yra reta kritinė neurologinė būklė, sukelianti itin 
didelį mirtingumą [2], siekiantį iki 40 procentų [4].

2018 metais tarptautinė ekspertų grupė pasiūlė bendrą 
NORSE apibrėžimą, kad būtų galima vartoti labiau standar-
tizuotą terminiją ir pagerinti šios būklės valdymą. NORSE 
yra klinikinė būklė, kuriai būdingas naujas atsparios gydy-
mui epilepsijos būklės atsiradimas pacientui, kuris neserga 
aktyvia epilepsija ar kitu neurologiniu sutrikimu (pvz.: ūmus 
insultas, smegenų navikai ar narkotinių medžiagų perdo-
zavimas), kai nėra aiškios ūminės ar aktyvios struktūrinės, 
toksinės ar metabolinės priežasties [3]. 

Kol kas nėra bendro sutarimo dėl geriausių NORSE gy-
dymo metodų, tačiau nedelsiant nutraukti priepuoliai, laiku 
pradėta nepertraukiama anestetikų infuzija ir imunoterapija 
gali prisidėti prie mirtingumo nuo šios būklės mažinimo [3].

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir aptarti įrodymais pagrįstą 
informaciją apie naujai pasireiškusios refrakterinės epilep-
sinės būklės etiologiją, klinikinę išraišką, diagnostiką ir 
gydymą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Taikyta sisteminė mokslinės literatūros bei dokumentų 

apžvalga ir analizė. Duomenų buvo ieškoma Google Scho-
lar, Cochrane bei Medline (PubMed) duomenų bazėse. 
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Visateksčiai straipsniai atrinkti, jei jų pavadinimas, santrauka 
ar reikšminiai žodžiai nurodė, kad tyrimas tinkamas įtraukti 
į šią apžvalgą. Pasirinktos tik anglų kalba skelbtos publika-
cijos. Vartoti nurodyti raktažodžiai. Atrinkti, išanalizuoti ir 
apibendrinti 22 straipsniai.

Tyrimo rezultatai
Epidemiologija. NORSE  yra reta ir sąlyginai naujai 

apibrėžta būklė, nėra daug informacijos apie jos demografi-
nius rodiklius [1]. Nacionalinė retųjų sutrikimų organizacija  
NORSE pripažino retu sutrikimu [5]. 2018 metais publikuo-
toje studijoje apibendrinama, jog didžioji dauguma NORSE 
pacientų yra jauni. Ši būklė dažnesnė moterims [1]. Kituose 
šaltiniuose teigiama, kad NORSE dažniau pasireiškia moky-
klinio amžiaus vaikams ir jauniems suaugusiesiems. Mote-
rims ši būklė pasireiškia dažniau, o vaikų atveju − dažniau 
berniukams. Nėra nustatyta, kad rasė ar šeiminė anamnezė 
turėtų įtakos NORSE pasireiškimui [5].

Etiologija. NORSE etiologija net 50 proc. atvejų lieka 
neaiški, todėl itin svarbu nustatyti šios būklės patogenezę ir 
mechanizmus, kad būtų sumažintas didelis mirtingumas [6].

Kritinės priežiūros EEG stebėjimo tyrimų konsorciumas 
2019 metais 13-oje akademinių medicinos centrų atliko re-
trospektyvinę analizę, kuria nustatė 130 NORSE atvejų: 52 
proc. atvejų buvo neaiškios kilmės, 19 ir 18 proc. atvejų 
diagnozuoti atitinkamai autoimuninis ir paraneoplastinis 
encefalitai. Šiuo metu tai yra didžiausios imties tyrimas, 
analizuojantis NORSE [7]. 

Pradžioje buvo manoma, kad įrodytos etiologijos nebu-
vimas yra privalomas NORSE diagnozei nustatyti, tačiau 
nauji pranešimai rodo, kad šie atvejai gali būti pagrįsti au-
toimunine etiologija [7].

Nors NORSE etiologija nėra aiški, tačiau autoimuninis 
encefalitas gali būti pagrindinė šios būklės priežastis. Šiai 
būklei gydyti galima svarstyti imunoterapijos taikymą, tačiau 
jos veiksmingumas nenustatytas [2].

2020 metais aprašytas klinikinis atvejis, kai pagrindinė 
NORSE etiologija buvo neaiški, nepaisant itin išsamaus išty-
rimo, tačiau vėliau buvo nustatyta, kad tai autoimuninė epi-
lepsija su teigiamais anti-GAD65 antikūnais. Nors teigiami 
anti-GAD65 antikūnai kaip vienintelis kriterijus neturėtų 
būti laikomi autoimuninio encefalito priežastimi, tačiau kiti 
klinikiniai ir laboratoriniai duomenys, atsako nebuvimas į 
infekcinį, paraneoplastinį ir virusinį gydymą leido patvirtinti 
autoimuninę etiologiją [4].

NORSE dažniausiai siejamas su autoimuninėmis prie-
žastimis, tačiau galima reta, bet svarbi ir infekcinė šio nio-
kojančio neurologinio sindromo etiologija [8].

Vis daugiau kalbama ir apie SARS-CoV-2 infekcijos 
neurologines išraiškas. 2021 metais atliktame tyrime apra-

šomas autoimuninio encefalito po SARS-CoV-2 klinikinis 
atvejis, pasireiškiantis NORSE. Griežta laiko koreliacija tarp 
SARS-CoV-2 infekcijos pradžios, neurologinių simptomų 
atsiradimo ir neigiamo kitų CSF virusų PGR, rodo galimą 
SARS-CoV-2 infekcijos poūmio autoimuninio atsako, kuris 
dramatiškai pasireiškia NORSE, priežastį [9].

 Klinikinė išraiška. NORSE – ypatingo dėmesio vertas 
sindromas dėl įvairialypių pradinių ligos simptomų. Pacientai 
dažniausiai skundžiasi nespecifiniais, vidutinio sunkumo 
viršutinių kvėpavimo takų, panašiais į gripo viruso  arba 
virškinimo sistemos susirgimą, simptomais [10–12]. Šie 
požymiai pasireiškia prieš prasidedant traukulių epizodams. 
Karščiavimas pasireiškia dviem trečdaliams pacientų, ku-
riems vėliau diagnozuojamas šis sindromas [10,11,13,14].

Prodromo fazė prasideda ir gali trukti nuo 1 iki 14 dienų 
prieš ištinkant traukuliniam sindromui [10]. Kartais pasitaiko 
besimptomis ligos periodas. Priepuoliai iš pradžių yra trumpi 
ir jų dažnis retas, dažniausias pradinių traukulių tipas – ži-
dininiai, vėliau pereinantys į abipusius toninius-kloninius, 
kurie laikui bėgant tampa vis dažnesni, kol pacientui išsi-
vysto status epilepticus būklė ir tolesniam gydymui ligonį 
reikia perkelti į reanimacijos skyrių [1].

 Diagnostika. Šios ligos atpažinimas dažniausiai yra 
pavėluotas [15,16]. Tai lemia diagnostinių procedūrų trukmė, 
siekiant atmesti žinomas priežastis, todėl pacientai ne visada 
laiku gali gauti tinkamą gydymą. Ankstyvoji diagnostika 
(kraujo tyrimai, galvos smegenų instrumentiniai tyrimai, 
likvoro tyrimas, encefalogramos analizė) per pirmąsias 24 - 
48 valandas padeda greitai atmesti arba patvirtinti bei pradėti 
gydyti tam tikras struktūrines, metabolines, toksines, infek-
cines patologijas. Šiuo metu nėra jokio specifinio žymens, 
kuris leistų tiksliai ir laiku diagnozuoti NORSE sindromą. 
Nuo pusės iki dviejų trečdalių pacientų stebima vidutinio 
dydžio pleocitozė ir nežymiai padidėjęs baltymo kiekis li-
kvore, tačiau šie požymiai greičiausiai susiję su užsitęsusia 
traukulių būkle, o ne su uždegimine ar infekcine priežastimi 
[17,18]. Smegenų biopsija išlieka viena iš diagnostinių ty-
rimų galimybių, nors šiuo atveju taikoma retai. 

 Tyrimų pokyčiai. Encefalograma yra vienas iš svar-
biausių tyrimų NORSE sindromo atveju, todėl labai svarbu 
anksti užrašyti EEG ir ją stebėti ligos eigoje. Pagal tyrimo 
rezultatus galime spręsti apie tolimesnę ligos eigą ir gydymo 
efektyvumą. Konkrečių EEG pokyčių šiuo metu nėra rasta, 
nes ūmioje ligos fazėje atlikta per mažai klinikinių tyrimų. 
Encefalogramoje stebima įvairių sporadinių arba besikarto-
jančių epileptinės kilmės iškrovų, dažniausiai sklindančių iš 
frontalinės ir temporalinės skilties [10].

Smegenų MRT yra privalomas, siekiant atmesti tam ti-
kras struktūrines priežastis. Apie 80 proc. pacientų magne-
tinio rezonanso tomogramoje matomas pakitęs signalas, T2/
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FLAIR režimu. Šis pokytis stebimas limbinės sistemos ir 
žievės regionuose, dažnai abipus [12,18]. Pakartojus MRT, 
trečdaliu atvejų išryškėja difuzinė atrofija [10,13,15]. Kol kas 
nėra žinoma, ar šie pokyčiai išsivysto dėl ligos, kuri signali-
zuotų specifinį patogeninį mechanizmą, ar kaip komplikacija 
į užsitęsusią epileptinę būklę.

Gydymas. Specifinio gydymo, kuris leistų sėkmingai 
kontroliuoti NORSE sindromą, nėra. Gydymas susideda iš 
kompleksinių medikamentinių ir nemedikamentinių prie-
monių bei intensyviosios medicinos specialistų priežiūros. 
NORSE sindromas turėtų būti gydomas specialiame neurolo-
ginės intensyviosios terapijos centre, kuriame yra galimybės 
užtikrinti adekvačias diagnostikos galimybes (pastovų ar 
dažnai kartojamą EEG tyrimą, sudėtingus imunologinius 
tyrimus). Gydymas yra sudėtingas ir reikalaujantis kelių 
sričių gydytojų tarpdisciplininės komandos.

Priepuolių slopinimo pasiekiama naudojant traukulių 
malšinamųjų, anestetinių medikamentų ir ketogeninės dietos 
kombinaciją, kartu užtikrinant paciento gyvybines būkles ir 
intensyviąją slaugą. Šiuo metu siūloma laikytis ligoninės pro-
tokolo, skiriant gydymą nuo epilepsijos. Pradinėje stadijoje 
rekomenduojama rinktis slopinimą benzodiazepinais [19, 
20], tačiau veiksmingi gali būti antros eilės medikamentai 
- levitiracetamas, valproatai. Esant ilgalaikiams, užsitęsu-
siems traukuliams, tenka pridėti ir anestezinį vaistą [12], kurį 
nutraukus, dažnai atsinaujina status epilepticus būklė [21]. 
Anestezinius medikamentus stengiamasi kartu kombinuoti 
su midazolamo infuzija, propofoliu ir tiopentaliu, ketaminu. 
Reikia atidžiai stebėti pacientą dėl propofolio infuzijos sin-
dromo. Ilgalaikis tiopentalio naudojimas gali sukelti įvairų 
šalutinį poveikį, tokį kaip hipotenzija, acidozė, kalio kon-
centracijos pokyčiai serume, infekcijos ir ileus [15]. Skiriant 
ketaminą vidutinėmis dozėmis, tikėtinas mažesnis šalutinis 
poveikis, ženkliai veikiantis paciento hemodinamiką. Sie-
kiant geriausio rezultato, reikėtų keisti medikamentus ir jų 
dozuotes, stebėti šalutinį poveikį. EEG stebėjimas gali duoti 
labai reikšmingos informacijos apie paciento būklę. Taikant 
ir modifikuojant kombinuotą gydymą nuo traukulių, svar-
biausia neprarasti paciento būklės stabilumo.

Kitas gydymo metodas – taikyti ketogeninę dietą. Kele-
tas pristatytų klinikinių atvejų parodė teigiamą šios dietos 
poveikį [17]. Prieš skiriant gydymą ketogenine dieta, reikia 
atlikti paciento ištyrimą dėl retų metabolinių ligų, kurios 
kontraindikuotų šio metodo taikymą. Jei paciento būklė ne-
pagerėja per dvi savaites nuo pradėtos ketogeninės mitybos, 
dieta laikoma neveiksminga ir nutraukiama.

Dėl iškeltos hipotezės, jog kriptogeninę (nežinomos 
priežasties) šios ligos formą sukelia imuninės ar infekcinės 
priežastys, gali būti taikoma imunosupresinė gydymo taktika. 
Dažniausiai pasirenkami intraveniniai kortikosteroidai ar 

imunoglobulinai, antrasis pasirinkimas galėtų būti ciklo-
fosfamido, rituksimabo ar tocilizumabo skyrimas, tačiau 
jokių klinikinių tyrimų, kurie pagrįstų veiksmingą šių vaistų 
veikimą, nėra. Esant įtarimui, kad NORSE sindromą galėjo 
sukelti autoimuninis encefalitas, uždelsta imunoterapija blo-
gintų ligos baigtį [22].

Išvados
1. NORSE sindromas – tai mažai žinoma, sunki, labai 

sudėtingai valdoma paciento būklė, sukelianti didelį mir-
tingumą.

2. Šiuo metu taikomas NORSE gydymas yra retai veiks-
mingas ir, tikėtina, nukreiptas ne į patogenezinį mechanizmą, 
o į simptomų šalinimą.

3. Svarbu toliau atlikti išsamius klinikinius tyrimus ir 
tikslinti šio sindromo patogenezę.
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Summary
NORSE is a clinical condition characterized by the emergence 

of new treatment-resistant epileptic condition in a patient who does 
not have an active epilepsy or other neurological disorders for which 
there is no clear acute or active structural, toxic, infectious or me-
tabolic cause. National organization for rare disorders, has reco-
gnized NORSE as a rare disorder that is more common in school-
age children and young adults. In half of all the cases, etiology of 
NORSE remains unclear. This condition is most commonly asso-
ciated with autoimmune causes, but infectious etiology is also pos-
sible. In this case, early diagnosis (blood tests, brain instrumental 
tests, cerebrospinal fluid test, encephalogram analysis) during the 
first 24-48 hours helps to quickly reject or confirm and start treat-
ment of certain structural, metabolic, toxic, infectious pathologies. 
Unfortunately, there are no specific medications to successfully 
treat this syndrome, as of now it consists of complex medical and 
non-medical measures and intensive care by medical professionals.

Conclusions. 1. NORSE syndrome is a severe and very com-
plex condition that is very little known and unfortunately has a high 
mortality rate. 2. Current NORSE treatment is rarely effective and is 
likely to focus on the resolution of symptoms rather than the patho-
genesis mechanism. 3. It is essential to continue conducting compre-
hensive clinical trials to clarify the pathogenesis of this syndrome.
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