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Τσαλουχίδου Π.-Ε. 1, Biermann L. 1, Knake S. 1 
 

1Epilepsy Center Hessen, Department of Neurology, Philipps University Marburg, Marburg, Germany 

 
 
Εισαγωγή: Οι κροταφικές εγκεφαλοκήλες (ΚΕ) αποτελούν μία συνεχώς αναγνωριζόμενη δομική 
ανωμαλία, η οποία συναντάται σε ασθενείς με φαρμακοανθεκτική κροταφική επιληψία. H 
πλειοψηφία των ασθενών αυτών, παραμένει χωρίς επιληπτικά επεισόδια μετά την χειρουργική 
αφαίρεση της εγκεφαλοκήλης (Engel Class ΙA). Σειρές ασθενών με αμφικροταφικές εγκεφαλοκήλες 
και μονόπλευρη αφαίρεση της εγκεφαλοκήλης παραμένουν επίσης χωρίς επιληπτικά επεισόδια, 
υποδεικνύοντας την ύπαρξη ασυμπτωματικών ΚΕ, των οποίων η συχνότητα εμφάνισης σε υγιή 
πληθυσμό δεν είναι μέχρι στιγμής γνωστή στην βιβλιογραφία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι 
η αναγνώριση ΚΕ σε ασθενείς με κροταφική και εξωκροταφική επιληψία καθώς επίσης και σε 
ασυμπωματικές περιπτώσεις. 
 
Μεθοδολογία: 458 μαγνητικές τομογραφίες εξετάστηκαν αναδρομικά ως προς την ύπαρξη ΚΕ σε 
157 ασθενείς με κροταφική επιληψία, σε 150 ασθενείς με εξωκροταφική επιληψία και σε 151 υγιείς. 
 
Αποτελέσματα: Τουλάχιστον μία ΚΕ εντοπίσθηκε σε 9,6% των ασθενών με κροταφική επιληψία 
(n=15), σε 3,3% των ασθενών με εξωκροταφική επιληψία (n=5) και σε 1,9 % της ομάδας των υγιών 
(n=3), με σημαντικά υψηλότερη συχνότητα στην ομάδα ασθενών με κροταφική επιληψία σε σχέση 
με τις άλλες δύο ομάδες (p=0,02, p=0,04). 
 
Συμπέρασμα: Η αυξημένης ευκρίνειας μαγνητική τομογραφία (3Τ-MRI), καθώς και η προσεκτική 
αξιολόγηση αυτής, αυξάνουν σημαντικά την ευαισθησία ανίχνευσης των ΚΕ, συμβάλλοντας στην 
καλύτερη μετεγχειρητική πρόγνωση των ασθενών αυτών. Η ανίχνευση ασυμπτωματικών ΚΕ 
υποδεικνύει ότι η ΚΕ δεν είναι πάντα επιληπτιογενής και πρέπει να αξιολογείται στο πλαίσιο του 
προεγχειρητικού ελέγχου βάσει της σημειολογίας, του εγκεφαλογραφήματος και της ύπαρξης 
συνοδού επιληπτιογόνου εστίας στη μαγνητική τομογραφία. 
 
Βιβλιογραφία: 
Campbell et al. 2018. “Detection and Characteristics of Temporal Encephaloceles in Patients with 
Refractory Epilepsy.” American Journal of Neuroradiology 39(8):1468–72. 
Paule et al. 2019. “Characteristics of Bilateral versus Unilateral Temporal Encephalocele-Associated 
Epilepsy.” Seizure 71(May):13–19. 
Saavalainen et al. 2015. “Temporal Anteroinferior Encephalocele.” Neurology 85(17):1467–74. 
Toledano et al. 2016. “Small Temporal Pole Encephalocele: A Hidden Cause of ‘Normal’ MRI 
Temporal Lobe Epilepsy.” Epilepsia 57(5):841–51. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΗΜΙΣΦΑΙΡΟΤΟΜΗΣ: ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΗΜΙΠΛΗΓΙΑΣ 
 
Μ. Παπαδοπούλου1,3, Κ. Γκιάτης1,4, Έ. Μαλέτιτς1, Ι. Χαρουσουκούρι1, Μ. Γιώργη5, Μ. Τσιρούδα5, Π. 
Βοργιά6, Α. Ντινόπουλος5, Κ. Γαργάνης1, Β. Ζούντσας2 
 
1Μονάδα Επιληψίας, Κλινική ‘Άγιος Λουκάς’, Θεσσαλονίκη 
2Νευροχειρουργικό τμήμα, Κλινική ‘Άγιος Λουκάς’, Θεσσαλονίκη 
3Δ’ Παιδιατρική Α.Π.Θ, ΓΝ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη 
4Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Αθήνα 
5Γ’ Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΄Αττικό’, Αθήνα 
6Ηράκλειο, Κρήτη 

 
 
Εισαγωγή: Η λειτουργική ημισφαιροτομή (ΛΗΜ) αποτελεί μια συνεχώς αναδυόμενη θεραπευτική 
επιλογή σε παιδιατρικούς ασθενείς με φαρμακοανθεκτική επιληψία που σχετίζεται με μονόπλευρη 
ημισφαιρική παθολογία (φλοιϊκές δυσπλασίες, ημι- μεγαλεγκεφαλία, περιγεννητικά εγκεφαλικά 
επεισόδια, σύνδρομο Sturge- Weber, εγκεφαλίτιδα Rasmussen κ.α). Οι πιο διαδεδομένες τεχνικές 
ΛΗΜ είναι η περινησιδιακή και η ‘από την πλάγια σχισμή’ προσέγγιση, λόγω των λιγότερων 
επιπλοκών τους. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκληρωμένη προ- εγχειρητική εκτίμηση μπορεί να δώσει 
σημαντικά στοιχεία σχετικά με την μετεγχειρητική έκβαση, και ιδίως την εμφάνιση ή επιδέινωση 
πιθανής ημιπληγίας.  
 
Σκοπός- Μέθοδος: Η παρουσίαση της προεγχειρητικής διερεύνησης 3 περιστατικών που 
υποβλήθηκαν σε ΛΗΜ στην Κλινική ‘Άγιος Λουκάς’ και η συσχέτιση με την έκβασή αυτών μέσω 
αναδρομικής μελέτης των φακέλων των ασθενών και προοπτικής παρακολούθησης αυτών.   
 
Αποτελέσματα: Τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών φαίνονται στον Πίνακα 1. Όλοι οι ασθενείς 
υποβλήθηκαν σε: 24ωρη ΗΕΓ καταγραφή, δομική MRI εγκεφάλου με ογκομέτρηση φλοιονωτιαίων 
δεματίων στο εγκεφαλικό στέλεχος, λειτουργική μαγνητική τομογραφία λόγου- κίνησης- ηρεμίας, 
δεματιογραφία και EEG- fMRI για εξαγωγή των επιληπτικών δικτύων. Τα επιληπτικά δίκτυα και για 
τους 3 ασθενείς καθορίστηκαν εντός του παθολογικού ημισφαιρίου. Και οι 3 ασθενείς υποβλήθηκαν 
σε ΛΗΜ με την Περινησιδιακή Προσέγγιση και είναι ελεύθεροι κρίσεων από την επέμβαση 
(τουλάχιστον 3 μήνες), οι 2 έχουν διακόψει την αντιεπιληπτική αγωγή. Τα δεμάτια λόγου και τα 
δίκτυα ενεργοποίησης αυτού καθορίστηκαν για όλους τους ασθενείς στο υγιές ημισφαίριο. Κανένας 
ασθενής δεν εμφάνισε επιπλοκή από την ομιλία. Οι ασθενείς #1 και #3 είχαν σύμφωνα με τις 
συνδυασμένες αναλύσεις fMRI κίνησης-δεματιογραφίας ατροφικό και μη λειτουργικό κινητικό δεμάτιο 
στην παθολογική πλευρά, ενώ οι περιοχές ενεργοποίησης κατά την κίνηση είχαν μετακινηθεί στο 
αντίθετο- υγιές ημισφαίριο. Η ασθενής #2 διατηρούσε κάποια λειτουργικότητα στο ατροφικό δεξί 
δεμάτιο κίνησης και εμφάνισε μετά τη ΛΗΜ μία αναμενόμενη σοβαρή και παροδική επιδείνωση της 
ημιπληγίας ΑΡ, η οποία εμφανίζει σταδιακά βελτίωση (3 μήνες μετεγχειρητικά πλέον), σε 
συνδυασμό με τον πλήρη έλεγχο των κρίσεων. 
 
Συμπεράσματα: Η ΛΗΜ αποτελεί πολύτιμο όπλο στη θεραπευτική φαρέτρα της 
φαρμακοανθεκτικής επιληψίας σε έδαφος ημισφαιρικής προσβολής. Η σωστή επιλογή των 
υποψήφιων ασθενών και ο ενδελεχής προ-εγχειρητικός έλεγχος από έμπειρη ομάδα πολλαπλών 
ειδικοτήτων είναι απαραίτητα για την πρόγνωση των συνεπειών και βέλτιστη έκβαση της 
επέμβασης.   
 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

Ασθενής #1 Ασθενής #2  Ασθενής #3 

Ηλικία 
επέμβασης 

9 ετών 9 ετών 12 ετών 

Φύλο  Άρρεν Θήλυ Θήλυ 

Αιτιολογία 
ημιπληγικής 
επιληψίας 

Sturge- Weber 
σύνδρομο ΑΡ 

παχυγυρία-
πολυμικρογυρία ΔΕ 
βρεγματοκροταφικά, 
εγκεφαλική αιμορραγία 
στην ενδομήτριο ζωή 

ημιατροφία ΑΡ μετά από 
ενδοκοιλιακή αιμορραγία 
και εμφάνιση 
παρεγκεφαλιδικών 
κύστεων αριστερά  

Ηλικίας έναρξης 
επιληπτικών 
κρίσεων 

πρώτες εβδομάδες 
ζωής 

2.5 ετών 2 ετών 

ΗΕΓ ευρήματα αιχμηρά κύματα με 
επικράτηση αριστερά 
μετωποβρεγματικά, 
ESES 

γενικευμένα συμπλέγματα 
αιχμής κύματος 3Ηz, 
επικράτηση δεξιά 
κεντροκροταφικά, ESES 

επιληπτική δραστηριότητα 
ΑΡ μετωπιαία, επίταση 
στον ύπνο και εμφάνιση 
ανεξάρτητων εκφορτίσεων 
ΔΕ μετωπιαία 

Αντιεπιληπτική 
αγωγή  

βαλπροϊκό, 
λαμοτριγίνη, 
λεβετιρακετάμη 

Βαλπροϊκό, λαμοτριγίνη, 
κλοβαζάμη, κετογονική 
δίαιτα, σουλθιάμη 

εσλικαρβαζεπίνη, 
κλοβαζάμη 

Κλινική εξέταση Ημιπάρεση  ΑΡ με 
διατήρηση ικανότητας 
σύλληψης, 
καθυστέρηση λόγου 

Ημιπάρεση ΑΡ με 
διατήρηση ικανότητας 
σύλληψης, ανωριμότητα 

Ημιπληγία ΔΕ με 
διατήρηση ικανότητας 
σύλληψης, ανωριμότητα 
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ 
 
N.Χ.Σύρμος 1, Γ. Γαβριδάκης1 
 
1Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης 

 

Eισαγωγή-Σκοπός: Η αιτιολογία της επιληψίας παραμένει, σε κάποιες περιπτώσεις, 
πολυπαραγοντική και ευμετάβλητη. 

Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 20 περιπτώσεις πρωτοεμφανιζόμενης επιληψίας. Έυρος ηλικίας 12-
52 έτη.15 άρρενες ασθενείς και 5 θήλεις. Το σύνολο αυτών υποβλήθηκε σε CT , MRI , EEG , κλινικό 
,νευρολογικό και εργαστηριακό έλεγχο. Σε τρείς περιπτώσεις χρειάστηκε και περαιτέρω διερεύνηση 
με  PET CT και σε μία με SPECT 

Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: 4 περιπτώσεις όγκων εγκεφάλου, 6 περιπτώσεις μετά από 
τραυματισμό, 3 περιπτώσεις οικογενούς  επιληψίας,4 περιπτώσεις μετά από κρανιοτομία για 
αφαίρεση εγκεφαλικών αιματωμάτων καθώς και 3 περιπτώσεις επιληψίας που φαίνεται να εξαρτάται 
από ιδιαίτερους μορφολογικούς και λειτουργικούς παραμέτρους κατεγράφησαν. Η νευροαπεικόνιση 
παραμένει θεμελιώδης στην διερεύνηση και την κατανόηση των πρωτοεμφανιζόμενων επιληπτικών 
συνδρόμων. 
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O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ 

N. Χ.Σύρμος1, Γ. Γαβριδάκης1 

1Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης 

 

Eισαγωγή- Σκοπός: Η μετατραυματική επιληψία, αποτελεί κατάσταση που χρήζει ιδιαίτερης 

αντιμετώπισης, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση. 

Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 10 περιπτώσεις μετατραυματικής επιληψίας. Έυρος ηλικίας 17-47 

έτη.8 άρρενες ασθενείς και 2 θήλεις. Το σύνολο αυτών υποβλήθηκε σε CT , MRI , EEG , κλινικό, 

νευρολογικό και εργαστηριακό έλεγχο.  

Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: 4 περιπτώσεις μετά από εγκεφαλικά αιματώματα (υποσκληρίδια, 

επισκληρίδια αιματώματα), 4 περιπτώσεις μετά από θλάσεις και τραυματική υπαραχνοειδής 

αιμορραγία καθώς και 2 περιπτώσεις μετατραυματικής επιληψίας μετά από συνδυασμένες 

περιπτώσεις τραυματισμών. Η νευροαπεικόνιση παραμένει θεμελιώδης στην διερεύνηση και την 

κατανόηση των μετατραυματικών επιληπτικών συνδρόμων. 
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O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΕΙΣΟΔΕΙΑ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΥ - ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΒΟΥ 

N. Χ.Σύρμος 1, Γ. Γαβριδάκης 1 

1Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης 

 

Eισαγωγή: Τα επιληπτικά επεισόδια που οφείλονται σε εξεργασίες, αποτελούν καταστάσεις   που 

χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση περιστατικών περιπτώσεις 

επιληπτικών συνδρόμων, οφειλόμενων σε όγκων βρεγματικού και κροταφικού λοβού. 

Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 10 περιπτώσεις επιληπτικών συνδρόμων, οφειλόμενων σε όγκων 

βρεγματικού και κροταφικού λοβού.  Εύρος ηλικίας 39-69 έτη. 9 άρρενες ασθενείς και 1 θήλυ. Το 

σύνολο αυτών υποβλήθηκε σε CT, MRI, EEG, κλινικό ,νευρολογικό και εργαστηριακό έλεγχο.  

Αποτελέσματα: 4 περιπτώσεις μετά από εξεργασίες κροταφικού λοβού, 4 περιπτώσεις μετά από  

εξεργασίες βρεγματικού λοβού καθώς και 2 περιπτώσεις επιληψίας μετά από εκτεταμένους όγκους 

εγκεφάλου. 

Συμπεράσματα: Η νευροαπεικόνιση παραμένει θεμελιώδης στην διερεύνηση στην κατανόηση των 

επιληπτικών επεισοδίων και στον σχεδιασμό της κατάλληλης θεραπείας. 

 

 



Νευροαπεικόνιση και επιληψία 

 
ΠΑ06 

 
ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 

ΑΜΝΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ DWI MRI 2000S/MM2 

Καρανταλή Ε.1, Χατζηκωνσταντίνου Σ.1, Γερούκης Τ.2, Πρεβεζιάνου Α.1, Αγγελόπουλος Π.1, Κάζης 

Δ.1 

1Γ’ Νευρολογική κλινική, ΓΝΘ Παπανικολάου, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 
2Ακτινολογικό τμήμα, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη 

Εισαγωγή: Η παροδική σφαιρική αμνησία (ΠΣΑ) αποτελεί ένα κλινικό σύνδρομο που 

χαρακτηρίζεται από αιφνίδιας εγκατάστασης προσθιόδρομη αμνησία, η οποία τυπικά διαρκεί 

λιγότερο από 24 ώρες, χωρίς άλλη νευρολογική σημειολογία. Το παθοφυσιολογικό υπόβαθρο 

παραμένει άγνωστο έως σήμερα. Η πρώιμη διενέργεια MRI εγκεφάλου, εντός των πρώτων ημερών 

από το σύμβαμα, μπορεί να αναδείξει υπέρπυκνες αλλοιώσεις στους ιπποκάμπους στις ακολουθίες 

διάχυσης (DWI), οι οποίες ενίοτε είναι αναστρέψιμες. 

Σκοπός: Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της high-value DWI MRI στην πρώιμη φάση της 

ΠΣΑ και να συγκριθούν τα ευρήματα με το ΗΕΓ ρουτίνας. 

Αποτελέσματα: Εικοσι-δύο ασθενείς συμπεριλήφθηκαν προοπτικά στην παρούσα μελέτη. Η μέση 

ηλικία τους ήταν 63,7 έτη (SD=1,5) και στην πλειοψηφία τους γυναίκες (15γυναίκες:7άνδρες). Ο 

μέσος χρόνος από την εισαγωγή έως το ΗΕΓ ρουτίνας (21 ηλεκτρόδια, σύστημα 10/20) ήταν 1 

ημέρα (median=1,range=0-12). Εννέα ασθενείς είχαν φυσιολογικό ΗΕΓ (meanPDR=9.8,SD=0.8), 

ενώ δεκατρείς παρουσίασαν βραδεία δραστηριότητα κυρίως κροταφικά (frequent:6, occasional:6, 

rare:1 - 13/13:theta, 5/13:delta). Στην DWI MRI 2000s/mm2 δεκαπέντε ασθενείς παρουσίασαν βλάβη 

αυξημένου σήματος στον ιππόκαμπο (8 δεξιά, 3 αριστερά, 3 αμφοτερόπλευρα, 2 μικροκυστική 

απεικόνιση ιπποκάμπων άμφω). Μόλις τέσσερις ασθενείς παρουσίασαν βραδεία δραστηριότητα στο 

ΗΕΓ ρουτίνας σύστοιχα με τη βλάβη που απεικονίσθηκε στην DWI MRI, πέντε ασθενείς 

παρουσίασαν βλάβη στην DWI MRI χωρίς συνοδά ευρήματα στο ΗΕΓ ρουτίνας, τέσσερις 

παρουσίασαν ευρήματα στο ΗΕΓ χωρίς ευρήματα στην DWI MRI, ενώ στους υπόλοιπους τα 

ευρήματα του ΗΕΓ ήταν μη σύμβατα με τα ευρήματα της DWI MRI. 

Συμπεράσματα: Το ΗΕΓ ρουτίνας δεν μπορεί να αντικαταστήσει στην υψηλής ευκρίνεις DWI MRI 

2000s/mm2 στην ανίχνευση ιπποκάμπειας προσβολής σε ασθενείς με ΠΣΑ. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΚΥΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ  

Κουτουλάκη Μ. 1, Στοκίδης Γ. 1, Σωτηράκης Γ. 1, Μπρίνια ΜE. 1, Δασκαλάκη Κ. 1, Γιαννίση Α. 1, 

Μπαχλαβά Ε. 1, Θεοδώρου Β.1 

1Νευρολογική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»  

H Αραχνοειδής κύστη είναι μία μονήρης νευροανατομική οντότητα που προκύπτει συνήθως ως 

τυχαίο εύρημα κατά τον απεικονιστικό έλεγχο, στα πλαίσια διαφοροδιάγνωσης διαφόρων 

νευρολογικών οντοτήτων συμπεριλαμβανομένου και της επιληψίας. Αποτελεί νευροαναπτυξιακή 

διαταραχή που λαμβάνει χώρα στην εμβρυϊκή ζωή. Η εντόπιση της αραχνοειδούς κύστεως είναι 

συνήθως υπερσκηνιδιακή αλλά λιγότερο συχνά εντοπίζεται και υποσκηνιδιακά. Πολλές φορές είναι 

το μοναδικό απεικονιστικό εύρημα. Οι απόψεις σχετικά με τη συσχέτιση του ευρήματος της 

αραχνοειδούς κύστεως ως επιληπτογόνου εστίας είναι αμφιλεγόμενες.  

Οι αραχνοειδείς κύστεις αποτελούν τυχαίο επί το πλείστον εύρημα μεν, αλλά δύναται να συνάδουν 

με βαριά κλινική εικόνα και ενίοτε με φαρμακοανθεκτικές κρίσεις. Η κλινική εικόνα διακυμαίνεται από 

ήπια συμπτώματα κεφαλαλγίας, εμετούς, υπνηλία και σπασμοί όπως στην περίπτωση μας.  

Παρουσιάζουμε αγόρι 12 ετών με ελεύθερο περιγεννητικό και ατομικό αναμνηστικό, το οποίο 

προσκομίστηκε στα ΤΕΠ της Νευρολογικής λόγω έντονης οξείας εγκατάστασης κεφαλαλγίας με 

συνοδούς πολλαπλούς εμέτους. Στη συνέχεια εμφάνισε επιπλέον υπνηλία, δυσαρθρία και επεισόδια 

εστιακών σπασμών δεξιά με σύγχυση. Διενεργήθηκε αρχικά σε επείγουσα βάση CT εγκεφάλου και 

στη συνέχεια μαγνητική απεικόνιση που ανέδειξε κυστικό μόρφωμα λεπτοτοιχωματικό διαστάσεων 

5,2χ4,5χ3,9 εκ. Εντοπίζεται στον αριστερό μέσο κρανιακό βόθρο επεκτεινόμενο ως τη μέση γραμμή 

με χαρακτήρες που συνηγορούν υπέρ αραχνοειδούς κύστεως. Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 

ανέδειξε αιχμές ακολουθούμενες από βραδύ κύμα αριστερά βρεγματοκροταφικά (σύστοιχα με την 

αραχνοειδή κύστη).  

Τέθηκε σε αντιεπιληπτική αγωγή και λόγω επιμονής συμπτωματολογίας προστέθηκε δεύτερο 

αντιεπιληπτικό φάρμακο σε ενδοφλέβια χορήγηση. Επιπλέον προστέθηκε Topamac ως ειδική 

αγωγή καθώς και Diamox προς αντιμετώπιση της κλινικής εικόνας αύξησης ενδοκράνιας πιέσεως.  

H αραχνοειδής κύστη αποτελεί αμφιλεγόμενο εύρημα όσον αφορά στη διερεύνηση της επιληψίας. Η 

κατανόηση της νευροανατομικής και νευροφυσιολογικής συσχετίσεως αποτελεί πρόκληση τόσο από 

νευρολογικής όσο και από νευροχειρουργικής απόψεως. 
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Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ 
 
Λευκοπούλου Μ1., Δημητριάδου Α2., Γκίζα Ε. 2, Καραχριστιανού Σ.2 
 
1 Φαρμακοποιός ΑΠΘ 
2 Νευρολογική Κλινική Γ.Π.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης  
 
Εισαγωγή: Η επιληψία είναι μία νόσος η οποία όχι μόνον επηρεάζει την ποιότητα ζωής των 
ασθενών αλλά και επιβαρύνει τους συγγενείς που ζουν μαζί τους και έχουν αναλάβει την ευθύνη και 
την φροντίδα τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επιληψία συχνά μεταπίπτει σε χρονιότητα και 
προκαλεί αναπηρία, αλλά κυρίως διότι η επιληψία συνοδεύεται από το στίγμα της κοινωνίας μέχρι 
και σήμερα. 
 
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση της επιβάρυνσης των φροντιστών ατόμων με 
επιληψία. 
 
Υλικό - Μέθοδος: Μελετήθηκαν οι φροντιστές 48 επιληπτικών ασθενών. Ζητήθηκε απ' αυτούς να 
συμπληρώσουν τα δημογραφικά τους στοιχεία (φύλο, ηλικία, εργασία, βαθμός συγγένειας με τον 
ασθενή) και την "Συνέντευξη Επιβάρυνσης του Zarit" (Zarit Burden Interview). Έγινε στατιστική 
ανάλυση ανάμεσα στη μέση τιμή επιβάρυνσης των φροντιστών και (1) των δημογραφικών τους 
στοιχείων (2) των χαρακτηριστικών των ασθενών (ηλικία, διάρκεια νόσου, είδος και συχνότητα 
επιληπτικών κρίσεων, αποκλειστική εμφάνιση των κρίσεων στον ύπνο και την νοητική τους 
κατάσταση). 
 
Αποτελέσματα: Οι φροντιστές ήταν 14 άνδρες και 34 γυναίκες, 36 γονείς και 12 σύζυγοι, 38 
εργαζόμενοι και 10 άνεργοι, μέσης ηλικίας 54,5±9,34 ετών και με μέση τιμή επιβάρυνσης 
34,33±15,92. Από την στατιστική ανάλυση η μόνη σημαντική διαφορά εντοπίστηκε στην ηλικία των 
φροντιστών (p=0,006). 
 
Συμπεράσματα: Η επιβάρυνση των φροντιστών ατόμων με επιληψία είναι μετρίου βαθμού, 
αυξάνεται κυρίως με την ηλικία του φροντιστή και δεν σχετίζεται σημαντικά με τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά των φροντιστών και των ασθενών. 
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Η ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: 
ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Γεωργοπούλου Β1, Κοσμίδου Μ Ε2, Aδαμοπούλου E3, Μαυρίδου E4, Wrennall J5, Xατζηπατέρα-
Γιαννούλη K6, Παυλίδου Ε7 

1 Ψυχολόγος, Κέντρο Εκπαιδευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), Ημαθίας & Μεταπτυχιακή 
Φοιτήτρια, Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 
2 Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  & Διευθύντρια του Εργαστηρίου 
Γνωστικής Νευροεπιστήμης, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
3 Διδάσκουσα, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
4 Σχολική Ψυχολόγος, Δημόσια Σχολεία της Κομητείας Fairfax, Βιρτζίνια, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
5 Κλινική Νευροψυχολόγος, Τομέας Ψυχικής Υγείας, Ψυχολογική Υπηρεσία, Βασιλικό Νοσοκομείο Παίδων, 
Μελβούρνη, Αυστραλία 
6 Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχιατρικό Κέντρο Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο 
7Παιδονευρολόγος, Β' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΑΧΕΠΑ- Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

 
Εισαγωγή: Τα παιδιά με επιληψία εμφανίζουν ένα εύρος μαθησιακών, κοινωνικών και 
συναισθηματικών δυσκολιών λόγω καθεαυτής της νευρολογικής διαταραχής καθώς και των 
συννοσηροτήτων. Η πολύπλευρη υποστήριξη από την σχολική κοινότητα είναι απαραίτητη για την 
ομαλή ανάπτυξη των παιδιών με επιληψία. Όμως, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παρέχει 
περιορισμένη στήριξη και παρεμβάσεις.  

Σκοπός: Ο εμπλουτισμός των ελληνικών εκπαιδευτικών πολιτικών με βάση τις διεθνείς καλές 
πρακτικές υποστήριξης παιδιών με επιληψία στο σχολικό πλαίσιο.  

Μεθοδολογία: Επιλέχτηκαν τρεις αγγλόφωνες χώρες (Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αμερική) 
με κριτήριο την μακρόχρονη χρήση σχολικών πρακτικών συμπερίληψης για παιδιά με επιληψία. Σε 
συνεργασία με ψυχολόγους από την κάθε χώρα ετοιμάστηκαν περιληπτικές περιγραφές των 
συστημάτων τους καθώς και τα κοινά τους στοιχεία.  

Αποτελέσματα: Στις τρεις προαναφερόμενες χώρες, οι σχολικές πρακτικές για τα παιδιά με 
επιληψία εμπεριέχονται μέσα σε ευρύτερα υποστηρικτικά πλαίσια όπως αυτά που αναφέρονται στα 
παιδιά με θέματα υγείας ή επιπρόσθετες ανάγκες. Η γενικότερη σχολική κουλτούρα χαρακτηρίζεται 
από συμπεριληπτικές πρακτικές.  

-Υπάρχουν σαφή νομικά πλαίσια κατά των διακρίσεων και υπέρ των παιδιών με ειδικές ανάγκες, 
σαφείς διαδικασίες ενστάσεων και υποστήριξη των οικογενειών από ανεξάρτητες υπηρεσίες.  

-Τα σχολεία έχουν την υποχρέωση να κάνουν τροποποιήσεις στο μέτρο του δυνατού ώστε τα παιδιά 
με επιληψία να συμμετέχουν επί ίσοις όροις σε όλους τους τομείς της σχολικής ζωής (αναλυτικό 
πρόγραμμα, υπηρεσίες, εκδρομές, γυμναστική και κατασκηνώσεις). Οι τροποποιήσεις γίνονται σε 
συνεργασία με το παιδί και την οικογένεια, λαμβάνοντας υπόψιν τα συμφέροντα όλων των 
εμπλεκόμενων. Τα προγράμματα υποστήριξης προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των 
παιδιών.  

-Προσφέρεται σφαιρική υποστήριξη στο παιδί καλύπτοντας ένα εύρος μαθησιακών, κοινωνικών, 
ιατρικών και συναισθηματικών αναγκών. Σε αυτό συμβάλει η συστηματική συνεργασία ανάμεσα σε 
υπηρεσίες ή Υπουργεία.  

-Η υποστήριξη και η εκπαίδευση σε θέματα επιληψίας προσφέρεται σε πολλά επίπεδα της σχολικής 
κοινότητας (παιδιά, οικογένειες, εκπαιδευτικοί, ολόκληρο το σχολικό σύστημα). Με βάση κάποια 



κριτήρια υπάρχει χρηματοδότηση του σχολείου ή της οικογένειας για την κάλυψη ποικίλων αναγκών, 
όπως για υποβοηθητική τεχνολογία και προσβασιμότητα των κτιρίων.   

-Για κάθε παιδί με επιληψία συντάσσονται και τηρούνται έγγραφα με οδηγίες όπως "Σχέδιο 
διαχείρισης της επιληψίας στη σχολική ζωή" με βάση τις κατευθύνσεις του/της θεράποντα 
Παιδονευρολόγου. Το προσωπικό του σχολείου λαμβάνει σχετική εκπαίδευση δια ζώσης ή μέσω 
video.  

Συμπεράσματα: Οι εν λόγω καλές πρακτικές μπορούν να μελετηθούν περαιτέρω από μια 
διεπιστημονική ομάδα εργασίας και να συνταχθεί ένα κείμενο με συγκεκριμένες προτάσεις προς το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παράλληλα, έγκυρο ενημερωτικό υλικό θα μπορούσε να 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου κατά της Επιληψίας (Π. Ε. Σ. 
Ε.)  
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ΔΕΣΜΟΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ: Ο 
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΣΜΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 

4-9 ΕΤΩΝ 
 
Δημάτης Κ.1, Βορριά Π. 2, Ευαγγελίου Α. 3, Παύλου Ε. 4, Κυριαζή Μ. 5 
 
1 Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. 
2 Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. 
3 Καθηγητής Παιδιατρικής Νευρολογίας, Δ’ Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ. 
4 Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής Νευρολογίας, Β’ Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ. 
5 Παιδίατρος-Αναπτυξιολόγος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Α’ Παιδιατρική κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ. 

Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. 

 
Οι αναπαραστάσεις για το δεσμό οικοδομούνται από την αρχή της ζωής μέσα από τις καθημερινές 
αλληλεπιδράσεις του παιδιού με τη μητέρα του. Η ασφάλεια στις αναπαραστάσεις σχετίζεται με 
ευνοϊκά μονοπάτια ανάπτυξης και ασκεί προστατευτική επίδραση έναντι αρνητικών γεγονότων ζωής. 
Αντίθετα, οι ανασφαλείς τύποι δεσμού και ιδιαίτερα ο δεσμός τύπου αποδιοργάνωσης, λειτουργούν 
ως παράγοντες κινδύνου και συνδέονται με προβλήματα ψυχικής υγείας. Στην παρούσα εργασία 
συμμετείχαν 32 παιδιά (14 αγόρια και 18 κορίτσια) ηλικίας 4-9 ετών (μ.ό. ηλικίας 81 μήνες) με 
πρόσφατα διαγνωσμένη επιληψία. Σε δύο χρονικές στιγμές Τ1,Τ2, τον πρώτο μήνα που 
ακολούθησε της διάγνωσης της επιληψίας και 12 μήνες μετά, αντίστοιχα, χορηγήθηκαν 
ερωτηματολόγια για τα δημογραφικά στοιχεία της οικογένειας, για το νοητικό επίπεδο των παιδιών, 
τη σοβαρότητα της επιληψίας, καθώς και ερωτηματολόγια αναφοράς των γονέων και των 
εκπαιδευτικών για προβλήματα συμπεριφοράς και συναισθηματικές δυσκολίες. Οι αναπαραστάσεις 
για το δεσμό αξιολογήθηκαν με την ημι-δομημένη αφηγηματική συνέντευξη “Δοκιμασία Ιστοριών του 
Manchester Αναφορικά με το Δεσμό". Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά με επιληψία 
εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά δεσμού τύπου αποδιοργάνωσης και μικρότερα ποσοστά δεσμού 
ασφαλούς τύπου σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Επιπλέον, τα παιδιά με επιληψία που 
εξακολούθησαν να παρουσιάζουν αποδιοργάνωση στις αναπαραστάσεις για το δεσμό τη χρονική 
στιγμή Τ2, εμφάνισαν αυξημένα προβλήματα συμπεριφοράς σε σύγκριση με τα παιδιά με 
οργανωμένο τύπο δεσμού. Τέλος, η αποδιοργάνωση στον τύπο του δεσμού τη χρονική στιγμή Τ1 
φαίνεται να αποτελεί σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα για τα προβλήματα συμπεριφοράς που 
διαπιστώνουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στη σχολική τάξη. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη μελέτη 
επιβεβαιώνουν πως τα παιδιά με επιληψία και οι οικογένειες τους αποτελούν έναν ιδιαίτερα ευάλωτο 
πληθυσμό και εφιστούν την προσοχή μας στην ανάγκη για το σχεδιασμό ψυχοκοινωνικών 
παρεμβάσεων που στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας του δεσμού μητέρας-παιδιού. 
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Η ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΜΠΟΥ. ΑΓΚΑΛΙΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ 
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ! 

Μιχαηλίδου Π.-Τ. 1 

1 Κοινωνική Θεολογία Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διεκ Γεννηματά Βοηθός Νοσηλευτή Ειδικότητα 
Ειδικών Παθήσεων (Νευρολογία-Ψυχιατρική), Relationship Blogger, Συγγραφέας 

 

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου στο Διεκ Γεννηματάς στην ειδικότητα των ειδικών παθήσεων 

Νευρολογία-Ψυχιατρική ασχοληθήκαμε με το κομμάτι της επιληψίας. Να σας πω ότι σαν θεολόγος 

έχουμε ένα ρητό: Για να γιατρευτεί το σώμα ενός ανθρώπου πρέπει να γιατρέψουμε πρώτα την 

ψυχή του. Και επειδή το θέμα μου έχει να κάνει με τον κοινωνικό αντίκτυπο της επιληψίας & σαν 

κόρη γιατρού έχω μάθει να σέβομαι την ζωή του κάθε ανθρώπου ανεξαιρέτως από την πάθηση που 

έχει θεωρώ πως οι επιληπτικοί είναι άνθρωποι απλά έχουν μια πάθηση που θέλει προσοχή, αλλά & 

αγάπη για να νιώθουν άνετα.  

Η επιληψία σύμφωνα με αυτά που μάθαμε στη σχολή είναι μια διαταραχή της ηλεκτρικής 

δραστηριότητας του εγκεφάλου και δεν αποτελεί αυτοτελή πάθηση. Είναι συχνή συμπτωματική 

κατάσταση που μπορεί να συνοδεύσει διάφορα νοσήματα. Όπως γνωρίζουμε η επιληψία 

εκδηλώνεται με διάφορα επεισόδια τις λεγόμενες επιληπτικές κρίσεις. 

Επειδή δεν θέλω να αναφερθώ σε ιατρικά & νοσηλευτικά κομμάτια της επιληψίας θα περάσω 

κατευθείαν στον κοινωνικό αντίκτυπο της επιληψίας. Οι άνθρωποι που πάσχουν από επιληψία 

δυστυχώς αντιμετωπίζουν στη καθημερινή τους ζωή τον κοινωνικό στιγματισμό καθώς δεν τους 

δέχονται για δουλειά ή για παρέα. Για αυτό και οι άνθρωποι αυτοί φοβούνται να μιλήσουν για το 

πρόβλημά τους, διότι αγχώνονται μήπως τους απορρίψουν & όλο αυτό δημιουργεί ένα χρόνιο 

άγχος. Αν συνεχιστεί αυτός ο στιγματισμός έχουμε αναρωτηθεί ποτέ μας αν αυτά τα άτομα που ζουν 

με το άγχος της απόρριψης ότι μπορούν να νοσήσουν και από άλλες παθήσεις εξαιτίας του υψηλού 

άγχους; Το καλό λοιπόν θα ήταν το οικογενειακό & το φιλικό περιβάλλον, καθώς και ο άνθρωπος 

που πάσχει από επιληψία να ζητούν βοήθεια από κάποιον ειδικό ώστε να τους βοηθήσει να το 

αντιμετωπίσουν. Ο ασθενής να ζητάει βοήθεια όποτε το έχει ανάγκη & να μη φοβάται να εκφράσει τα 

συναισθήματά του & φυσικά να μιλήσει ανοιχτά για την ασθένειά του. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί, καθώς & όσοι έχουν εταιρείες κλπ δεν πρέπει να περιθωριοποιούν αυτά τα 

άτομα, αλλά αντιθέτως να τα βοηθάνε & να συμμετέχουν σε σεμινάρια ώστε να μάθουν τι πρέπει να 

κάνουν όταν υπάρχουν επιληπτικές κρίσεις. Δυστυχώς όμως η επιληψία από τα παλιά χρόνια 

αντιμετωπίζεται με στιγματισμό & αυτό θα πρέπει να αλλάξει στη σημερινή εποχή. 

 
Συμπεραίνοντας: Μην αντιμετωπίζετε τους ανθρώπους με επιληψία με ταμπού, αγκαλιάστε τους, 

βοηθήστε τους & ακούστε τους. Έχουν ανάγκη από μια αγκαλιά & από έναν καλό λόγο ώστε να 

νιώσουν άνετα. Ακόμα & αν δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στη δουλειά ή σε άλλους τομείς 

βοηθήστε τους να τα πάνε καλύτερα. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι πρέπει να βοηθήσουμε 

εκείνους που μας έχουν πραγματικά ανάγκη ακόμα και αν έχουν τέτοιου είδους παθήσεις. 
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ΝΗΠΙΟ 4 ΕΤΩΝ ΜΕ ΜΥΟΚΛΟΝΙΚΗ ΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ (DOOSE SYNDROME) 
 
Στοκίδης Γ.1, Μπαχλαβά Ε. 1, Γιαννίση Α. 1, Δασκαλάκη Κ. 1, Σωτηράκης Γ. 1, Μπρίνια ΜE. 1, 
Κουτουλάκη Μ. 1, Θεοδώρου Β. 1 
 
1Νευρολογική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»  

 

Tα επιληπτικά σύνδρομα στα παιδιά αποτελούν ένα ευρύ πλαίσιο νοσολογικών οντοτήτων όπου 
κλινικά και ηλεκτροεγκεφαλογραφικά ευρήματα αλληλοεπικαλύπτονται καθιστώντας πρόκληση τη 
διάγνωση τους.  

Το σύνδρομο Doose γνωστό και ως μυοκλονική αστατική επιληψία πρωτοπεριγράφηκε το 1970 και 
αποτελεί το 1% με 2% των περιπτώσεων παιδικής επιληψίας που εμφανίζεται σε φυσιολογικά νήπια 
ηλικίας 2 με 6 ετών.  

Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός κοριτσιού 4 ετών με ομαλή ψυχοκινητική εξέλιξη που 
προσκομίστηκε στο νοσοκομείο μας λόγω επεισοδίου γενικευμένων τονικοκλονικών σπασμών στον 
ύπνο λίγο πριν την πρωινή αφύπνιση. Στην πορεία της πολυήμερης νοσηλείας της εμφάνισε και 
άλλων ειδών κρίσεων όπως βλεφαροκλονίες, μυοκλονίες, ατονικές κρίσεις, και επεισόδια 
διαταραχής επιπέδου συνείδησης με προσήλωση βλέμματος και συνοδό σιελόρροια.  

Από τον ηλεκτροεγκεφαλογραφικό έλεγχο το πρώτο ΗΕΓ ήταν φυσιολογικό ενώ στα επόμενα 
εμφανίσθηκαν παθολογικά ευρήματα όπως γενικευμένες εκφορτίσεις , συμπλέγματα από αιχμή-
πολυαιχμήκύμα υψηλού δυναμικού, μεμονωμένες αιχμές, non-convulsive status και αφαιρετικό 
status με ανταπόκριση στη διαζεπάμη.  

Ο λοιπός εργαστηριακός, μεταβολικός, γενετικός και απεικονιστικός έλεγχος δεν ανέδειξε 
παθολογικά ευρήματα.  

Συνεκτιμώντας την ηλικία, ψυχοκινητική εξέλιξη, κλινική εικόνα και ηλεκτροεγκεφαλογραφικά 
ευρήματα του παιδιού τέθηκε η υποψία του συνδρόμου Doose και προσεγγίσθηκε θεραπευτικά 
βάσει των ενδείξεων που αφορούν στο συγκεκριμένο επιληπτικό σύνδρομο με αποφυγή φαρμάκων 
όπως καρβαμαζεπίνη, φαινυτοϊνη και βιγκαμπατρίνη λόγω κλινικής επιδείνωσης που δυνητικά 
μπορεί να προκαλέσουν τα τελευταία.  

Συμπερασματικά επισημαίνουμε τη συνεκτίμηση όλων των παραγόντων στη διαγνωστική 
προσέγγιση επιληπτικών συνδρόμων όπως το Doose για έγκαιρη διάγνωση με στόχο την άμεση 
ενδεδειγμένη θεραπευτική προσέγγιση για αποφυγή μελλοντικών επιπλοκών. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ LENNOX-GASTAUT ΚΑΙ ΜΗ-ΣΠΑΣΜΟΓΟΝΟ STATUS 

(NONCONVULSIVE) ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗΣ ΠΟΛΥΜΙΚΡΟΓΥΡΙΑΣ 

Γ. Πανάγου1, Α. Γιαννίση1, Κ. Δασκαλάκη1, Ε. Μπαχλαβά1, Γ. Στοκίδης1, Μ. Κουτουλάκη1, Ε. 

Πέτρου1, Β. Θεοδώρου 1 

1Νευρολογική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»  

 

Η πολυμικρογυρία αποτελεί συνήθη δυσπλασία του εγκεφαλικού φλοιού και χαρακτηρίζεται από 

πολλαπλές έλικες μικρού μεγέθους με ανώμαλη διάταξη και μυελίνωση. Το φάσμα των κλινικών 

εκδηλώσεων κυμαίνεται από ήπια αναπτυξιακή διαταραχή ως σοβαρή εγκεφαλοπάθεια και 

φαρμακοανθεκτική επιληψία. Το σύνδρομο Lennox-Gastaux και το noncolvusive status σπάνια 

έχουν αναφερθεί ως κλινική εκδήλωση της νόσου.  

Σκοπός της παρουσίασης μας είναι η επαγρύπνηση για την μη αναμενόμενη κλινική και 

ηλεκτροεγκεφαλογραφική εξέλιξη των επιληπτικών κρίσεων σε ασθενείς με φλοιϊκή δυσπλασία.  

Παρουσιάζουμε την περίπτωση αγοριού 8 ετών με εκτεταμένη πολυμικρογυρία ΑΡ βρεγματικού 

φλοιού, το οποίο και ανέδειξε η MRI εγκεφάλου προ διετίας μετά από επιληπτικό status και 

επιληπτικές κρίσεις δευτερογενείς ανταποκρινόμενες στην αγωγή. Πρόκειται για αγόρι υγιών 

γονέων, μη συγγενών, με ελεύθερο περιγεννητικό ιστορικό και ήπια αναπτυξιακή διαταραχή.  

Από διμήνου και πλέον αναφέρονται διαταραχή στη συμπεριφορά, εκρήξεις θυμού, αναίτιοι γέλωτες, 

επιθετικότητα, αστάθεια και πτώσεις που προοδευτικά επιδεινώθηκαν.  

Έγινε videoΗΕΓ/γραφική καταγραφή μετά από στέρηση ύπνου. Στην εγρήγορση καταγράφηκαν 

κλινικο-ΗΕΓ/γραφικές αφαιρέσεις και μυοκλονίες. Στον ύπνο καταγράφηκε συνεχές διάγραμμα από 

αιχμή-κύμα καθ’ όλη τη διάρκεια. Έγινε επίσης 24ωρη καταγραφή με την ίδια εικόνα καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ύπνου.  

Θεραπευτικά χορηγήθηκε ενδοφλέβια διαζεπάμη και βαλπροϊκό οξύ χωρίς αποτέλεσμα επί 

3ημέρου. Επιπλέον η χορήγηση μεθυλπρεδνιζολόνης ελάχιστα επηρέασε την κλινικο-

εγκεφαλογραφική εικόνα. Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και η κλινική εικόνα του ασθενούς 

βελτιώθηκαν μέσα σε 6 ημέρες με την ενδοφλέβια χορήγηση λακοσαμίδης, υπό ΗΕΓ/γραφική 

παρακολούθηση.  

Συμπερασματικά το σύνδρομο Lennox-Gastaut και το nonconvulsive status μπορούν εν δυνάμει να 

αποτελέσουν κλινική εκδήλωση της πολυμικρογυρίας. Η θεραπευτική αντιμετώπισή τους είναι 

εξαιρετικά δύσκολη καθότι δεν υπάρχει ικανοποιητική ανταπόκριση στα συνήθη φάρμακα εκλογής 

και η ανάγκη της χειρουργικής αντιμετώπισης αποτελεί ισχυρή θεραπευτική επιλογή. 
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ SNYDER-ROBINSON: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
  
Αγγέλη Ε. 1, Κουτσόπουλος Χ.1, Μούσκου Σ. 2, Τουμαγγέλοβα-Πουλτσάκη Τ. 1, Τοπούζης Μ.1, 
Κοντός Ν.1, Μπάρκα Χ.1  

 
1Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Παιδιατρική Κλινική, Καρδίτσα 
2Νευρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων “Π & Α. Κυριακού”, Αθήνα 

 

Εισαγωγή: Το σύνδρομο Snyder-Robinson (SRS) είναι κληρονομική φυλοσύνδετη διαταραχή που 
οφείλεται σε μετάλλαξη στο γονίδιο της συνθετάσης της σπερμίνης ( SMS ). Χαρακτηρίζεται από 
ασθενικό σώμα , αναπτυξιακή υστέρηση , σκελετικές διαταραχές(οστεοπόρωση, κατάγματα, 
κυφοσκολίωση), διαταραχές βάδισης, δυσμορφίες προσώπου, κοντό ανάστημα, σπασμούς, 
διαταραχές λόγου, ανωμαλίες γενετικών οργάνων και νεφρικές επιπλοκές. Τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά έχουν περιγραφεί από ένα σύνολο 20 ασθενών παγκόσμια με αναγνωρισμένη 
παθογόνο μετάλλαξη στο SMS. 
 

Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού με SMSμετάλλαξη που in silico οδηγεί σε διαταραχή λειτουργίας 
της  συνθετάσης της σπερμίνης σε συνδυασμό με φαινοτυπικά χαρακτηριστικά αντίστοιχα του 
συνδρόμου. 
 

Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για άρρεν, 1ο τέκνο φαινοτυπικά υγιών γονέων, γεννηθέν με ΦΤ στις  38 
εβδομάδων κύησης, ΒΓ 2280gr και ΠΚ  33cm. Πρώτη νοσηλεία 20ημερών λόγω νεογνικού ικτέρου, 
παροδικής τρανσαμινασαιμίας, γενικευμένης υπερτονίας και οπισθότονου. Σε ηλικία 11 μηνών έγινε 
έλεγχος υπολειπόμενης ψυχοκινητικής ανάπτυξης και γενικευμένης υπερτονίας με MRI εγκεφάλου 
(αραχνοειδής κύστη), ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) ύπνου (παθολογικό) ακουολογικός και 
μεταβολικός έλεγχος (χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα). Ο γενετικός έλεγχος  ανέδειξε φυσιολογικό 
καρυότυπο και ο  έλεγχος για σύνδρομο Angelman ήταν αρνητικός. 22 μηνών παρουσίασε 
επεισόδια  προσήλωσης βλέμματος  και τέθηκε σε αγωγή με βαλπροϊκό νάτριο με καλή απάντηση. 
Μετά την ηλικία των 3 ετών τα επεισόδια επιληπτικών κρίσεων άλλαζαν μορφή και διάρκεια, ήταν 
δύσκολα ελεγχόμενα και τροποποιήθηκε η αγωγή (βαλπροϊκό νάτριο, οξυκαρβαζεπίνη,  κλοβαζάμη,  
λεβετιρακετάμη). Ο ασθενής ηλικίας τώρα 4,5 ετών εμφανίζει μέτρια προς σοβαρή ψυχοκινητική 
καθυστέρηση με ήπια δυσμορφικά χαρακτηριστικά προσώπου. Περπατά ανεξάρτητα με αστάθεια, 
σε ευρεία βάση. Ο λόγος υπολείπεται σημαντικά, κάνει προτάσεις με τρεις-τέσσερις λέξεις και έχει 
καλή αντίληψη χώρου, χρόνου, τόπου για την ηλικία του. Έγινε εκ νέου μεταβολικός έλεγχος που 
δεν ανέδειξε ιδιαίτερα ευρήματα καθώς και  γενετική μελέτη του περιστατικού με καρυότυπο και Next 
Generation Sequencing (NGS). Ακολούθησε PCR και αλληλούχιση τμήματος του SMS στη μητέρα. 
 

Αποτελέσματα: Το NGS ανίχνευσε τη νουκλεοτιδική αλλαγή c.334C>G, p.(Pro112Ala) στο γονίδιο 
SMS σε ημιζυγωτική κατάσταση. Ο καρυότυπος δεν ανέδειξε μορφολογική ανωμαλία των 
αυτοσωμικών ή των γενετικών χρωμοσωμάτων. Η γενετική ανάλυση της μητέρας δεν έδειξε την 
παρουσία της ανωτέρω νουκλεοτιδικής αλλαγής. 
 

Συμπέρασμα: Το SRS αν και εμφανίζει φυλοσύνδετη κληρονομικότητα φαίνεται πως μπορεί να 
προκύψει και μετά από de novo μετάλλαξη όπως έχει ήδη περιγραφεί. Οι σύγχρονες μοριακές 
μέθοδοι δίνουν την δυνατότητα αναγνώρισης γονιδιακών διαταραχών συμβάλλοντας στον 
καθορισμό της επιδημιολογίας του συνδρόμου και την περαιτέρω μελέτη του. 
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ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑ 
 
Ελευθεριάδου Ε.1 

 
1Φοιτήτρια Ειδικής Αγωγής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
Θεσσαλονίκη 

 
Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια προσπάθεια να οριστεί η έννοια της επιληψίας, όπως υπάρχει 
στη διεθνή βιβλιογραφία, και να αναλυθούν τα επιμέρους είδη επιληπτικών κρίσεων και συνδρόμων. 
Η επιληψία αφορά μια επιμένουσα προδιάθεση του εγκεφάλου να παράγει επιληπτικές κρίσεις, ενώ 
ακολουθούν οι συνεπαγόμενες νευροβιολογικές, γνωστικές, ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις. 
Αποτελεί κοινή νευρολογική διαταραχή της παιδικής ηλικίας, με συχνότητα 3-5% στα παιδιά και 0,5-
1% στον γενικό πληθυσμό.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η επιληψία αποτελεί κλινικό σύνδρομο και όχι σύμπτωμα. 
Χαρακτηρίζεται από χρόνιες, επαναλαμβανόμενες κρίσεις, διαταραχές της κίνησης, της αίσθησης, 
της συμπεριφοράς ή/και της συνείδησης. Για τη διάγνωσή της δεν αρκούν δύο επεισόδια, αλλά 
χρειάζεται συσχέτιση με ταυτοποιήσιμη εγκεφαλική διαταραχή. Συχνά ελέγχεται με φαρμακευτική 
αγωγή, αν και πολλές φορές τα φάρμακα προκαλούν ανεπιθύμητες παρενέργειες.  

Ωστόσο, η επιληπτική κρίση αποτελεί σύμπτωμα, όχι νόσο ή σύνδρομο. Χαρακτηρίζεται από ένα 
παροξυσμικό γεγονός, αιφνίδιας έναρξης διαταραχή της συνείδησης, όπου επαναλαμβάνεται μια 
σειρά από ηλεκτρικές εκφορτίσεις ενός παθολογικά συγχρονισμένου πληθυσμού νευρώνων του 
εγκεφαλικού φλοιού. Οι παθολογικές εκφορτίσεις οφείλονται είτε σε διαταραχή του μεταβολισμού και 
παραγωγής ενέργειας στο νευρικό κύτταρο είτε σε διαταραχή της βιοχημικής ισορροπίας μεταξύ 
κατασταλτικών και διεγερτικών νευροδιαβιβαστικών ουσιών που δρουν στις συνάψεις. 

Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι αιτιολογικοί παράγοντες της επιληψίας και κατ’ επέκταση των 
επιληπτικών κρίσεων, οι οποίοι ποικίλουν και δεν αφορούν αποκλειστικά βιολογικούς, ούτε 
αποκλειστικά περιβαλλοντικούς παράγοντες, αλλά είναι ένα συνονθύλευμα αυτών. Αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός ότι ανάλογα με τον παράγοντα στον οποίο οφείλεται η επιληψία, προκύπτουν και 
διαφορετικά είδη αυτής. 

Τα είδη των επιληπτικών κρίσεων και τα αντίστοιχα σύνδρομα θα αποτελέσουν τον κορμό της 
παρούσας εργασίας, καθώς είναι πολύ σημαντικό να διαχωριστούν, ώστε να μπορούν να 
αναγνωριστούν. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να επιτευχθεί και η κατάλληλη αντιμετώπιση ενός 
ατόμου την στιγμή που εκδηλώνει μια επιληπτική κρίση. Σε εκείνο το σημείο θα δοθούν συμβουλές 
πρώτων βοηθειών, που είναι απαραίτητες για την διατήρηση της ψυχραιμίας, όταν κάποιος γίνεται 
μάρτυρας μιας επιληπτικής κρίσης. 

Τέλος, ως απόρροια των παραπάνω κλινικών συμπτωμάτων της επιληψίας χρειάζεται να 
εκτιμήσουμε το σύνδρομο και από ψυχολογική οπτική, καθώς τα παιδιά με επιληψία έχουν πολλά 
και ποικίλα ψυχολογικά προβλήματα. Ο διαρκής φόβος επέλευσης σπασμών είναι ένα 
χαρακτηριστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, αφού ο φόβος αυτός αποτελεί αιτία για να 
αποφεύγουν το σχολείο και να έχουν συχνές προστριβές με τους γονείς τους, οι οποίοι συχνά είναι 
αγχώδεις και υπερπροστατευτικοί. Το αυτό σύνδρομο μπορεί να προκαλεί στο παιδί 
υπερκινητικότητα, αντικοινωνική και προβληματική συμπεριφορά.  
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΠΑΣΜΟΥΣ (NCSE) ΣΕ 
ΓΕΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ: ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 96 ΑΣΘΕΝΩΝ 

 
Μήγκος Κ., Αφράντου Θ., Σμυρνή Ν., Καλλίβουλος Σ., Συντήλα Σ.-Α., Κιτμερίδου Σ., Σταυρίδου Ε., 
Κιμισκίδης Β., Γρηγοριάδης Ν. 
 
1Β’ Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 
2Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ 

 
Εισαγωγή: Σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση της συχνότητας εμφάνισης του NCSE σε δείγμα 
νοσηλευόμενων ασθενών με έκπτωση επιπέδου συνείδησης και η αξιολόγηση της έκβασης του 
NCSE σε σχέση με το υποκείμενο αίτιο, την MRI εγκεφάλου, τη συννοσηρότητα, την ηλικία του 
ασθενούς και τις πιθανές επιπλοκές. 
 
Μέθοδος: Αξιολογήθηκαν αναδρομικά τα ΗΕΓ, η κλινική εικόνα και οι παρακλινικές εξετάσεις 96 
ασθενών οι οποίοι νοσηλεύθηκαν λόγω έκπτωσης επιπέδου συνείδησης στη Β΄ Νευρολογική 
Κλινική ΑΠΘ (ΑΧΕΠΑ) και στη διασυνδεόμενη Α΄ Παθολογική Κλινική κατά τα 4 προηγούμενα έτη. 
 
Αποτελέσματα:  
1. Συχνότητα εμφάνισης του NCSE σε ασθενείς με έκπτωση επιπέδου συνείδησης: 7.3%. Μέση 
ηλικία: 79 έτη (59-88). Επίπεδο συνείδησης: 4 ασθενείς σε σύγχυση, 3 ασθενείς σε λήθαργο. ΗΕΓ 
ευρήματα κατά τα Salzburg Consensus Criteria for NCSE (2015): (1): 1 ασθενής, (2): 1 ασθενής, (3): 
2 ασθενείς, (4): 3 ασθενείς. Μέση διάρκεια νοσηλείας: 23 ημέρες. Έκβαση: θετική για 2 ασθενείς, 
κακή (θάνατος) για 5 ασθενείς 
2. Ασθενείς με θετική έκβαση (2 ασθενείς): Ηλικία: 82 και 88. Αίτια: εγκεφαλική ατροφία, μη 
καθορισμένο αίτιο. Επιπλοκές: 1 ασθενής με ΟΕΜ. Νοσηλεία: 15 και 19 ημέρες. Θεραπεία 2ης 
γραμμής με 1 αντιεπιληπτικό φάρμακο. 
3. Ασθενείς με κακή έκβαση (5 ασθενείς): Μέση ηλικία: 76 (59-88). Αίτια: οξεία 
καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, υδροκέφαλος και οίδημα φλοιού λόγω επιπλοκών 
κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης, εγκεφαλίτιδα, μηνιγγική καρκινωμάτωση, εγκεφαλικό έμφρακτο 
με οίδημα του κροταφικού λοβού. Επιπλοκές: συστηματικές λοιμώξεις σε 4 περιπτώσεις. Μέση 
νοσηλεία προ του θανάτου: 25.6 ημέρες. Θεραπεία 2ης γραμμής με 3 αντιεπιληπτικά φάρμακα σε 3 
περιπτώσεις. 
 
Συμπεράσματα: Η κακή έκβαση σχετίζεται με σοβαρά αίτια (νεοπλασία, αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο, επιπλοκές βαλβίδας κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης, καρδιοαναπνευστική 
ανεπάρκεια), με συστηματικές λοιμώξεις (σε υψηλό ποσοστό 4/5) και με παρατεταμένη νοσηλεία. Τα 
αποτελέσματα της μελέτης είναι σε συμφωνία με τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα, 
καταδεικνύοντας ότι το σοβαρό αίτιο και η επιπλοκή με συστηματική λοίμωξη εξαιτίας μακροχρόνιας 
νοσηλείας αποτελούν παράγοντες υψηλού κινδύνου που σχετίζονται ευθέως με τη θνητότητα. 
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Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΗΕΓ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΗ ΠΡΟΚΛΗΤΗ ΕΠΙΛΗΠΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ 34 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 14 ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ 

 
Κιτμερίδου Σ., Αφράντου Θ., Μήγκος Κ., Σμυρνή Ν., Σταυρίδου Ε., Κιμισκίδης Β., Γρηγοριάδης Ν. 
 
1Β΄ Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 
2Α' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 

 

Σκοπός: Αναδρομική μελέτη ΗΕΓ μετά την πρώτη μη προκλητή πιθανή επιληπτική κρίση σε 34 
ασθενείς εφηβικής - νεαρής ηλικίας με σκοπό να εκτιμηθούν: η κριτική συμπτωματολογία, η ύπαρξη 
εκλυτικών παραγόντων (αυπνία, κόπωση, κατανάλωση αλκοόλ, εμφάνιση κατά την αφύπνιση) και ο 
χρόνος διενέργειας του ΗΕΓ, σε σχέση με τη διαγνωστική ακρίβεια του 1ου ΗΕΓ.  
 
Μέθοδος: Από 43 ασθενείς, 14 έως 25 ετών που εξετάσθηκαν με ΗΕΓ  το χρονικό διάστημα 2018-
2019, επιλέχθηκαν 34 οι οποίοι εμφάνισαν 1η μη προκλητή επιληπτική κρίση. Οι 19 ήταν γυναίκες 
και οι 15 άνδρες. Ο μέσος όρος των ηλικιών ήταν τα 19,12 έτη (min 15,07-max 25,02). Οι 21 ήταν 
νοσηλευόμενοι ασθενείς στους οποίους διενεργήθηκε ΗΕΓ εντός 24 - 48 ωρών, ενώ οι 13 ήταν 
εξωτερικοί ασθενείς στους οποίους το ΗΕΓ διενεργήθηκε μετά τις 48ώρες. Στους 10 ασθενείς 
διενεργήθηκε ΗΕΓ με στέρηση ύπνου. 
Α. 22 ΗΕΓ: φυσιολογικά: τα 9 διενεργήθηκαν εντός 48ώρου. Τα 15 (70%) είχαν κλινικό ιστορικό 
απώλειας συνείδησης, τα 6 γενικευμένους τονικοκλονικούς σπασμούς και το 1 μετατραυματική 
σύγχυση. Στις 9 (40%) περιπτώσεις αναφέρονται εκλυτικοί παράγοντες. Στις 8  περιπτώσεις 
διενεργήθηκε 2ο ΗΕΓ με στέρηση ύπνου, εκ των οποίων τα 5 είχαν φυσιολογικά ευρήματα ενώ τα 3 
ήταν παθολογικά.  
Β. 8 ΗΕΓ: παθολογικά:  τα 6 διενεργήθηκαν εντός 48ώρου. Τα 5 (60%) είχαν κλινικό ιστορικό 
απώλεια συνείδησης, τα 2 γενικευμένους τονικοκλονικούς σπασμούς και το 1 μυοκλονίες. Στις 2 
(25%) περιπτώσεις αναφέρονται εκλυτικοί παράγοντες. Σε 1 περίπτωση διενεργήθηκε 2ο ΗΕΓ με 
στέρηση ύπνου το οποίο ήταν παθολογικό. 
Γ. 4 ΗΕΓ: διαγνωστικά: όλα διενεργήθηκαν εντός 48ώρου και είχαν κλινικό ιστορικό  γενικευμένους 
τονικοκλονικούς σπασμούς. Στη 1 περίπτωση διενεργήθηκε μόνο ΗΕΓ με στέρηση ύπνου από το 
οποίο τέθηκε και η διάγνωση. 
 
Συμπέρασμα: Συνολικά από τους 34 ασθενείς το 65% είχαν φυσιολογικό ΗΕΓ, το 24% παθολογικό 
μη διαγνωστικό και το 11% παθολογικό/διαγνωστικό. 
Από τα δεδομένα μας προκύπτει υψηλή έως απόλυτη συσχέτιση του ιστορικού γενικευμένων 
σπασμών, της νυχτερινής εμφάνισης του επεισοδίου ως εκλυτικού παράγοντα και του χρόνου 
διενέργειας το ΗΕΓ (κάτω από 48 ώρες), με τα διαγνωστικά ευρήματα του 1ου ΗΕΓ στον καθορισμό 
του επιληπτικού συνδρόμου στα πλαίσια της ιδιοπαθούς γενικευμένης επιληψίας. 
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Κάτσου Μ.Α. 1, Καραγκιοζίδης Γ.2, Παπαθανασίου Ι.3 

1Νοσηλεύτρια, Α΄ Χειρουργείο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα 
Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα 
2Νοσηλευτής, Β’ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη 
3Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα 

 
Εισαγωγή: Η επιληψία είναι μια νευρολογική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από χρόνια διαταραχή 
σπασμών ή κρίσεων ή επεισοδίων λόγω ανώμαλων, υποτροπιάζουσων, υπερβολικών και 
αυτοπεριοριζόμενων ηλεκτρικών εκφορτίσεων των νευρώνων. Προσβάλλει άτομα όλων των ηλικιών, 
φύλων και εθνικοτήτων. Στον κόσμο υπάρχουν περίπου 65.000.000 άτομα με επιληψία με τη 
συντριπτική πλειονότητα να παρουσιάζεται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Ελλάδα υπάρχουν 
περίπου 100.000 άτομα με επιληψία. Στους πάσχοντες από επιληψία υπάρχουν συχνά κάποιοι 
παράγοντες που πυροδοτούν τους σπασμούς. Τέτοιοι εκλυτικοί παράγοντες μπορεί να είναι 
εξατομικευμένοι ή κοινοί. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της συμβολής του νοσηλευτή στη 
διαχείριση του ατόμου που υποφέρει από επιληπτικές κρίσεις μέσω της εκτίμησης, του σχεδιασμού 
νοσηλευτικών διαγνώσεων και της εκτέλεσης έγκυρων νοσηλευτικών παρεμβάσεων. 

Υλικό & Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας 
μέσω μηχανικής αναζήτησης Google Scholar για την εντόπιση άρθρων δημοσιευμένων σε 
νοσηλευτικά περιοδικά καθώς και αναζήτηση σε βιβλία έντυπης μορφής. Κριτήριο αποκλεισμού από 
την ανασκόπηση αποτέλεσε το έτος δημοσίευσης καθώς αποκλείστηκαν άρθρα που ήταν 
δημοσιευμένα πριν το 2012. 

Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η νοσηλευτική φροντίδα 
των ασθενών με επιληπτικές κρίσεις επικεντρώνεται στην παροχή φροντίδας κατά τη διάρκεια και 
αμέσως μετά την κρίση. Οι συνήθεις νοσηλευτικές διαγνώσεις είναι: α) κίνδυνος διαταραχής της 
βατότητας του αεραγωγού, β) κίνδυνος τραυματισμού, γ) άγχος, δ) έλλειμμα γνώσεων, ε) χαμηλή 
αυτοεκτίμηση της κατάστασης, στ) αναποτελεσματική διαχείριση της θεραπευτικής αγωγής ενώ 
ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι: α) κατάλληλες ενέργειες για διατήρηση της βατότητας των 
αεραγωγών, β) εκπαίδευση του ασθενούς και της οικογένειας, γ) ψυχολογική υποστήριξη και 
συμβουλευτική, δ) ενθάρρυνση για συζήτηση με τον επαγγελματία της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας. 

Συμπεράσματα: Οι στόχοι της άμεσης αντιμετώπισης του ασθενούς με επιληψία είναι να διατηρηθεί 
ο ασθενής ελεύθερος κρίσεων, χωρίς παρενέργειες από τη θεραπεία και να αντιστραφούν όλες οι 
ανεπιθύμητες επιπτώσεις της επιληψίας. Οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις εστιάζονται στην προαγωγή 
της σωματικής και ψυχολογικής άνεσης και ασφάλειας του ατόμου μέσω της σωστής ενημέρωσης,  
εκπαίδευσης και παρακολούθησης.  
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WHOLE EXOME SEQUENCING ΣΕ 

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑ 
 
Ι. Ζαγανάς1,2, Π.Βοργιά1, Μ. Σπηλιώτη3, Μ. Γιώργη4, Σ. Ηλία5, Κ.Μιχαηλίδου1, Ε. Παρασκευουλάκος6, 
Α. Ντινόπουλος4, Γ. Μπριασούλης5, Α. Ευαγγελίου7 
 
1Εργαστήριο Νευρολογίας / Νευρογενετικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
2Νευρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείου Ηρακλείου, Κρήτης  
3«ΑΧΕΠΑ»  Γενικό Νοσοκομείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
4Γ΄ Παιδιατρική Κλινική, «Αττικό» Γενικό Νοσοκομείο,  Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
5Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης 
6Παιδονευρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης 
7Δ΄ Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

 

Στόχος: Η περιγραφή της εφαρμογής και της ενδεχόμενης χρησιμότητας στην κλινική πράξη του 

Whole Exome Sequencing (WES) σε μία κοόρτη ασθενών με πιθανή γενετική επιληψία. 

 

Μέθοδοι: Πραγματοποιήσαμε WES σε 10 παιδιά με επιληψία (4 κορίτσια και 6 αγόρια, μέση ηλικία 

6.5 έτη, εύρος 2-18 έτη) με πιθανή γενετικής αρχής επιληψία. Τα αρχικά δεδομένα υπέστησαν 

επεξεργασία με μία πολυεπίπεδη βιοπληροφορική ανάλυση προκειμένου να εντοπιστούν δυνητικά 

παθογόνες παραλλαγές.  

 

Αποτελέσματα: Παθογόνες γενετικές παραλλαγές, εκ των οποίων δύο νέες, εντοπιστήκαν σε 9 

γνωστά, σχετιζόμενα με επιληψία, γονίδια. Ασθενής που διαγνώσθηκε ότι έπασχε από 

εγκεφαλοπάθεια γλυκίνης ήταν σύνθετος ετεροζυγώτης για τις p.Arg222Cys και p.Ser77Leu AMT 

παραλλαγές. Ένας ασθενής με διάγνωση νόσου Lafora ήταν ομοζυγώτης για την p.Arg171His 

παραλλαγή του γονιδίου EPM2A. Μία de novo ετερόζυγη παραλλαγή στο GABRG2 γονίδιο 

(p.Pro282Thr) βρέθηκε σε έναν ακόμη ασθενή και μία παθογόνος παραλλαγή στο γονίδιο GRIN2B 

(p.Gly820Val) σε έναν άλλο. Σε ασθενή με ιστορικό επιληψίας και γαλακτικής οξέωσης από τη 

βρεφική ηλικία εντοπίστηκε η παραλλαγή p.Arg446Ter στο γονίδιο PDHX. Σε δύο ακόμα 

επιληπτικούς ασθενείς βρέθηκαν η p.Ala1662Val και η νέα non-sense p.Phe1330Ter παραλλαγές 

στο γονίδιο SCN1A. Τέλος σε τρεις ασθενείς εντοπίστηκαν μία νέα ετερόζυγη missense παραλλαγή 

στο γονίδιο SCN2A (p.Ala1874Thr), μία ετερόζυγη splice site παραλλαγή στο γονίδιο SLC2A1 

(c.517-2A>G) ως αιτία Glut1 ανεπάρκειας, και μία παθογόνος παραλλαγή στο γονίδιο STXBP1 

(p.Arg292Leu). Στις μισές περιπτώσεις των ασθενών μας (παραλλαγές στα γονίδια GRIN2B, 

SCN1A, SCN2A and SLC2A1), η αναγνώριση της γενετικής αιτίας είχε δυνητικό θεραπευτικό όφελος 

και σε όλες τις περιπτώσεις συνέβαλλε στη γενετική συμβουλευτική των οικογενειών τους. 

 

Συμπεράσματα:  το WES αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο στην κλινική πράξη για τη μοριακή 

διάγνωση επιληψιών με πιθανή γενετική αρχή. Εκτός από ενδεχόμενο θεραπευτικό όφελος, 

προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία γενετικής συμβουλευτικής. 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΕΓ ΜΕ ΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΝΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ 

Νουβάκης Δ1,Τερζούδη Α1, Βαδικόλιας Κ1, Ηλιόπουλος Ι1 

1Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Α 
 

Σκοπός: Η αξιολόγηση της χρησιμότητας του ΗΕΓ στέρησης ύπνου σε ασθενείς με κλινική υποψία 

πρωτοεμφανιζόμενης επιληψίας. 

Υλικό-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν ασθενείς οι οποίοι προσήλθαν για διερεύνηση πιθανής επιληψίας, 

χωρίς προηγούμενο ιστορικό. Υποβλήθηκαν σε ΗΕΓ ρουτίνας και, εφόσον αυτό ήταν φυσιολογικό ή 

είχε άτυπα ευρήματα (π.χ. αιχμηρόμορφα βραδέα κύματα), σε ΗΕΓ με μερική στέρηση ύπνου. Σε 

κάθε ασθενή, το πρώτο ΗΕΓ διενεργήθηκε εντός 72 ωρών από το κλινικό συμβάν, ενώ το ΗΕΓ με 

στέρηση ύπνου εντός μιας εβδομάδας. Καταγράφηκαν τα ευρήματα των ΗΕΓ ρουτίνας και 

στέρησης, καθώς επίσης και ο τύπος της επιληψίας που διαγνώσθηκε τελικά, με βάση το ιστορικό, 

την κλινική εικόνα και τα ευρήματα του ΗΕΓ. Κανένας ασθενής δεν έλαβε αντιεπιληπτική αγωγή 

μέχρι την διενέργεια του ΗΕΓ με στέρηση ύπνου. 

Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν συνολικά 92 ασθενείς (37 άνδρες και 55 γυναίκες), ηλικίας 15-81 

ετών οι οποίοι διερευνήθηκαν στο Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας της Πανεπιστημιακής 

Νευρολογικής Κλινικής ΠΓΝΑ το χρονικό διάστημα 2018-2020. Από τα 92 ΗΕΓ στέρησης ύπνου 

καταγραφήκαν συνολικά 40 παθολογικά (43%-βλ. Πίνακας 1) σε 14 άνδρες και 26 γυναίκες. Σε 28 

από αυτά (30%) το πρώτο ΗΕΓ ρουτίνας ήταν φυσιολογικό ενώ στα υπόλοιπα 12 (13%) ήταν 

παθολογικό. Στους 10 από τους 12 αυτούς ασθενείς (11%) υπήρχε απόλυτη συμφωνία μεταξύ των 

παθολογικών ευρημάτων των 2 ΗΕΓ (7 περιπτώσεις εστιακής επιληψίας και 3 γενικευμένης), ενώ σε 

2 περιπτώσεις (2%) με αδιευκρίνιστα παθολογικό ΗΕΓ ρουτίνας, το ΗΕΓ στέρησης ξεκαθάρισε το 

είδος της επιληπτικής διαταραχής(και στις 2 ανευρέθηκαν εστιακά παθολογικά ευρήματα). Όσον 

αφορά τα παθολογικά ΗΕΓ στέρησης με φυσιολογικό ΗΕΓ ρουτίνας, τα 19 εξ΄΄αυτών (21%) 

ανέδειξαν εστιακά παθολογικά ευρήματα και τα 9 (10%) γενικευμένες επιληπτόμορφες διαταραχές. 

Τέλος αναφέρονται και 4 περιπτώσεις ασθενών (4%) με αδιευκρίνιστα παθολογικό ΗΕΓ ρουτίνας και 

φυσιολογικό ΗΕΓ στέρησης ύπνου που είχε ως αποτέλεσμα (με βάση και την κλινική συνεκτίμηση) 

το επεισόδιο να χαρακτηρισθεί ως μη επιληπτικό. 

Συζήτηση-Συμπεράσματα: Το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) αποτελεί ένα βασικό εργαλείο 

στην αξιολόγηση των επιληπτικών διαταραχών, συμβάλλοντας στην διάγνωση και ταξινόμηση τους. 

Ωστόσο , ακόμα και όταν διενεργείται άμεσα, τα ποσοστά παθολογικών ευρημάτων σε 

πρωτοεμφανιζόμενη επιληψία κυμαίνονται μεταξύ 30-40%. Το ΗΕΓ με στέρηση ύπνου αυξάνει τα 

ποσοστά αυτά στο 60-70%, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στον καθορισμό του τύπου της επιληψίας 

(γενικευμένη ή εστιακή) σε περιπτώσεις που το πρώτο ΗΕΓ ήταν μη καταληκτικό. Τα ανωτέρω 

ευρήματα από τους ασθενείς μας επιβεβαιώνουν αυτήν την θέση, ενώ φαίνεται ότι τα ΗΕΓ στέρησης 

ύπνου προσφέρουν ίσως περισσότερο βοήθεια στην διάγνωση εστιακών επιληπτικών διαταραχών. 

Πίνακας 1: ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΕΓ. 

 ΗΕΓ ΡΟΥΤΙΝΑΣ(n=92) ΗΕΓ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΥΠΝΟΥ(n=92) 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 78 (85%) 52 (57%) 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 14 (15%) 40 (43%) 
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΥΡΕΤΩΝ ΣΠΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ PCDH19 

Μ. Κατσαλούλη1, Γ. Σωτηράκης1, Κ. Γιαννίση1, Γ. Στοκίδης1, Ε. Πέτρου1, Μ. Κουτουλάκη1,  
Β. Δημητρίου1, Β. Θεοδώρου1 
 
1Νευρολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία 

 

Σκοπός: Περιγράφουμε την περίπτωση ενός κοριτσιού 9 ετών το οποίο από την ηλικία των 8 μηνών 
εμφάνισε πυρετικούς σπασμούς και ακολούθως απύρετους σπασμούς. Η κλινική εικόνα ήταν 
συμβατή με σύνδρομο DRAVET. Ο γενετικός έλεγχος ανέδειξε ετεροζυγωτία στο γονίδιο PCDH19 
του χρωμοσώματος Χ με κύρια έκφραση του γονιδίου στον ιππόκαμπο και στον μετωπιαίο φλοιό, 
κατάσταση που προκαλεί μια μορφή επιληπτικής εγκεφαλοπάθειας με κλινική εικόνα παρόμοια με 
αυτή του συνδρόμου DRAVET. Υπολογίζεται ότι εμφανίζεται στο 1/10 των παιδιών με σπασμούς 
έως την ηλικία των 5 ετών και αφορά θήλεα.  

Υλικό: Πρόκειται για θήλυ το οποίο από την ηλικία των 8 μηνών εμφάνισε πυρετικούς σπασμούς και 

ακολούθως απύρετους ανθεκτικούς στην αντιεπιληπτική αγωγή. Αναφέρονται ως γενικευμένοι 

τονικοί ή τονικοκλονικοί σπασμοί. Οι εξάρσεις και δη τα πυρετικά επεισόδια σπασμών ήταν 

πολλαπλά, επαναλαμβανόμενα και παρατεταμένα με φτωχή απαντητικότητα στην αντιεπιληπτική 

αγωγή και με ανάγκη νοσηλείας αρκετές φορές στην εντατική μονάδα. Κλινικά εμφάνιζε επίσης 

διάσπαση προσοχής και συγκέντρωσης, υπερκινητικότητα, οριακό νοητικό πηλίκο και διαταραχές 

στη συμπεριφορά που αφορούσαν σε εξάρσεις θυμού και αυτοτραυματισμούς.  

Τα επεισόδια σπασμών ήταν ανθεκτικά στη θεραπεία και χρειάστηκε να γίνουν διάφοροι συνδυασμοί 

φαρμάκων. Ο συνδυασμός που βοήθησε στον έλεγχο των κρίσεων είναι η συγχορήγηση  

λεβετιρακετάμης (σε χαμηλή δόση), βαλπροϊκού  οξέως  καθώς και  κλοβαζάμης. Η κλινική πορεία 

της ασθενούς τα επόμενα 8 έτη ήταν σταδιακά βελτιούμενη με αραιά επεισόδια σπασμών 

(αναφέρεται ένα ολιγόλεπτο επεισόδιο διαταραχής επιπέδου συνείδησης το τελευταίο έτος), 

παραμένουν όμως οι έντονες διαταραχές της συμπεριφοράς  

Μέθοδος: Έγινε εκτεταμένος εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος που περιελάμβανε ΗΕΓ, 

MRI εγκεφάλου και έλεγχο μεταβολικού και γενετικού νοσήματος. Τα μεσοκριτικά ΗΕΓ δεν ανέδειξαν 

παθολογικά ευρήματα. Η MRI εγκεφάλου που έγινε βάση πρωτοκόλλου επιληψίας με λεπτές τομές 

στους κροταφικούς λοβούς δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα. Ο μεταβολικός έλεγχος ήταν 

αρνητικός. Ο στοχευμένος γονιδιακός έλεγχος για το σύνδρομο DRAVET ήταν επίσης αρνητικός. 

Αποτελέσματα: Ο περαιτέρω γενετικός έλεγχος (panel γονιδίων εμπλεκόμενων σε επιληπτικές 

εγκεφαλοπάθειες) ανέδειξε μετάλλαξη στο γονίδιο PCDH19 του χρωμοσώματος Χ το οποίο 

κωδικοποιεί την διαμεμβρανική πρωτεΐνη protocadherin η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην 

σύναψη των νευρικών κυττάρων και προκαλεί επιληπτική εγκεφαλοπάθεια σε θήλεα  ετεροζυγώτες. 

Συμπέρασμα: Η επιληπτική εγκεφαλοπάθεια PCDH19 οφείλεται σε μετάλλαξη στο ομώνυμο γονίδιο 

και κλινικά εμφανίζεται με ανθεκτικούς σπασμούς πυρετικούς και απύρετους, διαταραχή 

συμπεριφοράς και νοητική υστέρηση και εκδηλώνεται σε ετερόζυγα θήλεα. Αναφέρεται στο 1/10 των 

ασθενών με επιληψία κάτω των 5 ετών και πρέπει να αναζητείται όταν ο έλεγχος για σύνδρομο 

DRAVET είναι αρνητικός.  
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ (tVNS) ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ (VNS)-ΜΟΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΈΣΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
 
Cordes N.1, Τσαλουχίδου Π.-Ε. 1, Habermehl L. 1, Knake S.1 

 
1 Epilepsy Center Hessen, Department of Neurology, Philipps University Marburg, Marburg, 
Germany 
 
Εισαγωγή: Σκοπός της παρούσας μονοκεντρικής μελέτης είναι η σύγκριση μεταξύ της διαδερμικής 
διέγερσης (tVNS) και της κλασσικής διέγερση πνευμονογαστρικού νεύρου (VNS) ως προς την 
αποτελεσματικότητα και ως προς την επίδραση στην ποιότητα ζωής σε ασθενείς με 
φαρμακοανθεκτική επιληψία. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε μία αναδρομική μελέτη σε δεδομένα ασθενών με VNS (με 
ελάχιστο follow-up 10 χρόνων ή ενεργή συσκευή στο τελευταίο follow-up) και ασθενών που έλαβαν 
συσκευή tVNS στο Κέντρο Επιληψίας της Έσσης (Epilepsy Center Hessen) μεταξύ 2002 και 2017. 
Ως απόκριση στην θεραπεία ορίστηκε ως η μείωση των επιληπτικών κρίσεων κατά 50% ή και 
περισσότερο. Οι ασθενείς συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο για την ποιότητα ζωής τους στο 
τελευταίο follow-up. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση λογισμικού IBM SPSS 
25. 
 
Αποτελέσματα: Από ένα σύνολο 75 ασθενών, συμπεριληφθήκαν 46 (34 με VNS και 12 με tVNS). Η 
διάμεση τιμή της συχνότητας των επιληπτικών επεισοδίων παρέμεινε σταθερή για τους ασθενείς με 
VNS και φάνηκε να φθίνει μη σημαντικά στην ομάδα ασθενών με tVNS. Τα ποσοστά ανταπόκρισης 
ήταν 32% στην ομάδα ασθενών με VNS και 30% στην ομάδα ασθενών με tVNS. Πλήρης έλεγχος 
των επιληπτικών κρίσεων παρουσιάστηκε στο 6% και 20 % των ασθενών αντίστοιχα. Η 
φαρμακευτική αγωγή μειώθηκε κατά 22% στην ομάδα με VNS και κατά 10% στην ομάδα με tVNS. 
Ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρήθηκαν στο 85% των ασθενών με VNS και στο 42% των ασθενών 
με tVNS αντίστοιχα. Οι πιο συχνές παρενέργειές ήταν βράγχος φωνής, βήχας, δυσφαγία για το VNS 
και τοπικές αισθητικές διαταραχές, πόνος και δερματικός ερεθισμός για το tVNS. Βελτίωση ως προς 
την διάθεση παρατηρήθηκε στο 20% των ασθενών με VNS και στο 8% των ασθενών με tVNS. 
Τέλος, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση ως προς την ποιότητα ζωής και στις δύο 
ομάδες. 
 
Συμπέρασμα: Η διαδερμική διέγερση πνευμονογαστρικού νεύρου (tVNS) δείχνει να είναι ασφαλής 
και εξίσου αποτελεσματική μέθοδος σε σχέση με την κλασσική διέγερση πνευμονογαστρικού νεύρου 
(VNS) σε ασθενείς με φαρμακοανθεκτική επιληψία. Ως προς την ποιότητα ζωής ασθενών 
παρατηρήθηκε μεγαλύτερη βελτίωση στους ασθενείς με tVNS συγκριτικά με τους ασθενείς με VNS. 
Για την περεταίρω διευκρίνηση του ρόλου της tVNS και της επίδρασης της σε ασθενείς με επιληψία 
υπάρχει ανάγκη μεγάλων προοπτικών μελετών. 
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ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΔΕΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Σιαράβα Ε. 1, Υφαντής Θ. 2, Κυρίτσης Α. 1, Μαρκούλα Σ.1 
 

1Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Νευρολογική κλινική 
2 Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ψυχιατρική κλινική 

 
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η σύγκριση του αυτοκτονικού ιδεασμού μεταξύ 
ασθενών με επιληψία και υγειών μαρτύρων, καθώς και η αξιολόγηση πιθανών παραγόντων που 
σχετίζονται με τον αυτοκτονικό ιδεασμό των ασθενών.  
 
Μέθοδοι: Εξετάσθηκαν ασθενείς με επιληψία που παρακολουθούνται στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Ιωαννίνων καθώς και υγιείς μάρτυρες. Οι συμμετέχοντες εξετάσθηκαν με τη ΜΙΝΙ 
Νευροψυχιατρική εξέταση για να εκτιμηθεί ο αυτοκτονικός ιδεασμός τους. Στη συνέχεια οι ασθενείς 
συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο σχετικό με τις άμυνες (DSQ-88), το ερωτηματολόγιο για τις 
παρενέργειες των αντιεπιληπτικών φαρμάκων (ΑΕΡ), το ερωτηματολόγιο υγείας ασθενούς (PHQ-9) 
για την κατάθλιψη,  καθώς και το Σύντομο Ερωτηματολόγιο Αντιλήψεων για τη Νόσο (B-IPQ). 
Συμπληρώθηκαν επίσης τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, τα χαρακτηριστικά της 
επιληψίας των ασθενών και η αντιεπιληπτική τους αγωγή. Για την αξιολόγηση του μοντέλου 
διαμόρφωσης του αυτοκτονικού ιδεασμού, χρησιμοποιήθηκε η στατιστική μέθοδος της ιεραρχικής 
παλινδρόμησης. 
 
Αποτελέσματα: Εξήντα τρεις ασθενείς με επιληψία και 63 μάρτυρες συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. 
Ο αυτοκτονικός ιδεασμός ήταν μη στατιστικά σημαντικά υψηλότερος στους ασθενείς με επιληψία. 
Στους ασθενείς με επιληψία το επίπεδο εκπαίδευσης, οι δυσπροσαρμοστικές άμυνες (DSQ-88), η 
συχνότητα των κρίσεων, οι παρενέργειες των αντιεπιληπτικών φαρμάκων (ΑΕΡ), η κατάθλιψη 
(PHQ-9), η ταυτότητα της νόσου, ο συναισθηματικός αντίκτυπος καθώς και η αντίληψη για τη νόσο 
συνολικά (BIPQ) σχετίζονταν με την αυτοκτονικό ιδεασμό. Σύμφωνα με το Ιεραρχικό μοντέλο, οι 
δημογραφικοί παράγοντες, οι άμυνες, τα χαρακτηριστικά της επιληψίας και η κατάθλιψη εξήγησαν 
10,3%, 6,1%, 10,9%, και 4,9% του αυτοκτονικού ιδεασμού αντίστοιχα, συνολικά 32,2% ενώ η 
αντίληψη για τη  νόσο δεν προκάλεσε σημαντική μεταβολή . Η εκπαίδευση, οι δυσπροσαρμοστικές 
άμυνες, το ΑΕΡ και το PHQ-9 παρέμειναν σημαντικές παράμετροι.  
 
Συμπέρασμα: Οι ασθενείς με επιληψία δεν είχαν υψηλότερο αυτοκτονικό ιδεασμό σε σχέση με τους 
υγιείς μάρτυρες. Ο αυτοκτονικός ιδεασμός των ασθενών επηρεάζεται από πολλούς διαφορετικούς 
παράγοντες, επισημαίνοντας για ακόμη μια φορά την ανάγκη της ολιστικής προσέγγισης του 
ασθενούς. 
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Η ΠΕΡΑΜΠΑΝΕΛΗ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ 

 
Στασινάκη Ξ.1, Sepeur V.1 
  
1Ευαγγελικό Νοσοκομείο Unna Γερμανία, Κέντρο Επιληψίας 

 
Ιστορικό: Ασθενής 18 ετών με προοδευτική μυοκλονική επιληψία προσήλθε στην κλινική με αύξηση 
της συχνότητας των κρίσεων με μυοκλονίες κάθε 4 εβδομάδες και GM - κρίση κάθε τρεις μήνες, κατά 
την οποία ήταν απαραίτητη η χρήση της διαζεπάμης. Το ατομικό ιστορικό, εκτός από μια ελαφριά 
νοητική υστέρηση, όπως και το οικογενειακό ιστορικό, ήταν ελεύθερο. Η μαγνητική τομογραφία του 
εγκεφάλου καθώς και το εγκεφαλογράφημα ήταν φυσιολογικά.  Η φαρμακευτική αγωγή της 
αποτελούνταν  από βαλπροϊκό οξύ 1000-0-1000 mg, ζονισαμίδη 200-0-200 mg, μπριβαρακετάμη 
100-0-100 mg και πριμιδόνη 125-0-125  mg. Στο παρελθόν η αγωγή της περιελάμβανε 
αιθοσουξιμίδη μέχρι την ηλικία των 17 ετών, συνδυασμό ζονισαμίδης και βαλπρoϊκού οξέως, 
λαμοτριγίνη σε μονοθεραπεία και λεβετιρακετάμη σε άγνωστη δοσολογία. 
 
Θεραπεία: Η ασθενής εισήχθη στην κλινική για αλλαγή της αντιεπιληπτικής αγωγής. Αρχικά διεκόπη 
σταδιακά η πριμιδόνη και μετά η ζονισαμίδη, αυξήθηκε η δοσολογία του βαλπροϊκού οξέος στα 
1250-0-1250 mg και στη συνέχεια, λόγω της προηγούμενης καλής ανταπόκρισης σε αυτή, 
προστέθηκε η αιθοσουξιμίδη σε δοσολογία 750-0-750 mg. Λόγω μη ικανοποιητικής ανταπόκρισης 
της ασθενούς στο τριπλό σχήμα, επανεισήχθη μετά από 1 μήνα για εκ νέου αλλαγή της 
αντιεπιληπτικής αγωγής. Δοκιμάστηκε η αντικατάσταση της αιθοσουξιμίδης από την ζονισαμίδη, 
μετά από την στιριπεντόλη και στη συνέχεια από την λαμοτριγίνη χωρίς βελτίωση.Τελικά η ασθενής 
πήρε εξιτήριο με συνδυασμό βαλπροϊκού οξέως 1000-0-1000 mg, ζονισαμίδης 150-0-150 και 
περαμπανέλης 0-0-8 mg. Η ασθενής παραμένει έκτοτε ελεύθερη κρίσεων. Οι αρχικές παρενέργειες 
(λέπτυνση τριχών κεφαλής και αύξηση σωματικού βάρους) εξαφανίστηκαν στην πορεία της 
θεραπείας. 
 
Συζήτηση: Στόχος της αντιεπιληπτικής θεραπείας είναι η ελευθερία κρίσεων. Αυτό όμως δεν μπορεί 
να γίνεται με οποιοδήποτε κόστος. Η πολυφαρμακία η οποία οδηγεί σε ανεπιθύμητες ενέργειες και 
σε αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δραστικών ουσιών, πρέπει να αποφεύγεται. Όταν όμως σε 
φαρμακοανθεκτικούς ασθενείς, ο συνδυασμός τριών φαρμάκων  είναι αναπόφευκτος, όπως στο 
περιστατικό μας, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται δραστικές ουσίες με διαφορετικό μηχανισμό 
δράσης και όσο το δυνατόν λιγότερες αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Η χρήση νεότερων φαρμάκων 
με εκλεκτικό μηχανισμό δράσης όπως η περαμπανέλη που δρα ως ανταγωνιστής των υποδοχέων 
ΑΜΡΑ, είναι ένα ισχυρό όπλο στη φαρέτρα μας κυρίως σε φαρμακοανθεκτικές επιληψίες για να 
επιτύχουμε  ελευθερία ή σημαντική μείωση των κρίσεων με όσο το δυνατόν λιγότερες ανεπιθύμητες 
ενέργειες. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΝΕΟΦΛΟΙΩΔΗ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑ 

 
Βερεντζιώτη Α.1, Σιατούνη Α.1, Πατρικέλης Π.1, Κορφιάς Σ.1, Σαρκετζη Σ.1, Αλεξούδη Α.1, 
Γεωργακούλιας Ν.1, Κατσαρός Β.1, Σακάς Δ.1, Γκατζώνης Σ.1 
 
1Μονάδα χειρουργικής θεραπείας της επιληψίας, Α’ Νευροχειρουργική Κλινική Νοσοκομείου «ο Ευαγγελισμός» 
 

Εισαγωγή: Ποσοστό περίπου 30% των ασθενών με επιληψία πάσχει από φαρμακοανθεκτική 
μορφή παρόλο το ευρύ φάσμα αντιεπιληπτικών φαρμάκων που διατίθεται. Το θεραπευτικό κενό 
καλείται να λύσει η χειρουργική θεραπεία της επιληψίας, η οποία τα τελευταία έτη εξελίχθηκε, 
αναπτύχθηκε και παγιώθηκε και στον Ελλαδικό χώρο.  

Σκοπός: Η μελέτη, αξιολόγηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων χειρουργικής αντιμετώπισης 
φαρμακοανθεκτικών ασθενών με νεοφλοιώδη εστιακής έναρξης επιληψία. Η παρουσίαση του 
πρωτοκόλλου όπως εφαρμόζεται στην Μονάδα χειρουργικής θεραπείας της επιληψίας, στην Α’ 
Νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου «ο Ευαγγελισμός» (Μ.Χ.Ε./Α’ΝΧ)  

Μέθοδος: Στη μελέτη εντάχθηκαν 46 ασθενείς οι οποίοι παραπέμφθηκαν προς προεγχειρητικό 
έλεγχο στην Μονάδα επί δεκαετίας, έπασχαν από εστιακής έναρξης φαρμακοανθεκτική επιληψία και 
υπεβλήθησαν σε τοποθέτηση ενδοκράνιων ηλεκτροδίων. O χρόνος παρακολούθησης κυμάνθηκε 
από 1 έως 6 έτη. Κατεγράφησαν δημογραφικά στοιχεία, απεικονιστικά ευρήματα, αλλαγές αριθμού 
φαρμάκων, επιπλοκές και μετεγχειρητικά αποτελέσματα.  

Αποτελέσματα: Εκ των 46 ασθενών προέκυψαν δεδομένα από 49 χειρουργεία εκτομής και 48 
χειρουργεία τοποθέτησης ενδοκράνιων ηλεκτροδίων. Η μέση διάρκεια της νόσου ήταν τα 17,5 έτη 
(±8,4). Το 43,5% των ασθενών χειρουργήθηκε για επιληψία μετωπιαίου λοβού, το 32,6% για 
επιληψία κροταφικού λοβού, 13% για βρεγματικού-ινιακού λοβού και 10,9% για επιληψία 
πολυλοβώδους εντόπισης.  

Συμπέρασμα: Το πρωτόκολλο προεγχειρητικού ελέγχου της Μονάδος (Μ.Χ.Ε./Α’ΝΧ) αποδεικνύεται 
ασφαλές και αποτελεσματικό για τη χειρουργική θεραπεία των ασθενών με φαρμακοανθεκτική, 
εστιακής έναρξης επιληψία. Τα έτη νόσου, το φύλο, η ηλικία εμφάνισης της νόσου, ο συνολικός 
αριθμός φαρμάκων που έχουν ληφθεί προεγχειρητικά δεν συσχετίζονται με μετεγχειρητική ελευθερία 
κρίσεων. Τα αρνητικά απεικονιστικά ευρήματα προεγχειρητικά, συσχετίζονται με αυξημένη 
πιθανότητα δυσμενούς μετεγχειρητικού αποτελέσματος. 
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