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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΚΡΙΣΕΙΣ”

AA01
Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Άννα Κεραμίδα1,2, Αφροδίτη Τσουμάνη1,3, Αφροδίτη Σπύρου1,4, Δημήτριος Χατζηστεφανίδης1, 
Ελευθερία Σιαράβα1, Σπυρίδων Κονιτσιώτης1, Σοφία Μαρκούλα1

1. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Νευρολογική Κλινική
2. Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, Αθήνα
3. Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
4. Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

Σκοπός: Να αξιολογηθούν οι απόψεις του γενικού πληθυσμού, όσον αφορά στην επιληψία.
Υλικό και Μέθοδος: Ένα τυχαίο πληθυσμιακό δείγμα που αποτελούνταν από 190 ενηλίκους 
(71 γυναίκες), που δεν έπασχαν από επιληψία, συμμετείχε στη μελέτη στη Βορειοδυτική 
Ελλάδα.
Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν, μεταξύ άλλων, εάν θα προσελάμβαναν ένα ασθενή 
με επιληψία, εάν θεωρούν ότι οι ασθενείς με επιληψία μπορούν να έχουν ακαδημαϊκή 
εκπαίδευση, να εργαστούν, να γίνουν γονείς καθώς και εάν πιστεύουν ότι οι ασθενείς, που 
πάσχουν από επιληψία, έχουν σοβαρή αναπηρία ή/και γνωσιακά ελλείμματα.
Αποτελέσματα: Η πιο σημαντική παράμετρος, που επηρέασε τις απαντήσεις, ήταν η 
ύπαρξη ενός μέλους της οικογένειας με επιληψία. Η παράμετρος αυτή συσχετίστηκε με 
την προθυμία να προσλάβουν έναν ασθενή με επιληψία και με την αντίληψη ως προς την 
αναπηρία ή/και τα γνωσιακά ελλείμματα.
Το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων συσχετίστηκε, επίσης, με την αντίληψη περί 
αναπηρίας και γνωσιακής υστέρησης ενώ η οικογενειακή τους κατάσταση επηρέασε την 
απάντηση, που έδωσαν, ως προς το εάν οι ασθενείς με επιληψία μπορούν να γίνουν γονείς.
Συμπεράσματα: Η επιληψία είναι μια διαταραχή, που φέρει μεγάλο κοινωνικό στίγμα. Η 
γενική αντίληψη και συμπεριφορά έναντι των ασθενών με επιληψία μπορούν να βελτιωθούν 
περαιτέρω με δημόσια προγράμματα επιμόρφωσης και εκδηλώσεις για το κοινό, έτσι ώστε 
η προθυμία πρόσληψης ενός ασθενούς με επιληψία και η αντίληψη ότι η επιληψία δεν είναι 
αναπηρία ούτε προκαλεί γνωσιακά ελλείμματα να μην περιορίζεται σε συγγενείς ασθενών 
με επιληψία ή σε άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “EΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑ”

ΑΑ02
ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΑΣΘΕΝΗ 
ΜΕ ΝΕΟΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΣΠΑΣΜΟΥΣ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΝΟΣΟ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ - BEHCET KAI ΑΤΥΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗΣ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑΣ

Γεώργιος Βαβουγυιός1, Στυλιανός Γιαννακόδημος2, Ιωάννης Λουλακάς3, Παναγιώτης 
Τούλας4, Γκίκας Κατσιφής5, Ιωάννης Κυριαζάνος6, Τριαντάφυλλος Ντόσκας1

1. Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Νευρολογική Κλινική
2. Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
3. Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Ακτινολογικό Εργαστήριο
4. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή
5. Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Ρευματολογική Κλινική
6. Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Χειρουργική Κλινική

Εισαγωγή: Οι αναστρέψιμες αλλοιώσεις στην μαγνητική τομογραφία ασθενών με 
επιληπτικούς σπασμούς έχουν αναφερθεί από ποικίλες μελέτες. Συχνά, τόσο οι επιληπτικοί 
σπασμοί όσο και οι αναστρέψιμες βλάβες στη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου δύνανται 
να συνυπάρχουν εντός του φάσματος κλινικο-ακτινολογικών συνδρόμων.
Σκοπός: Παρουσιάζεται το περιστατικό ασθενούς 72 ετών με ατομικό ιστορικό νόσου 
Αδαμαντιάδη - Behcet, η οποία εμφανίζει για πρώτη φορά επεισόδια γενικευμένων 
τονικοκλονικών σπασμών.
Υλικό & Μέθοδος: Κατόπιν νευρολογικής εκτίμησης, διενεργήθηκε πλήρης κλινικοερ-
γαστηριακός έλεγχος ο οποίος συμπεριέλαβε διαδοχικές νευροαπεικονίσεις.
Αποτελέσματα: Από την αρχική μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου ανευρίσκεται 
περιοχή περιορισμού της διάχυσης ΔΕ βρεγματικά - ινιακά. Στην επακόλουθη MRI, η εν 
λόγω περιοχή χαρακτηρίζεται από φυσιολογική ένταση σήματος τόσο στην ακολουθία 
διάχυσης όσο και στην ακολουθία καταστολής σήματος υγρών. Από την μαγνητική 
αγγειογραφία εγκεφάλου, αναδεικνύεται μόλις υποσημαινόμενη μείωση της διαμέτρου 
του P1 κλάδου της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας.
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Συμπεράσματα: Βάση της αναστρεψιμότητας των βλαβών αλλά και της συσχέτισή τους με 
την κλινική παρουσίαση της ασθενούς, το εν λόγω φαινόμενο δύναται να αποδοθεί στην 
αναφερόμενο στη βιβλιογραφία αντιστρέψιμο περιορισμό της διάχυσης ο οποίος δύναται να 
αποδοθεί κατά την οξεία απεικόνιση επιληπτικών σπασμών. Τόσο η αντιστρεψιμότητα των 
βλαβών, όσο και η κλινική παρουσίαση με σπασμούς σε έδαφος αυτοάνοσου νοσήματος 
θέτει ταυτόχρονα την κλινική υποψία ν. Αδαμαντιάδη-Behcet με προσβολή του εγκεφαλικού 
παρεγχύματος, όσο και του άτυπου συνδρόμου οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας. 
O ακόμη αδιευκρίνιστος κοινός παθολοφυσιολογικός μηχανισμός ενδέχεται να έγκειται 
στο παροδικό κυτταροτοξικό οίδημα που χαρακτηρίζει το προσβεβλημένο παρέγχυμα, και 
δύναται να αποτελεί την επιληπτογόνο εστία.
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ΑΑ03
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ FOXG1 ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜEDIUM-CHAIN ΑCYL-COA DEHY-
DROGENASE DEFICIENCY (MCAD)

Δανάη Βελτρά1, Χρισταλένα Σοφοκλέους1,2, Roser Pons3, Βασιλική Ζούβελου3, Ελευθερία 
Κόκκινου3, Μαρία Τζέτη1, Σοφία Κίτσιου-Τζέλη1

1. Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αθήνα
2. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Μελέτης Γενετικών και Κακοήθων Νοσημάτων 
της Παιδικής Ηλικίας (ΕΠΙΚΝΠΗ), Αθήνα
3. ΓΝΠΑ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” Α’ Παιδιατρική Κλινική (Α’ ΠΠΚ), Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή:Το μεταβολικό νόσημα MCAD (medium-chain acyl-CoA dehydrogenase defi-
ciency), είναι αυτοσωματική υπολειπόμενη διαταραχή της β-οξείδωσης και εκδηλώνεται 
με επεισόδια μεταβολικής αποδιοργάνωσης (υπογλυκαιμία, ηπατική δυσλειτουργία, 
δικαρβοξυλική οξυ-ουρία). Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται επεισόδια 
συμπτωματικών σπασμών στα πλαίσια υπογλυκαιμίας ή άλλων βιοχημικών διαταραχών.
Σκοπός: Γενετική διερεύνηση παρατεταμένων και ανθεκτικών σπασμών σε ασθενή 
διαγνωσμένη με MCAD από τη βρεφική ηλικία.
Υλικό & Μέθοδος: Η ασθενής, 6 ετών, προσήλθε με παρατεταμένους ανθεκτικούς 
σπασμούς, ΨΚΚ, μικροκεφαλία και απλοποιημένο φλοιό σε MRI εγκεφάλου. Σε 
προηγούμενη νοσηλεία ο εργαστηριακός έλεγχος οδήγησε σε διάγνωση MCAD χωρίς όμως 
να έχουν παρατηρηθεί επεισόδια μεταβολικής αποδιοργάνωσης.
Έγινε απομόνωση γενωμικού DNA από λεμφοκύτταρα περιφερικού αίματος της ασθενούς 
και μοριακή μελέτη του γονιδίου FOXG1 (Forkhead Box G1, ΟΜΙΜ #613454).
Αποτελέσματα: Η ανάλυση DNA αποκάλυψε τη μετάλλαξη FOXG1:c.460_461dupG σε 
ετεροζυγωτία. Η μετάλλαξη είναι πλαισιοτροπική “frameshift” και αναμένεται να οδηγεί σε 
πρώιμο τερματισμό της πρωτεϊνοσύνθεσης (p.E154GfsX301).
Συμπεράσματα: H μετάλλαξη FOXG1:c.460_461dupG έχει περιγραφεί μόνο μία φορά 
στη διεθνή βιβλιογραφία σε ασθενή με αντίστοιχα ευρήματα από το MRI εγκεφάλου και 
το ΗΕΓ και με παρόμοιο τύπο σπασμών. Η παρούσα περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον διότι αφορά ασθενή με MCAD και ταυτόχρονη γενετική βλάβη στο γονίδιο 
FOXG1, μεταλλάξεις του οποίου συσχετίζονται με μια συγγενή μορφή του συνδρόμου RETT.
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ΑΑ04
Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΕΓ ΜΑΚΡΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΔΙΚΗ 
ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΜΝΗΣΙΑ

Μαρία Στεφανάτου, Διονύσιος Πανδής, Ιωάννης Ευδοκιμίδης

Α’ Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Εισαγωγή: Η παροδική επιληπτική αμνησία (transient epileptic amnesia-TEA) είναι ένα 
πρόσφατα αναγνωρισμένο επιληπτικό σύνδρομο, το οποίο περιλαμβάνει αμνησικά επει-
σόδια, κάποιες φορές σε συνδυασμό με εστιακές επιληπτικές κρίσεις.
Σκοπός: Παρουσιάζουμε περιπτώσεις κλινικά υπόπτου συνδρόμου, στις οποίες η διάγνωση 
τέθηκε μόνο μετά από ΗΕΓ μακράς διάρκειας.
Υλικό και Μέθοδος: Ενδεικτικά, ασθενής, άνδρας, 72 ετών, εμφάνιζε επεισόδια αποπρο-
σανατολισμού και διαταραχής μνήμης τα τελευταία 4 έτη.
Άλλος ασθενής, 70 ετών, άνδρας, ανέφερε τρία επεισόδια απώλειας μνήμης, διάρκειας 
από 1 έως 8 ώρες, τα τελευταία τρία χρόνια. Ο ασθενής παρουσίαζε, επίσης, σταδιακά 
επιδεινούμενη μνημονική λειτουργία.
Τρίτος ασθενής, 66 ετών, άνδρας, ανέφερε τρία επεισόδια αιφνίδιας διαταραχής μνήμης και 
σύγχυσης, διάρκειας δύο ωρών το καθένα, τα τελευταία 2 χρόνια.
Η κλινική εξέταση, ο εργαστηριακός έλεγχος και οι μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου 
των ασθενών ήταν φυσιολογικές. Επίσης, τα ΗΕΓ ρουτίνας ήταν όλα φυσιολογικά.
Αποτελέσματα: Δεδομένης της υψηλής κλινικής υποψίας για παροδική επιληπτική αμνησία, 
οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε ΗΕΓ μακράς διάρκειας. Η μελέτη των νευροφυσιολογικών 
δεδομένων και των τριών ασθενών ανέδειξε μεσοκρισικές επιληπτόμορφες διαταραχές, 
με εντόπιση στους κροταφικούς λοβούς, κυρίως κατά τη διάρκεια του ύπνου.
Χορηγήθηκε αντιεπιληπτική αγωγή με σαφή ανταπόκριση, καθώς όλοι οι ασθενείς είναι 
ελεύθεροι επεισοδίων μετά από ένα μέσο χρόνο παρακολούθησης 3,5 ετών.
Συμπεράσματα: Η ΤΕΑ είναι ένα, προσφάτως ταξινομημένο, επιληπτικό σύνδρομο το οποίο 
τυπικά παραμένει αδιάγνωστο αρχικά. Ο σκοπός μας είναι να υπογραμμίσουμε την αξία του 
ΗΕΓ μακράς καταγραφής σε ασθενείς με υψηλή κλινική υποψία. Το ΗΕΓ μακράς διάρκειας 
αποτελεί ένα ασφαλές και ευαίσθητο διαγνωστικό εργαλείο, παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την καλύτερη διαχείριση των ασθενών.
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ΑΑ05
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΗ-
ΠΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΠΟΛΩΝ

Γεώργιος Στοϊκός¹, Γεωργία Θεοδοσιάδου¹, Αικατερίνη Τερζούδη², Δέσποινα Βασιλούδη² 
και Γεώργιος Κυριακού¹

1. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΔΠΘ, Ξάνθη
2. Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη

Εισαγωγή: Η μελέτη του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
εργαλεία στην διάγνωση της επιληψίας. Έχει αποδειχθεί ότι συγκεκριμένα είδη 
επιληψίας συμπεριφέρονται ως ισοδύναμες ηλεκτρικές πηγές. Ο περιορισμένος αριθμός 
ηλεκτροδίων του συστήματος 10-20 εισάγει περιορισμούς στο πλήθος των αναζητούμενων 
ισοδύναμων ηλεκτρικών πηγών. Η πρόσφατη ανάπτυξη συστημάτων ΗΕΓ με μεγάλο πλήθος 
ηλεκτροδίων (π.χ.198) αναμένεται να οδηγήσει σε άρση των περιορισμών αυτών.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι ο επακριβής προσδιορισμός επιληπτικών εστιών με 
χρήση του αντίστροφου προβλήματος ηλεκτροεγκεφαλογραφίας. Λαμβάνοντας υπόψη 
ένα σύνολο επιληπτικών ΗΕΓ αναζητούνται ισοδύναμες βιοηλεκτρικές πηγές/δίπολα 
που περιγράφουν την λειτουργία του εγκεφάλου. Μέσω των δίπολων γίνεται εντοπισμός 
επιληπτικών εστιών εξετάζοντας το πλάτος διέγερσης τους.
Υλικό & Μέθοδος: Πέντε δίπολα τοποθετούνται σε κατάλληλες,σταθερές θέσεις διάσπαρτες 
σε όλο το μοντέλο του εγκεφάλου. Η μεταβολή της ηλεκτρικής τους ροπής υπολογίστηκε 
πριν και μετά την εμφάνιση των επιληπτικών αιχμών ώστε να προσδιοριστούν εκείνα 
που είναι υπεύθυνα για την δημιουργία τους. Έπειτα, τα δίπολα επανατοποθετούνται στις 
περιοχές μεγαλύτερης έντασης, μειώνοντας έτσι το πλήθους τους, και γίνεται εκ νέου 
επίλυση του αντίστροφου προβλήματος. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί 
η επιθυμητή ακρίβεια ως προς την θέση. Ο αλγόριθμος εφαρμόστηκε σε μετρήσεις ΗΕΓ, 
θετικών σε επιληψία και καταγεγραμμένων με το σύστημα 10-20, που παραχωρήθηκαν από 
το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
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Αποτελέσματα: Με την πρώτη τοποθέτηση των δίπολων (Σχ.1α), εντοπίζεται η περιοχή 
με επιληπτική διάγνωση (Σχ.2). Μετά την επανατοποθέτηση (Σχ.1β), προσδιορίζεται 
η επικρατέστερη θέση της εστίας βάσει των ισχυρότερων δίπολων (Σχ.3). Τέλος, 
επαναλαμβάνουμε την διαδικασία (Σχ.1γ) για αποτελέσματα μεγαλύτερης ακρίβειας.

Σχήμα 1α Σχήμα 1β Σχήμα 1γ

Σχήμα 1.1: (α) Αρχική τοποθέτηση των διπόλων (μπλε βέλη), (β) επανατοποθέτηση στην περιοχή με τα ισχυρότερα δίπολα 
και (γ) η τελική θέση των διπόλων αριστερά ανάμεσα σε κρόταφο και μεσολόβιο.

Σχήμα 2: Μεταβολλή της έντασης των διπόλων σε ασθενή με κροταφική επιληψία κατά την εμφάνιση των αιχμών
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Σχήμα 3: Ο αλγόριθμος μετά την επανατοποθέτηση των διπόλων υποδεικνύει την εστία στο πάνω μέρος του αριστερού 
κροταφικού

Σχήμα 4: Από τα τρία δίπολα που τοποθετήθηκαν κοντά στην επιφάνεια, το πίσω δίπολο φαίνεται επικρατέστερο ενώ 
παρατηρώντας και την ένταση του κεντρικού διπόλου, μπορούμε να δώσουμε εκτίμηση για το βάθος

Συμπεράσματα: Η αναπαράσταση των επιληπτικών εστιών με ισοδύναμα ηλεκτρικά 
δίπολα εκτιμάει με ικανοποιητική ακρίβεια τη θέση ακόμα και με περιορισμένο αριθμό 
ηλεκτροδίων.
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ΑΑ06
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΗΕΓ ΣΕ 43 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Θεοδώρα Αφράντου, Παναγιώτης Φωτιάδης, Γεώργιος Ψημμένος, Ελένη Σταυρίδου, 
Παναγιώτης Ιωαννίδης, Δημήτριος Παρίσης, Νικόλαος Γρηγοριάδης

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Εισαγωγή: Σύμφωνα με το νέο ορισμό της επιληψίας η ενδελεχής διερεύνηση της πρώτης 
επιληπτικής κρίσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, προκειμένου να καθοριστεί ο κίνδυνος 
επανεμφάνισης κρίσης, με σκοπό την έναρξη αντιεπιληπτικής αγωγής. Η διαγνωστική αξία 
του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ) είναι καθοριστική στην σωστή αξιολόγηση της 
πρωτοεμφανιζόμενης επιληπτικής κρίσης. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, η διαγνωστική 
ευαισθησία του ΗΕΓ μετά την 1η κρίση κυμαίνεται από 7.9-33,8% και η ειδικότητα από 
73.7-99.1%. Η διενέργεια του ΗΕΓ το πρώτο 24ώρο αυξάνει την πιθανότητα καταγραφής 
επιληπτόμορφης δραστηριότητας.
Σκοπός: Ο προσδιορισμός της διαγνωστικής αξίας του ΗΕΓ σε 43 ασθενείς μετά  την εμφάνιση 
1ης επιληπτικής κρίσης (πιθανή γενικευμένη τονικοκλονική κρίση, ΓΤΚΚ) βάσει της κλινικής 
περιγραφής του επεισοδίου, με στόχο την διευκρίνιση των παραγόντων που επιδρούν στο ΗΕΓ.
Υλικό & Μέθοδος: Κατά το χρονικό διάστημα 2015-2016 νοσηλεύτηκαν 70 ασθενείς με 
επεισόδια θόλωσης ή απώλεια συνείδησης με ή χωρίς σπασμούς, εκ των οποίων οι 43 
παρουσίαζαν πρωτοεμφανιζόμενη ΓΤΚΚ. Οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις ομάδες: 
α) n=11 17-35 ετών με φυσιολογικά ευρήματα στην αξονική τομογραφία (ΑΤ), β) n=19 ηλικίας 
50-85 ετών με φυσιολογικά ευρήματα στην ΑΤ, γ) n=13 άτομα 25-80 ετών με συνύπαρξη 
εγκεφαλικής βλάβης δομικής, λοιμώδους ή μεταβολικής διαταραχής. Διενεργήθηκε ΗΕΓ 
(10/20 Διεθνές Σύστημα, υπέρπνοια 3-5 λεπτά, Διαλείπων Φωτεινός Ερεθισμός) διάρκειας 
20 λεπτών.
Αποτελέσματα: Στο σύνολο των ασθενών (n=43): 32.6% εμφανίζουν παροξυσμικές 
επιληπτόμορφες εκφορτίσεις, στο 30.2% παθολογικά μη επιληπτόμορφα ευρήματα και στο 
37,2% φυσιολογικό ΗΕΓ. Τα ποσοστά των παροξυσμικών επιληπτόμορφων εκφορτίσεων στις 
επιμέρους ομάδες είναι: 36.4%, 36.8% και 46,2% αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Η διαγνωστική ευαισθησία του ΗΕΓ στην παρούσα μελέτη κυμαίνεται στα 
ανώτερα ποσοστά που έχουν περιγραφεί στην διεθνή βιβλιογραφία. Κατά την γνώμη μας, 
αυτό οφείλεται στην άμεση διενέργεια ΗΕΓ εντός των 24-72 ωρών, στο ομοιογενές δείγμα των 
ασθενών σχετικά με το κλινικό επεισόδιο και στην κατά το δυνατόν σωστή τεχνική του ΗΕΓ.
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AA37
ΔΥΣΕΜΒΡΥΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΣ ΟΓΚΟΣ (DNET) ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΣΕ 
ΜΕΣΗΛΙΚΑ ΑΝΔΡΑ

Μιχάλης Ξιφαράς, Ευθαλία Τζήκα, Κίμων Κοντόκωστας, Γεωργία Λιμπιτάκη, Έλλη 
Κερεζούδη
Νευρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο “Παμμακάριστος”, Αθήνα

Ο δυσεμβρυοπλαστικός νευροεπιθηλιακός όγκος (DNET) είναι μία σπάνια καλοήθης 
εξεργασία που συνήθως διαγιγνώσκεται σε παιδιά, εφήβους ή  νέους ενήλικες. Το DNET 
αποτελείται από κύτταρα νευρογλοίας και νευρώνες που συνιστούν ένα γλοιονευρωνικό 
νεόπλασμα. Η παρουσία του, συχνά προκαλεί επιληπτικές κρίσεις χωρίς άλλες 
νευρολογικές διαταραχές. 
Παρουσιάζουμε την περίπτωση άνδρα 59 ετών, που εισήχθη στο Τμήμα μας λόγω της 
εμφάνισης σύμπλοκης εστιακής κρίσης με δευτερογενή γενίκευση, τις απογευματινές 
ώρες της ημέρας εισαγωγής του. Από το ιστορικό του προέκυψε, ότι από έτους, παρουσιάζει 
δευτερογενώς γενικευμένες κρίσεις με κινητικά συμπτώματα, με συχνότητα 1-2 ανά 
εβδομάδα, κατά τη διάρκεια του νυκτερινού ύπνου. Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν είχε ζητήσει 
ποτέ ιατρική συμβουλή.  
Η νευρολογική εξέταση ήταν φυσιολογική. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου ανέδειξε 
έναν καλώς αφοριζόμενο όγκο στον αριστερό κροταφικό λοβό. Η βλάβη δεν είχε 
περιεστιακό οίδημα και παρουσίαζε υψηλό σήμα στην Τ2 ακολουθία. Το ΗΕΓ κατέγραψε 
μη ειδικού τύπου ευρήματα. Ο ασθενής υπεβλήθη σε χειρουργική εξαίρεση του όγκου και 
η παθολογοανατομική εξέταση ήταν συμβατή με DNET.
Ο δυσεμβρυοπλαστικός νευροεπιθηλιακός όγκος είναι ένα καλόηθες μεικτού τύπου 
νεόπλασμα, που συχνά η παρουσία του εκδηλώνεται με επιληπτικές κρίσεις. Συνήθως  
ανευρίσκεται στον κροταφικό ή στον μετωπιαίο λοβό και είναι ασύνηθες να παρουσιάζεται 
σε ενήλικες της μέσης ηλικίας. Η χειρουργική εκτομή του DNET είναι βασική αντιμετώπιση 
των επιληπτικών κρίσεων. Πάσχοντες με κυρίως χρόνιες και ίσως φαρμακοανθεκτικές 
κρίσεις, θα πρέπει να διερευνώνται για την παρουσία αυτού του τύπου εξεργασίας.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “ΕΠΙΛΗΠΤΟΓΕΝΕΣΗ”

AA07
ΔΙΑΥΛΟΠΑΘΕΙΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ SCN1A ΣΕ ΑΓΟΡΙ ΜΕ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ

Παναγιώτα Αθανασοπούλου1, Δανάη Βελτρά2, Αικατερίνη Γιαννίση1, Χρισταλένα 
Σοφοκλέους2,3, Σάββας-Κωνσταντίνος Αλεβετσοβίτης1, Ευτυχία Κολιού1, Χριστόδουλος 
Ταλιαδώρος1, Παναγιώτης-Αθανάσιος Γεωργής1, Ελένη Μαγκούτη1, Σοφία Κίτσιου-Τζέλη2, 
Ιωάννης Νίκας4, Βιργινία Θεοδώρου1

1. Νευρολογική Κλινική Γ.Ν. Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Αθήνα
2. Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αθήνα
3. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Μελέτης Γενετικών και Κακοήθων Νοσημάτων 
της Παιδικής Ηλικίας (ΕΠΙΚΝΠΗ), Αθήνα
4. Ακτινολογικό Τμήμα, Γ. Ν. Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Αθήνα

Εισαγωγή: Η σκλήρυνση του ιππόκαμπου αποτελεί την πιο συχνή αιτία φαρμακοανθεκτικών 
εστιακών επιληψιών και παρουσιάζεται με ένα ευρύ φάσμα ηλεκτροκλινικών, δομικών και 
μοριακών μοτίβων. Παρά τη χαμηλή της επίπτωση στην παιδική ηλικία έχει συσχετιστεί 
με εμπύρετα status epilepticus. Μεταλλάξεις του γονιδίου SCN1A (Sodium voltage-gated 
channel alpha subunit 1, OMIM #607208) σχετίζονται με πολλαπλά επιληπτικά σύνδρομα 
που συχνά εκδηλώνονται με πυρετικά επεισόδια σπασμών.
Σκοπός: Διερεύνηση του γενετικού υπόβαθρου σε ασθενή με φαρμακοανθεκτική μορφή 
επιληψίας.
Υλικό & Μέθοδος: Περιγράφεται περίπτωση αγοριού 27 μηνών με ήπια ΨΚΚ, πολλαπλά 
εμπύρετα και απύρετα επεισόδια σπασμών με μεγάλη κλινική και ηλεκτροεγκεφαλογραφική 
ετερογένεια από 3 μηνών. Σε 3 ΜRI εγκεφάλου παρατηρήθηκε ατροφία του αριστερού 
κροταφικού λοβού με προοδευτική ατροφία και γλοίωση του σύστοιχου ιππόκαμπου 
(σκλήρυνση). Λόγω της μη ανταπόκρισης στους συνήθεις συνδυασμούς αντιεπιληπτικών 
φαρμάκων (4πλη αγωγή) και των συχνών εμπύρετων status epilepticus τέθηκε σε εξάμηνη 
ενδοφλέβια χορήγηση γ-σφαιρίνης. Παρατηρήθηκε προσωρινή βελτίωση την οποία 
ακολούθησε νέα επιδείνωση με επικράτηση μυοκλονικών κρίσεων (τινάγματα, πτώσεις 
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κεφαλής, βλεφαροκλονίες), μη συμβατών με την υπάρχουσα ανατομική βλάβη. Τέθηκε 
η υποψία γενετικού υποστρώματος οπότε και εστάλησαν δείγματα του ασθενούς και των 
γονέων. Έγινε απομόνωση γενωμικού DNA από λεμφοκύτταρα περιφερικού αίματος και 
μοριακή μελέτη του γονιδίου SCN1A.
Αποτελέσματα: Αποκάλυψη της μετάλλαξης SCN1A: c.1702C>T που έχει ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία πρόωρου κωδικονίου λήξης με παραγωγής πρωτεΐνης μικρότερου μεγέθους 
(p.R568*). Η μετάλλαξη έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία σε 5 ασθενείς και σχετίζεται με 
διαυλοπάθεια νατρίου με φαινοτυπική ετερογένεια από σοβαρή μυοκλονική επιληψία της 
παιδικής ηλικίας με ή χωρίς νεκρωτική εγκεφαλίτιδα έως επιληψία της παιδικής ηλικίας 
με γενικευμένες τονικο-κλονικές κρίσεις.
Συμπεράσματα: Απαιτείται η κλινική επαγρύπνηση για γενετικό έλεγχο φαρμακο-ανθε-
κτικών επιληψιών ακόμα και επί παθολογικού ανατομικού υποστρώματος.
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AA08
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ KCNQ1 ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙ-
ΛΗΠΤΟΓΕΝΕΣΗΣ

Κατερίνα Γκιάκα1, Βιολέττα Μαλταμπέ2, Νιόβη Βούλγαρη1, Δημήτρης Χατζηστεφανίδης3, 
Ιωάννης Γεωργίου1, Σοφία Μαρκούλα1,3

1. Εργαστήριο Γενετικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2. Εργαστήριο Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
3. Νευρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή: Τα γονίδια που κωδικοποιούν ιοντικούς διαύλους αποτελούν σημαντικό 
παράγοντα κινδύνου για τους επιληπτικούς ασθενείς με γενετική προδιάθεση. Το γονίδιο 
KCNQ1 εκφράζεται στην καρδιά και στον εγκέφαλο, συμβάλλοντας στη διεγερσιμότητα των 
κυττάρων και στην επιληπτογένεση.
Σκοπός: Σκοπό της εργασίας αποτελεί η μελέτη της έκφρασης του γονιδίου KCNQ1 στην 
καρδιά και τον εγκέφαλο επίμυων στα διάφορα στάδια της επιληπτογένεσης (λανθάνουσα 
φάση, πρώιμο και όψιμο στάδιο), έπειτα από την πρόκληση Status Epilepticus(SE).
Υλικά και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν ενήλικοι επίμυες στελέχους Sprague-Daw-
ley στους οποίους εφαρμόστηκε το μοντέλο λίθιου-πιλοκαρπίνης για την πρόκληση 
SE. Προκειμένου να μελετηθεί η έκφραση του γονιδίου στα διάφορα στάδια της 
επιληπτογένεσης δημιουργήθηκαν οι εξής πειραματικές ομάδες, η καθεμία από τις οποίες 
αποτελείται από 5 επιληπτικά ζώα και 2 ζώα της ομάδας ελέγχου: (1) λανθάνουσα περίοδος 
(10ημέρες μετά την πρόκληση SE), (2) πρώιμο στάδιο επιληπτογένεσης (1μήνας μετά την 
πρόκληση SE), (3) όψιμο στάδιο επιληπτογένεσης (2μήνες μετά την πρόκληση SE).
Ακολούθησε εξαγωγή RNA από την καρδιά και τον ιππόκαμπο και real-time PCR.
Αποτελέσματα: Στην καρδιά δεν φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην 
έκφραση του γονιδίου μεταξύ των επιληπτικών ζώων και της ομάδας ελέγχου στα διάφορα 
στάδια της επιληπτογένεσης.
Στον εγκέφαλο εντοπίζεται σημαντική διαφορά ανάμεσα στα διάφορα στάδια της 
επιληπτογένεσης. Ειδικότερα, 10ημέρες μετά την πρόκληση SE η έκφραση του γονιδίου 
μειώνεται σημαντικά. Αντίθετα, τα επιληπτικά ζώα του 1 μήνα παρουσιάζουν αυξημένη 
έκφραση του γονιδίου σε σχέση με την ομάδα ελέγχου του ίδιου σταδίου, αλλά και με τα 
επιληπτικά ζώα κατά τη λανθάνουσα φάση. Τέλος, στο όψιμο στάδιο της επιληπτογένεσης, 
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η έκφραση του γονιδίου μειώνεται σημαντικά, χωρίς όμως να προσεγγίζει τα επίπεδα των 
10 ημερών.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματά οι επιληπτικές κρίσεις φαίνεται να 
προκαλούν πολλές αλλαγές και να ενεργοποιούν καταρράκτες μηνυμάτων, που οδηγούν 
στη δραστηριοποίηση μηχανισμών που καταλήγουν στην αλλαγή της έκφρασης του 
γονιδίου KCNQ1 στον εγκέφαλο, συνοδευόμενες πιθανότατα και από περαιτέρω δομικές 
και λειτουργικές τροποποιήσεις.
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AA09
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΣΕ ΕΠΙΛΗΠΤΟΕΙΔΕΙΣ 
ΕΚΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ ΝΕΑΡΩΝ ΕΠΙΜΥΩΝ

Μαρία-Ελένη Ευαγγελάκη και Αικατερίνη Ψαρροπούλου

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και 
Τεχνολογιών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Το “εμβρυικό αλκοολικό σύνδρομο” (FAS) συνιστά ένα φάσμα δυσλειτουργιών 
του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος που ανάμεσα σε άλλες προδιαθέτουν στην 
εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων και νευροσυμπεριφορικών διαταραχών. Προκύπτει από 
την προγεννητική έκθεση του ατόμου σε αιθανόλη με τους ακριβείς μηχανισμούς που 
επηρεάζονται να παραμένουν ασαφείς.
Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης της προγεννητικής έκθεσης σε αιθανόλη, σε 
ανασταλτικούς (GABA

A
), διεγερτικούς (ΝΜDA) και χολινεργικούς μηχανισμούς σύγχρονων 

επιληπτοειδών εκφορτίσεων, σε τομές ιπποκάμπου επίμυων.
Υλικό & Μέθοδος: Θηλυκοί Sprague-Dawley επίμυες εκτέθηκαν σε αιθανόλη και 
ακολούθησε διασταύρωση με αρσενικούς φυσιολογικούς και προκύπτουν απόγονοι με 
χαρακτηριστικά “FAS”. Υπό διαβροχή με τεχνητό εγκεφαλονωτιαίο υγρό άνευ μαγνησίου 
(Μg2+-free), πραγματοποιήθηκαν in vitro εξωκυττάριες ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές 
στη πυραμιδική στοιβάδα της CA1 κροταφικών τομών ιπποκάμπου επίμυων ηλικίας 21-
35 ημερών. Τα χαρακτηριστικά των αυθόρμητων επιληπτοειδών εκφορτίσεων (συχνότητα, 
διάρκεια) μελετήθηκαν περαιτέρω.
Αποτελέσματα: Eνεργοποίηση των NMDA υποδοχέων (Mg2+-free) προκάλεσε την εμφάνιση 
επιληπτοειδών εκφορτίσεων μεσοκρισιακού τύπου σε τομές φυσιολογικών (n=25) και FAS 
(n=36) επίμυων. Άρση της GABA

A
 αναστολής (Bicuculline, 20μΜ) σε αυτές τις συνθήκες, 

οδήγησε σε μείωση της συχνότητας στις δύο ομάδες τομών, με παράλληλη αύξηση της 
διάρκειας μόνο σε φυσιολογικές τομές. Ενίσχυση της χολινεργικής νευροδιαβίβασης (Car-
bachol, 25μM) προκάλεσε μεγαλύτερη αύξηση της συχνότητας στις φυσιολογικές (n=17) 
συγκριτικά με τις FAS (n=25) τομές (p=0.008). Προσθήκη μουσκαρινικού ανταγωνιστή (At-
ropine, 1μΜ) αποκατέστησε τόσο τη συχνότητα όσο και τη μορφή των εκφορτίσεων.
Συμπεράσματα: Προγεννητική έκθεση σε αιθανόλη σχετίζεται με in vitro ανιχνεύσιμες 
αλλαγές σε νευροδιαβιβαστικά συστήματα που ελέγχουν την ισορροπία διέγερσης 
αναστολής αλλά και τη χολινεργική διαβίβαση. Διευκρίνισή τους αναμένεται να συνεισφέρει 
στη κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν το FAS.
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AA10
Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΗΠΤΟΜΟΡΦΩΝ ΕΚΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ο ΔΙΑ-
ΚΡΑΝΙΑΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ 
ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Δημήτρης Κουγιουμτζής1, Χρήστος Κούτλης1, Αλκιβιάδης Τσιμπίρης1, Βασίλειος Κ. 
Κιμισκίδης2

1. ΤΗΜΜΥ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2. Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας Α.Π.Θ., ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή - Σκοπός: Σε ασθενείς με Γενετικές Γενικευμένες Επιληψίες (ΓΓΕ), ο Διακρα-
νιακός Μαγνητικός Ερεθισμός (ΔΜΕ) προκαλεί επιληπτόμορφες εκφορτίσεις (EDs) 
με ευρέως κυμαινόμενη διάρκεια. Διατυπώνουμε δύο υποθέσεις για τους δυναμικούς 
μηχανισμούς του φαινομένου αυτού: (α) η διάρκεια του ED καθορίζεται, σε κάποιο βαθμό, 
από τη δυναμική κατάσταση κόμβων δικτύου κριτικής σημασίας στην πρώιμη περίοδο μετά 
τη χορήγηση του ΔΜΕ (β) η συνδεσιμότητα του εγκεφάλου μεταβάλλεται πριν, κατά και μετά 
το ED καθώς και σε διακριτές περιόδους στη διάρκεια του ED.
Μέθοδος: Αναλύθηκαν πολυκάναλες ΗΕΓ καταγραφές 52 επαγόμενων από ΔΜΕ EDs. Για 
την υπόθεση (α), τα χαρακτηριστικά της δυναμικής του εγκεφάλου στην πρώιμη περίοδο του 
ED μετρήθηκαν με μονομεταβλητά και πολυμεταβλητά μέτρα και αξιολογήθηκε η συσχέτιση 
της διάρκειας του ED με τα εν λόγω μέτρα. Για την υπόθεση (β), χρησιμοποιήθηκαν 
μέτρα συνδεσιμότητας σε συνδυασμό με δείκτες δικτύου για την ποσοτικοποίηση των 
χαρακτηριστικών του εγκεφαλικού δικτύου και την ανάδειξη μεταβολών συνδεσιμότητας 
στη διάρκεια του ED.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στη 
διάρκεια του ED και τη δυναμική του εγκεφάλου (αξιολογούμενη με βάση έναν αριθμό 
μέτρων σε συνδυασμό με συγκεκριμένα κανάλια) στην πρώιμη περίοδο του ED. Επιπλέον, 
παρατηρήθηκε ότι η συνδεσιμότητα του εγκεφάλου μεταβάλλεται πριν, κατά και μετά το ED 
καθώς και σε διακριτές περιόδους στη διάρκεια του ED.
Συμπεράσματα: Η διάρκεια του ED δεν είναι καθαρά στοχαστική παράμετρος αλλά 
εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από τη δυναμική του εγκεφάλου στην περίοδο αμέσως μετά 
τη χορήγηση του μαγνητικού ερεθίσματος. Επιπλέον, η δομή του εγκεφαλικού δικτύου 
μεταβάλλεται σημαντικά στη διάρκεια του ED.
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AA11
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΛΗ-
ΠΤΟΕΙΔΩΝ ΕΚΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CA1 ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ IN VITRO

Δημήτριος Κλείδωνας1, Αναστάσιος Τρογκάνης2, Χαράλαμπος Σταμάτης3 και Αικατερίνη 
Ψαρροπούλου1

1. Εργαστήριo Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
2. Εργαστήριο Περιβαλλοντικών και Φυσικοχημικών Μελετών
3. Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Σχολή 
Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή - Σκοπός: Πρόσφατα δεδομένα υποστηρίζουν ότι οι εκφορτίσεις μεσοκρισιακού 
τύπου σχετίζονται εκτός της επιληψίας και με άλλες διαταραχές της φυσιολογίας. 
Μελετήσαμε τις πιθανές δράσεις 4 φυτικών υδατικών εκχυλισμάτων στη συχνότητα και τη 
διάρκεια επιληπτοειδών εκφορτίσεων της περιοχής CA1 τομών ιπποκάμπου επίμυος.
Μέθοδοι: Υδατικά εκχυλίσματα φασκόμηλου-Salvia officinalis, καλάμου-Acorus cala-
mus, μάτε-Ilex paraguariensis, ελιάς-Olea europaea παρασκευάστηκαν με τη χρήση 
τμημάτων των φυτών. Διαβροχή n=57 τομών ιπποκάμπου ενήλικων επίμυων με υγρό 
ελεύθερο μαγνησίου (Mg2+-free) ή με 50μΜ 4-αμινοπυριδίνη (4-AP) προκάλεσε την 
έκλυση αυθόρμητων εκφορτίσεων πεδίου μεσοκρισιακού τύπου μέσω ενεργοποίησης 
διαφορετικών μηχανισμών, οι οποίες καταγράφηκαν εξωκυττάρια και μελετήθηκε 
η μεταβολή των χαρακτηριστικών τους μετά από 10λεπτη διαβροχή με τα ανωτέρω 
εκχυλίσματα (συγκ-1=1mg/20mL, συγκ-2=2mg/20mL).
Αποτελέσματα: Η Salvia officinalis μείωσε τη συχνότητα (συγκ-1 24±9%, n=7, 59±9%, 
n=7 Ρ=0.005) και τη διάρκεια (συγκ-1 36±11%, n=7, Ρ<0.006, 50.5±3%, n=7, Ρ=0.04) των 
εκφορτίσεων στο Mg2+-free αλλά δεν είχε δραστικότητα στην 4-ΑΡ (n=6). Το Acorus cal-
amus μείωσε το ύψος (Mg2+-free 13±4%, n=6, Ρ=0.0004; 4-AP 19±9%, n=6) αλλά αύξησε 
την συχνότητα (Mg2+-free 29±11%, n=6, Ρ=0.05; 4-AP 7±2%, n=6, P=0.028) ανεξαρτήτως 
συγκέντρωσης. Το Ilex paraguariensis αύξησε τη συχνότητα (Mg2+-free: 26±10%, n=5, 
P<0.05, 4-AP: 15±1%, n=5, P<0.05) και μείωσε τη διάρκεια στο Mg2+-free (P<0.0001). Η 
Olea europaea αύξησε το ύψος στο Mg2+-free (συγκ-1 14±5% n=5 P=0.025, συγκ-2 31±13%, 
n=5, P=0.04) ενώ δεν έδειξε δράση στην 4-ΑΡ (n=6).
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Συμπεράσματα: Τα εκχυλίσματα που εξετάστηκαν έδειξαν μετρήσιμη και στατιστικά 
σημαντική δραστικότητα στις επιληπτοειδείς εκφορτίσεις ιπποκάμπου, με ανασταλτικές 
κυρίως δράσεις. Περαιτέρω διερεύνηση του μηχανισμού δράσης και του προσδιορισμού 
των δραστικών ουσιών θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών ουσιών με κλινική 
χρησιμότητα.
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AA12
EEG-fMRI ΤΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (CAP) ΣΤΟΝ NREM ΥΠΝΟ

Βασίλειος Κόκκινος1,2,3,4, Serge Vulliemoz2,6, Μιχάλης Κουτρουμανίδης4,5, Γεώργιος 
Κωστόπουλος3, Louis Lemieux2, Κυριάκος Γαργάνης1

1. Κέντρο Επιληψίας Θεσσαλονίκης, Κλινική Άγιος Λουκάς, Πανόραμα, Θεσσαλονίκη
2. Department of Clinical and Experimental Epilepsy, UCL Institute of Neurology, Queen 
Square, London, UK and MRI Unit, Epilepsy Society, Chalfont St. Peter, UK
3. Μονάδα Νευροφυσιολογίας, Τμήμα Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
4. Department of Clinical Neurophysiology and Epilepsies, Guy’s, St. Thomas’ and Evelina 
Hospital for Children, NHS Foundation Trust, London, UK
5. Department of Neuroscience, Institute of Psychiatry, Kings College London, UK
6. EEG and Epilepsy Unit, Neurology, University Hospital and Faculty of Medicine, Geneva, 
Switzerland

Εισαγωγή: Το κυκλικό εναλλασσόμενο πρότυπο (cyclic alternating pattern - CAP) 
είναι ένα ΗΕΓικό φαινόμενο το οποίο περιλαμβάνει την ψευδο-περιοδική εμφάνιση 
(φάση συγχρονισμού Α) και απόσυρση (φάση αποσυγχρονισμού Β) χρονικά και χωρικά 
συγκεντρωμένων ρυθμών/κυμάτων του εγκεφάλου κατά τα στάδια του NREM ύπνου, και 
θεωρείται δείκτης του επιπέδου εγρήγορσης. Οι Α φάσεις του CAP έχουν συσχετιστεί 
με αυξημένη μεσοκρισική δραστηριότητα στα σύνδρομα της ιδιοπαθούς γενικευμένης 
επιληψίας.
Σκοπός: Να προσδιοριστούν οι περιοχές ή/και τα δίκτυα περιοχών του εγκεφάλου που 
συμβάλουν στην εκδήλωση του CAP στον ύπνο.
Μέθοδος: Το EEG-fMRI είναι μια μη-επεμβατική νευροαπεικονιστική τεχνική, η οποία 
επιτρέπει την ανάδειξη αιμοδυναμικών μεταβολών που συσχετίζονται με ΗΕΓ φαινόμενα. 
Τριάντα (30) ασθενείς, οι οποίοι υπεβλήθησαν σε EEG-fMRI και κοιμήθηκαν είτε αυθόρμητα 
είτε μετά από στέρηση ύπνου στον μαγνητικό τομογράφο, συμπεριελήφθησαν στη μελέτη. 
Το ΗΕΓ του ύπνου τους διαχωρίστηκε σε Α και Β φάσεις του CAP, και πραγματοποιήθηκε 
εξατομικευμένη και ομαδική ανάλυση Στατιστικής Παραμετροποίησης (SPM) για την 
εξαγωγή των συσχετιζόμενων BOLD αιμοδυναμικών αποκρίσεων, καθώς και ανατομική 
ταυτοποίηση σε κυτταροαρχιτεκτονικούς χάρτες (Anatomy 2.2b toolbox).
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Αποτελέσματα: Το EEG-fMRI ενέδειξε ένα βασικό κύκλωμα ισχυρά συσχετιζόμενο με την 
εμφάνιση της Α φάσης συγχρονισμού του CAP, το οποίο περιλαμβάνει αμφοτερόπλευρα 
τον φλοιό της Νήσου του Reil, το μέσο της υπερμεσολόβιας έλικας και τον βασικό 
προσεγκέφαλο. Εξατομικευμένα και δευτερευόντως, εμφανίζεται μια πληθώρα μη ειδικών 
και λιγότερο συστηματικών συν-ενεργοποιήσεων στον θάλαμο, στην παρεγκεφαλίδα, στο 
προσφηνοειδές λόβιο και διάσπαρτα σε όλους τους λοβούς, συχνά με αμφοτερόπλευρες 
ενεργοποιήσεις ομόλογων περιοχών.
Συμπεράσματα: Στον βασικό προσεγκέφαλο προβάλλει το ανιόν στελεχιαίο χολινεργικό 
σύστημα της αφύπνισης, η Νήσος του Reil έχει δειχθεί ότι μπορεί να έχει ρυθμιστικό 
ρόλο στην μεταβολή των καταστάσεων του εγκεφάλου, και η υπερμεσολόβια έλικα 
στην διατήρηση των τελευταίων. Το κύκλωμα αυτό ενεργοποιούμενο συμπαρασύρει 
σε συγχρονισμό μια πληθώρα φλοιικών και υποφλοιοδών περιοχών (δευτερεύουσες 
ενεργοποιήσεις) οι οποίες παράγουν τα εμφανιζόμενα ΗΕΓικά φαινόμενα (ρυθμοί/κύματα). 
Η αύξηση μεσοκρισικών συμπλεγμάτων αιχμής-κύματος κατά τις Α φάσεις του CAP στα 
ιδιοπαθή σύνδρομα της επιληψίας εξηγείται από το ότι μοιράζονται κοινά δομικά δίκτυα.
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AA13
ΠΙΘΑΝΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΣΤΙΑΚΕΣ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ, 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΔΕΙΝΟΥΜΕΝΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΕ-
ΦΑΛΙΤΙΔΑΣ ‘Η ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ευτυχία Κολιού, Παναγιώτα Αθανασοπούλου, Αικατερίνη Γιαννίση, Χριστόδουλος 
Ταλιαδώρος, Σάββας-Κωνσταντίνος Αλεβετσοβίτης, Ζωή Κυπριανού, Παναγιώτης-
Αθανάσιος Γεωργής, Ελένη Μαγκούτη, Μαρίνα Κατσαλούλη, Βιργινία Θεοδώρου

Νευρολογική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Αθήνα

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή 
αυτοάνοσων μηχανισμών στην εστιακή επιληψία με ελάχιστες ή καθόλου ενδείξεις 
φλεγμονώδους εγκεφαλίτιδας και απουσία ανεύρεσης άλλης αιτίας, με ή χωρίς νευρωνικά 
αυτοαντισώματα. Παρουσιάζουμε 6 περιστατικά παιδιών με ελεύθερο προηγούμενο 
ιστορικό και εστιακές κρίσεις οξείας έναρξης με α) προοδευτική επιδείνωση κρίσεων, β) 
ποικίλη νευρολογική και ψυχιατρική σημειολογία, γ) ανθεκτικότητα στην αντιεπιληπτική 
αγωγή, δ) μεταβολή του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και ε) ανταπόκριση στην 
ανοσοθεραπεία.
Σκοπός: Η ευαισθητοποίηση στην αναγνώριση και διάγνωση για την έγκαιρη και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση με ανοσοθεραπεία.
Υλικό & Μέθοδος: Παρουσίαση 6 παιδιών ηλικίας 2 έως 10 ετών που νοσηλεύτηκαν στο 
Γ.Ν.Π. “Η Αγία Σοφία” τα έτη 2014-2017, στα οποία πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακός 
έλεγχος, ΗΕΓ εγρήγορσης/ύπνου, MRI, ΟΝΠ, και ελέχθησαν τα αυτοαντισώματα 
εγκεφαλίτιδας (NMDAR, LGI1, CASPR2, GABAb1R, AMPA1R, AMPA2R, GAD και Glycin-
eR). Δεν ανταποκρίθηκαν στην αντιεπιληπτική αγωγή. Όλα τα παιδιά έλαβαν αντιερπητική 
θεραπεία και χορηγήθηκε γ-σφαιρίνη και κορτιζόνη σε ώσεις αμέσως μετά την 
παρακέντηση.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς εμφάνιζαν προοδευτική επιδείνωση (2 status epilepti-
cus). Τα ΗΕΓ είχαν εστιακά ευρήματα και μετέπειτα εμφάνισαν επιβράδυνση εστιακή ή 
διάχυτη. Σε δύο παιδιά η MRI ανέδειξε αυξημένο σήμα στον κροταφικό λοβό συμβατό 
με limbic εγκεφαλίτιδα. Δεν ανευρέθησαν άλλες παθολογικές αιτίες και τα νευρωνικά 
αυτοαντισώματα ήταν αρνητικά. Όλοι οι ασθενείς παρουσίασαν τελικά βελτίωση με την 



23

Ξενοδοχείο Electra Palace Θεσσαλονίκη

www.epilepsycongress.gr

ανοσοτροποποιητική θεραπεία με μείωση των κρίσεων και αποκατάσταση της κλινικής 
τους εικόνας.
Συμπεράσματα: Δεν στοιχειοθετήθηκε γνωστός αυτοάνοσος μηχανισμός για την εξήγηση 
της παρούσας νόσου των ασθενών, ωστόσο, συμπεραίνουμε από την ανταπόκριση στην 
ανοσοθεραπεία την πιθανή συμμετοχή του ανοσοποιητικού συστήματος σε επιληπτικές 
κρίσεις. Είναι καθοριστικής σημασίας η πρώιμη έναρξη ανοσοθεραπείας σε αυτές τις 
περιπτώσεις.
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AA14
IN VITRO ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΛΗΠΤΟΕΙΔΩΝ ΕΚΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΜΕΣΟΚΡΙΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΧΟΛΙNΕΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Χρήστος Λισγάρας, Απόστολος Μικρούλης,  Αικατερίνη Ψαρροπούλου

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και 
Τεχνολογιών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Το Status Epilepticus-SE σε νεαρή ηλικία σχετίζεται με γνωσιακές και 
συμπεριφορικές διαταραχές κατά την ωρίμανση, αλλά και με την εμφάνιση κρίσεων 
δια βίου. Προηγούμενες μελέτες μας συνέδεσαν ένα γεγονός παρατεταμένου SE με 
μακροπρόθεσμες αλλαγές παρατηρούμενες in vitro και in vivo.
Σκοπός: Μελετήσαμε μεσοκρισιακού-τύπου επιληπτοειδή δραστηριότητα διαφορετικής 
αιτιολογίας και αν τροποποιείται ο χολινεργικός της έλεγχος και η σύστασή της σε 
υψίσυχνες ταλαντώσεις-HFOs με ιστορικό SΕ.
Υλικό & Μέθοδος: Τομές ιπποκάμπου 104 επίμυων (κροταφικές/διαφραγματικές) παρα-
σκευάστηκαν 40-ημέρες μετά από SE ή από φυσιολογικούς μάρτυρες. Eξωκυττάριες 
ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές πραγματοποιήθηκαν στη περιοχή CA3 είτε παρουσία 
4-αμινοπυριδίνης είτε άνευ-μαγνησίου και εξετάστηκε η δράση διαφόρων ουσιών 
(καρβαχόλη, εσερίνη, ατροπίνη).
Αποτελέσματα: Οι κροταφικές τομές (n=154) εμφάνισαν συχνότερες μεσοκρισιακού-
τύπου επιληπτοειδείς εκφορτίσεις από τις διαφραγματικές (n=98), ανεξαρτήτως μοντέλου 
και ιστορικού SE (p<0.0001). Μόνο στις SE τομές παρατηρήθηκαν αλλαγές στη συχνότητα 
και στην HFO σύσταση μεταξύ των 2 μοντέλων συγχρονισμού, ενώ στις φυσιολογικές 
διαπιστώθηκαν παρόμοια χαρακτηριστικά. Αυξημένα επίπεδα ακετυλοχολίνης συνδέθηκαν 
με ομοιογενή αύξηση της συχνότητας αλλά δράση στα HFOs, εξαρτώμενη από την 
ανατομική προέλευση και το ιστορικό (SEvs.Φυσιολογικό). Η συχνότητα μεσοκρισιακού-
τύπου διευκολύνεται περισσότερο από την ενδογενή ακετυλοχολίνη στο φυσιολογικό-
κροταφικό άκρο σε σχέση με το διαφραγματικό, μια σχέση που αντιστρέφεται με ιστορικό 
SE (2-way ANOVA, p=0.023).
Συμπεράσματα: Παρατεταμένο και γενικευμένο SE συνδέεται με μόνιμες αλλαγές 
ανιχνεύσιμες in vitro και σε επίπεδο νευρωνικών κυκλωμάτων. Οι λειτουργικές συνέπειες 
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ποικίλλουν στα 2 άκρα του ιπποκάμπου και με το μηχανισμό πρόκλησης, και συνοδεύονται 
επιπλέον από τροποποιήσεις του μεσοκρισιακού HFO-συγχρονισμού. Οι συμπεριφορικές 
επιπτώσεις, αναμένεται να ποικίλλουν με τα ερεθίσματα που δέχεται ο ώριμος εγκέφαλος, 
επηρεάζοντας το κατώφλι πρόκλησης κρίσεων και τη λειτουργία του εγκεφάλου εν γένει.
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AA15
ΤΑ ΓΝΩΣΙΑΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕ-
ΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Βασίλειος Παπαλιάγκας, Γεωργία Ζαφειρίδου, Χρυσάνθη Λοκαντίδου-Αργυράκη, Βασί-
λειος Κιμισκίδης

Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας Α.Π.Θ., Π.Γ. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Εισαγωγή: Οι επιληπτικοί ασθενείς συχνά αναπτύσσουν γνωστική έκπτωση λόγω των 
επιληπτικών κρίσεων και της λήψης αντιεπιληπτικών φαρμάκων. Τα γνωσιακά προκλητά 
δυναμικά (ΓΠΔ), ιδία το έπαρμα P300 που αντανακλά την προσοχή και τη μνημονική 
αποθήκευση, έχουν ήδη μελετηθεί ως δείκτες γνωστικής διαταραχής σε ασθενείς με 
επιληψία.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της γνωστικής κατάστασης 
των επιληπτικών ασθενών με τη βοήθεια νευροφυσιολογικών και νευροψυχολογικών 
μεθόδων και η αναζήτηση πιθανών συσχετίσεων.
Υλικό και Μέθοδος: Στη παρούσα μελέτη συμμετείχαν είκοσι ασθενείς με MRI-negative 
επιληψία (μέση ηλικία ± SD: 30,3 ± 12,56 έτη, διάρκεια νόσου: 13,95 χρόνια) και δέκα υγιείς 
εθελοντές αντίστοιχης ηλικίας (μέση ηλικία ± SD: 24,22 ± 15,39 έτη). Πραγματοποιήθηκαν 
ακουστικά ΓΠΔ και προσδιορίστηκαν οι λανθάνοντες χρόνοι εμφάνισης και τα ύψη των 
επαρμάτων N200, P300 και Slow Wave. Το EpiTrack, ένα εργαλείο αξιολόγησης της 
γνωστικής λειτουργίας σε επιληπτικούς ασθενείς χορηγήθηκε σε όλους τους ασθενείς και 
τους υγιείς. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης Pearson 
(r) και με πολλαπλή παλινδρόμηση.
Αποτελέσματα: Οι λανθάνοντες χρόνοι εμφάνισης του επάρματος Ρ300 και του Slow wave 
ήτανε μεγαλύτεροι στους ασθενείς συγκριτικά με τους υγιείς (p <0,05). Παρατηρήθηκαν 
αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ του λανθάνοντα χρόνου εμφάνισης του P300 και όλων των 
υποδοκιμασιών του Epitrack (p <0,05).
Το φορτίο των αντιεπιληπτικών φαρμάκων και η επίδοση των ασθενών στη δοκιμασία 
του λαβύρινθου ήταν οι σημαντικότεροι προγνωστικοί δείκτες του λανθάνοντα χρόνου 
εμφάνισης του P300. Καμία συσχέτιση δε παρατηρήθηκε ανάμεσα στη διάρκεια της νόσου 
και τα χαρακτηριστικά των ΓΠΔ.
Συμπεράσματα: Το Ρ300 φαίνεται να είναι ένας αξιόπιστος νευροφυσιολογικός δείκτης για 
την αξιολόγηση της γνωστικής διαταραχής σε ασθενείς με επιληψία.
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AA16
ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Στυλιανός Τερζόπουλος
Τμήμα Ψυχολογίας, Μητροπολιτικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Ο αλκοολισμός αποτελεί ένα εκ των μεγαλύτερων ψυχοκοινωνικών προ-
βλημάτων. Το αλκοόλ αποτελεί, πιθανόν, την πιο αρχαία εξαρτησιογόνο ουσία που 
χρησιμοποιείται στον κόσμο, ενώ σχετίζεται με το ποσοστό των 20-30% της επιληψίας και 
η κατάχρηση του αποτελεί σημαντικό αιτιολογικό παράγοντα και των επιληπτικών κρίσεων.
Σκοπός: Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει ως σκοπό τη διερεύνηση του ρόλου 
του αλκοόλ σε άτομα εξαρτημένα από αυτό, ως αιτιολογικού παράγοντα, στην εμφάνιση 
επιληπτικών κρίσεων.
Υλικό & Μέθοδος: Για την επίτευξη της παρούσας μελέτης, πραγματοποιήθηκε βιβλιο-
γραφική ανασκόπηση σε διάφορα άρθρα, από τη βάση δεδομένων Science and Education 
Publishing και το περιοδικό International Journal of Clinical and Experimental Neurology, 
με σχετικές θεματικές επικεφαλίδες καθώς και λέξεις-κλειδιά.
Αποτελέσματα: Νευρολογικές διαταραχές, όπως η επιληψία και οι επιληπτικές κρίσεις 
αναφέρονται σε ασθενείς με αλκοολισμό. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά το νευρολογικό κομμάτι, 
το αλκοόλ δύνανται στην καταστροφή των εγκεφαλικών κυττάρων, προκαλεί εγκεφαλικό, 
καθώς και στην απώλεια φαιάς ουσίας στους κροταφικούς λοβούς. Τέλος, παρότι το 
ποσοστό, στο γενικό πληθυσμό, των αλκοολικών αγγίζει το 3%, εισαγωγές σε εντατική 
νοσηλεία μονάδων φροντίδας και νευρολογικής εγκατάστασης ατόμων αλκοολικών, 
αγγίζουν το 20%.
Συμπεράσματα: Η κατάχρηση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει πλήθος προβλημάτων όπως 
μείωση της κινητικής λειτουργίας, δυσκολία και πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη λήψη απο-
φάσεων, υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια κ.α., καθώς και νευρολογικά όπως η επιληψία 
και οι επιληπτικές κρίσεις, ενώ στα άτομα, τα οποία κάνουν κατάχρηση αλκοόλ ευνοείται 
σημαντικά η εμφάνιση και πρόκληση επιληπτικών κρίσεων.

Λέξεις - κλειδιά: “Επιληψία”, “Επιληπτικές Κρίσεις”, “αλκοολισμός και επιληπτικές 
κρίσεις”.
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ΑΑ17
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΑΪΝΙΚΟ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ

Ελευθερία Κόκκινου1, Άννα Βασιλάκη1, Αντώνης Σταματάκης2, Ευτυχία Ασπροδίνη1

1. Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2. Εργαστήριο Βιολογίας-Βιοχημείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

Εισαγωγή: Το πειραματικό μοντέλο πρόκλησης επιληψίας με καϊνικό οξύ (Κainic Acid, 
KA) προκαλεί ένα σύνδρομο το οποίο χαρακτηρίζεται από οξεία επιληπτική κατάσταση και 
επακόλουθη νευρωνική βλάβη, όμοια με εκείνη της επιληψίας του κροταφικού λοβού στον 
άνθρωπο. Στον ιππόκαμπο, παρατηρείται απώλεια πυραμιδικών κυττάρων της CA3 περιοχής, 
απώλεια σωματοστατινεργικών νευρώνων της οδοντωτής έλικας και εκβλάστηση νέων 
διεγερτικών ινών. Το σωματοστατινεργικό σύστημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη 
γένεση και στην πρόληψη των επιληπτικών γεγονότων, εν τούτοις ο ακριβής μηχανισμός της 
πιθανής αντιεπιληπτικής δράσης του πεπτιδίου παραμένει αδιευκρίνιστος.
Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης της σωματοστατίνης και των εκλεκτικών αναλόγων 
των υποδοχέων sst1, (CH-275) sst

2/5
 (Octreotide) και sst4 (NNC-269100), στις επιληπτικές 

κρίσεις και τις νευρωνικές αλλαγές που παρατηρούνται στον ιππόκαμπο μετά από χορήγηση 
καϊνικού.
Υλικό & Μέθοδος: Φάρμακα (saline, SRIF-14, CH-275, Octreotide, NNC-269100, KA) 
χορηγήθηκαν σε αναισθητοποιημένους νεαρούς αρσενικούς αρουραίους Wistar (n=34) 
δια μέσου στερεοτακτικά εμφυτευμένου καθετήρα στην CA1 περιοχή του ιππόκαμπου. Η 
συμπεριφορά των πειραματοζώων εκτιμήθηκε για ≈120’ σύμφωνα με την κλίμακα Racine 
(I-V). Ιστολογική μελέτη του ιπποκάμπου πραγματοποιήθηκε 24h αργότερα.
Αποτελέσματα: Χορήγηση saline/KA προκάλεσε επιληπτική κρίση σταδίων III-V (n=14) 
η οποία αναστράφηκε μετά από χορήγηση των σωματοστατινεργικών αναλόγων (n=5/
πειραματική ομάδα, p<0,001). Η χορήγηση ΚΑ προκάλεσε εκτεταμένη απώλεια της χρώσης 
Nissl στη CA3 περιοχή του ιππόκαμπου, ενώ μετά από χορήγηση των σωματοστατινεργικών 
αναλόγων παρατηρήθηκε μερική αποκατάσταση της χρώσης.
Συμπεράσματα: Επιβεβαιώθηκαν προηγούμενες μελέτες που υποστηρίζουν την 
αντιεπιληπτική δράση της σωματοστατίνης και του sst

2
 εκλεκτικού αναλόγου της octreotide. 

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η αντιεπιληπτική δράση της σωματοστατίνης στον ιππόκαμπο 
επιτυγχάνεται όχι μόνο με την ενεργοποίηση των sst

2
, αλλά και των sst

1 
και sst

4
 υποδοχέων.
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ΑΑ36
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΚΩΝ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ 
ΣΤΗ ΓΟΝΟΤΥΠΗΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ SCN1A. ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σιατούνη Άννα1, Κατσαρού Μάρθα2, Γκατζώνης Στυλιανός1, Κουτσιλιέρης Μιχάλης3, Σακκάς 
Ιωάννης3, Κόκκιου Ελένη2, Αλεξούδη Αθανασία1, Βερεντζιώτη Αναστασία1, Πατρικέλης 
Παναγιώτης1, Δρακούλης Νικόλαος2

1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α’ Νευροχειρουργική Κλινική, Νοσο-
κομείο “Ευαγγελισμός”
2. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φαρμακευτική Σχολή
3. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσιολογίας

Σκοπός: Το γονίδιο SCN1A αποτελεί το πιο σημαντικό κλινικά συσχετιζόμενο με την επιληψία 
γονίδιο. Έχει χαρακτηριστεί μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων που σχετίζονται με την επιληψία 
και το SCN1A. Γενετικοί πολυμορφισμοί στην κωδική περιοχή του συγκεκριμένου γονιδίου 
πιθανόν να οδηγούν σε γενικευμένη επιληψία, η οποία εκφράζεται με πυρετικούς σπασμούς 
και εύρος παιδικών επιληπτικών εγκεφαλοπαθειών.  Ο ρόλος τριών κοινών μεταλλάξεων του 
γονιδίου SCN1A που σχετίζονται με την ανταπόκριση στη θεραπευτική αγωγή, μελετήθηκε 
στη συγκεκριμένη εργασία. 
Μέθοδοι: Δείγματα DNA από ασθενείς με εστιακές επιληπτικές κρίσεις που ανταποκρίνονται 
στη θεραπεία και από ασθενείς που εμφανίζουν αντίσταση στη θεραπεία, αναλύθηκαν με 
real time PCR ώστε να αξιολογηθούν οι πολυμορφισμοί του γονιδίου SCN1A  που σχετίζονται 
με την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής .   Όλα τα δείγματα τυχαιοποιήθηκαν 
και ανωνυμοποιήθηκαν αφότου οι ασθενείς υπέγραψαν το σχετικό έντυπο συγκατάθεσης. 
Αποτελέσματα: Τα άτομα που φέρουν συγκεκριμένο συνδυασμό πολυμορφισμών του 
γονιδίου SCN1A έχουν διαφορετική ανταπόκριση στους θεραπευτικούς αντιεπιλεπτικούς 
παράγοντες. Στα δείγματα μας, όλοι οι ασθενείς με τους παρακάτω συνδυασμούς 
πολυμορφισμών TC/AA/TC και CC/AA/TT (rs3812718/rs2298771/rs10188577), αντα-
ποκρίνονται στη θεραπεία. Αντίθετα, μόνο το 11% των ασθενών με το  συνδυασμό  πολυ-
μορφισμών TC/AG/TT(rs3812718/rs2298771/rs10188577)  ανταποκρίνονται στη θεραπεία. 
Συμπέρασματα: Η γονοτύπηση του γονιδίου SCN1A πριν τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής 
μπορεί να συνεισφέρει στην εξατομίκευση της αντιεπιλεπτικής θεραπείας. Η αύξηση του 
μεγέθους του δείγματος θα συντελέσει στην επικύρωση των αποτελεσμάτων σε μελλοντικές 
μελέτες.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝ-ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ”

AA18
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Κατερίνα Τερζούδη, Πηνελόπη Βλοτινού, Μάρθα Αλεξανδρίδου, Κωνσταντίνος Βαδικόλιας, 
Ιωάννης Ηλιόπουλος, Χαριτωμένη Πιπερίδου

Νευρολογική Κλινική Δ.Π.Θ.

Εισαγωγή - Σκοπός: Η ποιότητα του ύπνου είναι ιδιαίτερα σημαντική στους ασθενείς με 
επιληψία και παρουσιάζει αμφίδρομη συσχέτιση με την επιληψία και την φαρμακευτική 
αγωγή. Εντούτοις, οι διαταραχές του ύπνου συχνά υποδιαγιγνώσκονται. Σκοπός της 
παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή της ποιότητας του ύπνου στους ασθενείς με επιληψία.
Μέθοδος: Μελετήθηκαν ασθενείς με επιληψία, διάρκειας ≥ 1 έτος, που παρακολουθούνται 
στο εξωτερικό ιατρείο επιληψίας του ΠΓΝΕ. Καταγράφηκαν τα δημογραφικά και κλινικά 
χαρακτηριστικά, ενώ για την ποιότητα του ύπνου χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα PSQI και το 
ερωτηματολόγιο του συνδρόμου ανήσυχων άκρων και της βαρύτητάς του.
Αποτελέσματα: Συμμετείχαν 44 ασθενείς (54% άνδρες), με μ.ό ηλικίας 40(±3) έτη, μέση 
διάρκεια επιληψίας 8 έτη, σε αγωγή με αντιεπιληπτικά φάρμακα (57% μονοθεραπεία). 
Η ποιότητα του ύπνου ήταν καλή στο 64% και πτωχή στο 36%. Σε 3 ασθενείς (γυναίκες) 
διαπιστώθηκε σύνδρομο ανήσυχων άκρων (1 βαρύ, 1 μέτριο και 1 ήπιο), οι 2 εκ των οποίων 
έλαβαν φαρμακευτική αγωγή.
Συμπεράσματα: Όπως διαπιστώνεται στην παρούσα πιλοτική μελέτη, οι ασθενείς με 
επιληψία παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό διαταραχής του ύπνου. Τονίζεται η ανάγκη 
διερεύνησης και αντιμετώπισης των διαταραχών ύπνου, προκειμένου να επιτευχθεί 
καλύτερος έλεγχος της επιληψίας, αλλά και συνολική βελτίωση της λειτουργικότητας και 
της ποιότητας ζωής των ασθενών. Με δεδομένη, επιπλέον, την επίδραση των ΑΕΦ στον 
ύπνο, είναι σκόπιμο να αξιολογούνται και οι παράμετροι του ύπνου στην επιλογή της 
θεραπείας.
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AA19
ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΠΑΣΜΟΥΣ ΣΕ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΟ 
ΛΗΨΗ ΚΕΦΕΠΙΜΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Δέσποινα Γεωργούλη, Αλέξανδρος Αγαθονίκου

Νευρολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, Αθήνα

Εισαγωγή: Οι διαταραχές του επιπέδου συνείδησης είναι συχνό φαινόμενο σε ενδονο-
σοκομειακούς ασθενείς, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους. Η επιληπτική κατάσταση χωρίς 
σπασμούς (ΕΚΧΣ) είναι μία αιτία διαταραχής της συνείδησης που συχνά διαλανθάνει της 
διάγνωσης. Οι κεφαλοσπορίνες, και κυρίως η κεφεπίμη, έχουν ενοχοποιηθεί για πρόκληση 
νευροτοξικότητας και ειδικότερα ΕΚΧΣ, ιδιαίτερα σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια.
Παρουσίαση περιστατικού: Θα παρουσιάσουμε την περίπτωση μιας γυναίκας, 86 
ετών, η οποία νοσηλεύονταν μετά από χειρουργική επέμβαση για αποκατάσταση 
διαφραγματοκήλης. Την τέταρτη μετεγχειρητική ημέρα εμφάνισε αιφνίδια διαταραχή της 
συνείδησης (stupor). Ο απεικονιστικός και εργαστηριακός έλεγχος, πέραν από μια γνωστή 
σταθερή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, δεν ανέδειξαν ευρήματα που θα μπορούσαν να 
αιτιολογήσουν την κλινική εικόνα. Στην ασθενή διενεργήθηκε ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 
στο οποίο κυριαρχούσαν επαναλαμβανόμενες εκφορτίσεις βραδείας αιχμής- βραδέως 
κύματος με συχνότητα 2 Hz. Καταγράφηκε μεγάλη μείωση των επιληπτικών εκφορτίσεων 
με την ενδοφλέβια χορήγηση διαζεπάμης. Τα ηλεκτροεγκεφαλογραφικά ευρήματα ήταν 
συμβατά με ΕΚΧΣ. Στα πλαίσια αναζήτησης πιθανής αιτίας βρέθηκε πως η ασθενής 
ελάμβανε αντιβιοτική αγωγή με κεφεπίμη. Έγινε διακοπή της κεφεπίμης και έναρξη 
λεβετιρακετάμης με σταδιακή πλήρη αποκατάσταση της συνείδησης στα επόμενα 24ωρα. 
Τέσσερεις ημέρες αργότερα η ασθενής είχε ανακτήσει πλήρες επίπεδο συνείδησης και 
αποκαταστάθηκε η ηλεκτροεγκεφαλογραφική της εικόνα.
Συμπέρασμα: Σε κάθε ενδονοσοκομειακό ασθενή με οξεία διαταραχή της συνείδησης 
θα πρέπει να διενεργείται ηλεκτροεγκεφαλογραφικός έλεγχος προς αποκλεισμό της 
ύπαρξης ΕΚΧΣ. Η έγκαιρη διάγνωση του είναι υψίστης σημασίας για τη σωστή θεραπευτική 
αντιμετώπιση και την αποφυγή περιττών διαγνωστικών εξετάσεων.
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AA20
ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΞΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΥΣΤΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΦΥΣΗΣ

Παύλος Δεληγκάρης, Στυλιανή Καραχριστιανού, Ανδρονίκη Δημητριάδου, Μαρία Γραμ-
ματικοπούλου, Ζωή Κατσαρού

Ιατρείο Επιληψίας, Νευρολογική Κλινική, Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Οι μη νεοπλασματικές κύστεις της επίφυσης εντοπίζονται τυχαία στο 0,2%-
10,8% των υγιών ατόμων. Όταν η διάμετρός τους είναι 2-15mm, είναι ασυμπτωματικές ή 
συνοδεύονται από κεφαλαλγία συνήθως ημικρανικού τύπου και σπανίως από επιληπτικές 
κρίσεις.
Σκοπός: Η μελέτη των κλινικών και ηλεκτροεγκεφαλογραφικών ευρημάτων στους ασθενείς 
με κύστη της επίφυσης.
Υλικό & Μέθοδος: Μελετήσαμε έξι ασθενείς (5 γυναίκες και 1 άνδρα), με μέση ηλικία 37,8 
χρόνια στους οποίους η MRI εγκεφάλου ανέδειξε κύστη επίφυσης με διαμετρο κατά μέσο 
όρο 11,8mm, χωρίς εικόνα υδροκεφάλου. Αναδρομικά μελετήσαμε την αιτία εξέτασης από 
τον νευρολόγο των ασθενών αυτών και την ΗΕΓραφική τους εικόνα. 
Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς είχαν ιστορικό κεφαλαλγιών, από τους οποίους οι 
μισοί είχαν ημικρανικούς χαρακτήρες. Δύο ασθενείς παρουσίασαν επεισόδιο απώλειας 
συνείδησης χωρίς επιληπτικούς χαρακτήρες και στο ΗΕΓράφημα στον ένα ασθενή 
καταγράφηκαν θ ανωμαλίες διάσπαρτα στο δεξί ημισφαίριο και στον άλλον παροξυντικές 
εκφορτίσεις από αιχμηρά κύματα στο αριστερό ημισφαίριο και αμφοτερόπλευρα. Οι 
υπόλοιποι ασθενείς είχαν φυσιολογικά ευρήματα στο ΗΕΓράφημα.
Συμπέρασμα: Οι μη νεοπλασματικές κύστεις της επίφυσης συνοδεύονται από κεφαλαλγία 
συνήθως ημικρανικού τύπου και παροξυντικές ανωμαλίες στο ΗΕΓράφημα χωρίς κλινική 
εκδήλωση επιληπτικών κρίσεων.
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AA21
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Σοφία Κέππα, Στυλιανός Τερζόπουλος

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ψυχολογίας

Εισαγωγή: Με βάση τον ορισμό της Διεθνούς Επιτροπής κατά της Επιληψίας και το Διεθνές 
Γραφείο Επιληψίας το 2005, η επιληψία είναι διαταραχή του εγκεφάλου που χαρακτηρίζεται 
από συνεχή προδιάθεση για γένεση με επιληπτικές κρίσεις με συνυπάρχουσες νοητικές, 
κοινωνικές, νευροβιολογικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στον ασθενή. Η επιληψία, παρότι 
δε θεωρείται ψυχική νόσος συνοδεύεται από ψυχικές διαταραχές, οι οποίες επιδεινώνουν 
τη νόσο προκαλώντας έκπτωση της λειτουργικότητας και κακή ποιότητα ζωής. Η πιο κοινή 
συννοσηρότητα της επιληψίας είναι η κατάθλιψη.
Σκοπός: Η ερευνά αυτή σχεδιάστηκε, προκειμένου να εξετάσει την συννοσηρότητα της 
επιληψίας και των διαταραχών διάθεσης σε ενήλικες ασθενείς με επιληψία, βάσει βιβλιο-
γραφικής ανασκόπησης.
Υλικό & Μέθοδος: Η παρούσα έρευνα βασίστηκε σε βιβλιογραφική ανασκόπηση που είχε 
ως θέμα τους επιληπτικούς ασθενείς με διαταραχές διάθεσης. Το υλικό ήταν έρευνες, από 
βάσεις δεδομένων, που έγιναν πάνω στο θέμα αυτό. Ενδεικτικά αναφέρονται το British 
journal of Psychiatry αλλά και το περιοδικό Βιολογική Ψυχιατρική και Νευρολογία (που 
είναι της τελευταίας δεκαετίας) με σχετικές επικεφαλίδες και λέξεις κλειδιά.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν ότι η κατάθλιψη εμφανίζει 
συννοσηρότητα με μια ψυχιατρική διαταραχή στην επιληψία. Ένα ποσοστό της τάξεως του 
15% εμφάνισαν κατάθλιψη.
Συμπεράσματα: Η κατάθλιψη είναι η συχνότερη συννοσηρά ψυχική διαταραχή στην 
επιληψία. Υπάρχει μεγάλη συχνότητα εμφάνισης της κατάθλιψης, ωστόσο η διάγνωση της 
δεν καθίσταται εύκολη, όπως και η θεραπεία της δεν είναι αποτελεσματική.

Λέξεις κλειδιά: Κατάθλιψη, συννοσηρότητα και επιληψία.
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AA22
ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ

Νίκη Μώρου1, Βασίλης Παπαλιάγκας4, Ελένη Μαρκούλη1, Μαρία Καραγιάννη1, Έλενα 
Ναζλίδου1, Μαίρη Κοσμίδου1, Μάρθα Σπηλιώτη2, Θεοδώρα Αφράντου3, Βασίλειος Κ. 
Κιμισκίδης4

1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2. Α’ Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
3. Β’ Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
4. Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας Α.Π.Θ., ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η Θεωρία του Νου (ΘτΝ) αναφέρεται σε ένα σύνθετο γνωστικό μηχανισμό, 
απαραίτητο για τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν ότι οι 
ασθενείς με επιληψία παρουσιάζουν ελλείμματα στη ΘτΝ, το παθογενετικό υπόβαθρο των 
οποίων παραμένει άγνωστο.
Σκοπός: Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στο να εξετάσει το επίπεδο της ΘτΝ σε ασθενείς 
με επιληψία και τη σχέση του με το είδος επιληψίας και παράγοντες όπως το φορτίο 
φαρμάκων.
Υλικό & Μέθοδος: Το δείγμα αποτελείται από 149 ενήλικες κατανεμημένους ως εξής: 
ασθενείς με επιληψία (n=79) και υγιείς εθελοντές (n=70). Ασθενείς με δομικά/μεταβολικά 
αίτια επιληψίας (με την εξαίρεση της ιπποκάμπειας σκλήρυνσης) αποκλείστηκαν από τη 
μελέτη προκειμένου να απαλειφθεί ο συγχυτικός παράγοντας της υποκείμενης βλάβης. 
Χορηγήθηκαν οι λεκτικές δοκιμασίες: α) κατανόησης υπαινιγμών, β) κατανόησης ειρωνικού 
και μεταφορικού λόγου, γ) κατανόησης εσφαλμένων πεποιθήσεων, εξαπάτησης και 
κοινωνικού σφάλματος, και δ) μια οπτική δοκιμασία ΘτΝ.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε σημαντική έκπτωση των επιδόσεων των ασθενών με 
εστιακή επιληψία (κροταφικού και μετωπιαίου λοβού), συγκριτικά με τους υγιείς, στην 
πλειονότητα των έργων, εκτός από τις δοκιμασίες κοινωνικού σφάλματος. Οι επιδόσεις 
των ασθενών με γενικευμένη επιληψία δε διαφοροποιήθηκαν σημαντικά από τις επιδόσεις 
των υγιών, ενώ παρουσίασαν αποκλίσεις από εκείνες των “εστιακών” ασθενών σε ορισμένα 
μόνο έργα. Ωστόσο, οι περισσότερες διαφορές στις επιδόσεις μεταξύ υγιών και ασθενών 
αναιρούνται όταν συμπεριληφθεί ως συμμεταβλητή το φορτίο φαρμάκων, γεγονός που 
υποδηλώνει τη σημαντική επίδρασή του στις επιδόσεις των ασθενών.
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Συμπεράσματα: Η επιληψία κροταφικού ή μετωπιαίου λοβού, σε αντίθεση με τη 
γενικευμένη επιληψία, συνδέεται με ελλείμματα στη ΘτΝ, πιθανώς λόγω δυσλειτουργίας  
στα αντίστοιχα νευρωνικά κυκλώματα.
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AA23
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Ελευθερία Σιαράβα1, Άννα Κεραμίδα1, Δημήτριος Χατζηστεφανίδης1, Θωμάς Υφαντής2, 
Αθανάσιος Κυρίτσης1, Σοφία Μαρκούλα1

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

Σκοπός της μελέτης: Υπάρχει μεγάλη συννοσηρότητα της επιληψίας με ψυχιατρικές 
διαταραχές, όπως την κατάθλιψη, την ψύχωση και την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. 
Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην ανίχνευση και αξιολόγηση ψυχολογικών συμπτωμάτων 
σε ασθενείς με επιληψία, χρησιμοποιώντας την ελληνική έκδοση της Symptom Distress 
Checklist-90-Revised (Scl-90-R).
Μέθοδοι: Ελέγχθηκαν πενήντα πέντε (25 άνδρες) ασθενείς με επιληψία, που παρα-
κολουθούνται στο Εξωτερικό Ιατρείο Επιληψίας, της Νευρολογικής Κλινικής του Πανε-
πιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, καθώς και 58 (24 άνδρες) υγιείς ανάλογων δημο-
γραφικών στοιχείων και ηλικίας.
Ασθενείς και υγιείς συμπλήρωσαν την ελληνική έκδοση και σταθμισμένη σε ελληνικό 
πληθυσμό Symptom Distress Checklist-90-Revised (Scl-90-R), για να εκτιμηθούν 
οι 9 άξονες συμπτωμάτων, η σωματοποίηση, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, η 
διαπροσωπική ευαισθησία, η καταθλιψη, η επιθετικότητα, το άγχος, το φοβικό άγχος, η 
ψύχωση και ο παρανοϊκός ιδεασμός.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 39.7+ 14.0 και της ομάδας ελέγχου ήταν 
42.7+11.6 χρόνια.
Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές όσον αφορά τις παραμέτρους της Scl-90-R μεταξύ των δύο 
ομάδων.
Ελέγχοντας τις επιμέρους παραμέτρους στους ασθενείς αναδείχτηκε στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση της συχνότητας των επιληπτικών κρίσεων με τη σωματοποίηση, την 
ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, την κατάθλιψη, το άγχος και τον παρανοϊκό ιδεασμό.
Ελέγχοντας τα δύο φύλα χωριστά, ανευρέθηκε συσχέτιση του φύλου με συμπτώματα 
κατάθλιψης, ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής και επιθετικότητας, με τους άρρενες να 
σημειώνουν υψηλότερη βαθμολογία σε σχέση με τους υγιείς άνδρες σε αυτές τις τρεις 
κατηγορίες. Η δε συχνότητα των κρίσεων, όταν ελέγχθηκε στα δύο φύλα χωριστά, έδειξε 
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στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την σωματοποίηση, τον ιδεοψυχαναγκασμό, την 
κατάθλιψη, το άγχος και την επιθετικότητα στις γυναίκες.
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε για να εκτιμήσει τη σχέση της επιληψία 
με ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων ψυχολογικής καταπόνησης. Βρέθηκε σχετιζόμενη 
με το φύλο διαφορά σε συγκεκριμένες παραμέτρους της Scl-90-R, αναδεικνύοντας της 
αναγκαιότητα της αξιολόγησης των ψυχολογικών προβλημάτων και των ψυχοπαθολογικών 
συμπτωμάτων ξεχωριστά στους άνδρες με τις γυναίκες ασθενείς με επιληψία.
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AA24
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Κεραμίδα Άννα, Σιαράβα Ελευθερία, Βέλλη Σταυρούλα, Μαρκούλα Σοφία

Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Εισαγωγή: H ποιότητα του ύπνου έχει εκτιμηθεί σε φροντιστές ασθενών με χρόνια 
νευρολογικά νοσήματα, όπως είναι η νόσος Alzheimer και σε φροντιστές ασθενών με 
καρκίνο.
Δεν υπάρχουν αναφορές για διαταραχές του ύπνου στα μέλη των οικογενειών ατόμων με 
επιληψία.
Σκοπός: Η εκτίμηση της ποιότητας του ύπνου στα μέλη των οικογενειών των ασθενών με 
επιληψία.
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη εντάχθηκαν είκοσι μέλη οικογενειών ασθενών με επιληψία, 
που παρακολουθούνται στο ιατρείο επιληψίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 
και είκοσι υγιείς ενήλικες, μη φροντιστές ασθενών με χρόνιο νόσημα. Για την εκτίμηση της 
ποιότητας του ύπνου χρησιμοποιήθηκe η κλίμακα Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), 
με score 0-21, με το υψηλότερο score να δείχνει φτωχότερη ποιότητα ύπνου.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των συγγενών ήταν 47.9+9.9 και της ομάδας ελέγχου 
43.9+14.5 χρόνια (p=NS). Η μέση ηλικία των αντρών ήταν 46.3+ 5.5 προς 39.1+14.8 χρόνια 
(p=NS). Η μέση ηλικία των γυναικών ήταν 48.5+11.4 προς 48.7+13.2 χρόνια (p=NS).
To PSQI score ήταν 10.6+2.8 για τους συγγενείς των ασθενών και 7.7+1.1 για τους μάρτυρες 
(p=0.004). Στους άντρες το score ήταν 10.0+4.0 προς 8.5+3.9, χωρίς όμως στατιστική 
σημαντικότητα. Στις γυναίκες ήταν 10.8+2.3 προς  6.9+1.9 (p<0.001).
Οι γονείς ασθενών με επιληψία είχαν μεγαλύτερο score από τους συντρόφους ασθενών, 
χωρίς όμως στατιστική σημαντικότητα.
Συμπεράσματα: Tα μέλη των οικογενειών ατόμων με επιληψία έχουν φτωχότερη ποιότητα 
ύπνου, όταν συγκρίνονται με ομάδα ελέγχου. Παρά το μικρό αριθμό συμμετεχόντων στη 
μελέτη, η διαφορά είναι μετρήσιμη και στατιστικά σημαντική στην κλίμακα PSQI, πιο 
έκδηλη στις γυναίκες.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ”

AA25
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΩΣ ΜΟ-
ΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στυλιανός Γιαννακόδημος1, Δημήτριος Κάζης2

1. Ειδικό Ιατρείο Επιληψιών, Νευρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. “Γ. Γεννηματάς”, Αθήνα
2. Γ΄Νευρολογική Κλινική, Νοσοκομείο Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της μακροχρόνιας χρήσης 
της λακοσαμίδης ως αρχικής είτε ως εναλλακτικής μονοθεραπείας σε ενήλικους ασθενείς 
με εστιακές επιληψίες με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση.
Μέθοδος: Αναλύθηκαν αναδρομικά τα δεδομένα 76 ασθενών (μέση ηλικία 45 έτη; μέση 
συχνότητα κρίσεων/μήνα: 3,02±2,73) που έλαβαν λακοσαμίδη ως μονοθεραπεία (αρχική 
είτε εναλλακτική) για διάστημα ≥6 μηνών παραμονής στην αγωγή, από δύο κέντρα 
επιληψίας. Αξιολογήθηκαν τα εξής: 1) το ποσοστό των ασθενών που παρέμειναν στην 
μονοθεραπεία στους πρώτους 12 μήνες, 2) η αποτελεσματικότητα (ελευθερία κρίσεων και 
>50% μείωση της συχνότητας των κρίσεων) μέσω καταγραφής των κρίσεων ανά 3μηνο 
έως και 2 έτη από την έναρξη της μονοθεραπείας και 3) το προφίλ ασφάλειας της αγωγής. 
Για την αξιολόγηση της ασφάλειας προσμετρήθηκαν οι ανεπιθύμητες ενέργειες που 
αναφέρθηκαν από τους ασθενείς ή/και παρατηρήθηκαν από τον θεράποντα.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς είχαν τουλάχιστον 6 μήνες παρακολούθηση (min 6 μήνες, 
max 4 χρόνια). Από τους 76 ασθενείς που έλαβαν λακοσαμίδη ως αρχική είτε εναλλακτική 
μονοθεραπεία, το 10,5% (n=8) διέκοψαν την θεραπεία λόγω έλλειψης αποτελεσματικότητας 
εντός του πρώτου έτους. Στους 12 μήνες, τα ποσοστά ελευθερίας κρίσεων στην ομάδα 
της αρχικής έναντι της εναλλακτικής μονοθεραπείας ήταν κατά μέσο όρο 55% και 23.9% 
αντίστοιχα, ενώ τα ποσοστά για επίτευξη >50% μείωσης συχνότητας κρίσεων ήταν 90% 
και 76.1% αντίστοιχα. Σε δύο μόνο ασθενείς αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες (ζάλη, 
υπνηλία) που όμως δεν οδήγησαν σε διακοπή της θεραπείας.
Συμπέρασμα: Η λακοσαμίδη είτε ως αρχική είτε ως εναλλακτική μονοθεραπεία μπορεί 
να αποτελέσει μια αποτελεσματική και καλά ανεκτή επιλογή για ενήλικες ασθενείς με 
εστιακές επιληψίες.
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AA26
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ 
ΚΡΙΣΕΙΣ

Μαρία Αλεξάνδρα Κάτσου, Ευθαλία Καραχρήστου, Ιωάννα Παπαθανασίου

Τμήμα Νοσηλευτικής, Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Λάρισα

Εισαγωγή: Η επιληψία είναι μια χρόνια διαταραχή σπασμών που χαρακτηρίζεται 
από ανώμαλες, υποτροπιάζουσες, υπερβολικές και αυτοπεριοριζόμενες ηλεκτρικές 
εκφορτίσεις των νευρώνων. Προσβάλλει άτομα όλων των ηλικιών, φύλων και εθνικοτήτων. 
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 να παρουσιαστούν οι συνήθεις νοσηλευτικές 
διαγνώσεις που τίθενται σε μια επιληπτική κρίση καθώς και οι έγκυρες νοσηλευτικές 
παρεμβάσεις.
Υλικό & Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας μέσω 
της μηχανικής αναζήτησης στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Google Scholar, μέσω της 
αναζήτησης σε ελληνικά νοσηλευτικά περιοδικά καθώς και 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) ετοιμότητα για ενίσχυση της γνώσης 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.
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AA27
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΕΒΕΤΙΡΑΚΕΤΑΜΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 
ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Μαρίνα Μανάνη1, Βασίλειος Λευκόπουλος2, Δημήτριος Αθανασιάδης1, Στυλιανή Καρα-
χριστιανού1

1. Ιατρείο Επιληψίας Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Τα τελευταία κριτήρια της ILAE το 2013 για τη μονοθεραπεία των επιληπτικών 
κρίσεων ορίζουν ότι η λεβετιρακετάμη είναι δυνατόν να είναι αποτελεσματική στα ιδιοπαθή 
γενικευμένα επιληπτικά σύνδρομα. Στην πορεία λίγες μελέτες ενίσχυσαν αυτό το αποτέλεσμα.
Σκοπός: Να μελετήσουμε την αποτελεσματικότητα της λεβετιρακετάμης σαν μονοθεραπεία 
σε ασθενείς με ιδιοπαθή γενικευμένα επιληπτικά σύνδρομα και να τη συσχετίσουμε με 
ορισμένα χαρακτηριστικά των ασθενών.
Υλικό & Μέθοδος: Σε 37 ασθενείς της προαναφερθείσας κατηγορίας χορηγήθηκε λεβετι-
ρακετάμη σαν μονοθεραπεία σε θεραπευτική δόση μελετήσαμε την ηλικία έναρξης 
των επιληπτικών κρίσεων, το χρόνο διάγνωσης της επιληψίας (δηλαδή το διάστημα που 
μεσολάβησε από την έναρξη των επιληπτικών κρίσεων μέχρι τη χορήγηση της φαρμακευτικής 
αγωγής) και ανάλογα με τον αριθμό των επιληπτικών κρίσεων σε αυτό το διάστημα, χωρίσαμε 
τις παρακάτω ομάδες. Ομάδα Α: ασθενείς με μία μόνο επιληπτική κρίση και άμεση χορήγηση 
της λεβετιρακετάμης, Ομάδα Β: ασθενείς με επιληπτικές κρίσεις <6, Ομάδα Γ: ασθενείς με 
επιληπτικές κρίσεις >48.
Αποτελέσματα: Στους 27 ασθενείς (72.9%) ελέγχθηκαν πλήρως οι επιληπτικές κρίσεις και 
αυτοί είχαν ηλικία έναρξης των κρίσεων 19.79±7.41 χρόνια, χρόνο διάγνωσης επιληψίας 
8.45±11.7 μήνες και στην Ομάδα Α: 6 ασθενείς, Ομάδα Β: 17 ασθενείς, Ομάδα Γ: 4 ασθενείς. 
Στους υπόλοιπους 10 ασθενείς (27.1%) στους οποίους δεν ελέγχθηκαν οι κρίσεις, είχαμε 
ηλικία έναρξης 16.71±2.93, χρόνο διάγνωσης 5.43±4.83 μήνες και στην Ομάδα Α: 2 ασθενείς, 
Ομάδα Β: 5 ασθενείς, Ομάδα Γ: 3 ασθενείς. Τέλος, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 
διαφορά στα ανωτέρω χαρακτηριστικά των ασθενών και στην αποτελεσματικότητα της 
λεβετιρακετάμης.
Συμπεράσματα: Η λεβετιρακετάμη σε κάποιο ποσοστό ασθενών με ιδιοπαθή γενικευμένα 
επιληπτικά σύνδρομα δεν είναι αποτελεσματική σαν μονοθεραπεία, χωρίς αυτό να μπορεί να 
συσχετιστεί με τα επιμέρους χαρακτηριστικά αυτών.
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AA28
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΤΟΓΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Μαρία Αιναλίδου, Φρίντα Παναγιωτίδου

Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Η επιληψία αποτελεί μία χρόνια κατάσταση κατά την οποία εμφανίζονται 
διαταραχές που έχουν ως κοινό σημείο τις επαναλαμβανόμενες ακούσιες κινήσεις 
με αιφνίδια και υπέρμετρη εκφόρτιση εγκεφαλικών νευρώνων. Οι κρίσεις μπορεί να 
περιλαμβάνουν ένα μέρος του σώματος (εστιακές) ή ολόκληρο το σώμα (γενικευμένες). Ενα 
ποσοστό των ασθενών που δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία μέσω φαρμάκων, συστήνεται 
να εφαρμόσει την κετογονική δίαιτα. Η κετογονική δίαιτα περιορίζει την πρόσληψη των 
συνολικών θερμίδων κατά 25%, ενώ αποτελείται από 90% λίπος και μόλις 10% πρωτεΐνες και 
υδατάνθρακες.
Σκοπός: O σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταδειχθεί η ευεργετική δράση της 
κετογονικής δίαιτας ως διατροφική αντιμετώπιση στη συχνότητα των κρίσεων καθώς και 
στη γενικότερη βελτίωση του προφίλ των ασθενών.
Υλικό και Μέθοδος: Έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικών άρθρων στις ηλεκτρονικές 
βάσεις δεδομένων PubMed και Scopus κατά τη χρονική περίοδο 2005-2017.
Key Words: Epilepsy, Ketogenic diet, Nutrition therapy, MCT amino acids, Nutrition as-
sessment.
Αποτελέσματα: H διατροφική αντιμετώπιση μπορεί να μείωσει ή να απαλλάξει τους 
ασθενείς από τις κρίσεις. Η έναρξη και η διακοπή της κετογονικής δίαιτας, πρέπει να 
γίνεται σταδιακά ακολουθώντας συγκεκριμένο πρωτόκολλο.
Συμπεράσματα: Η εφαρμογή της κετογονικής δίαιτας στην επιληψία απαιτεί την άρτια 
εκπαίδευση του ασθενούς και του οικογενειακού του περιβάλλοντος καθώς και τη συνεχή 
εκτίμηση βιοχημικών εξετάσεων και μετρήσεων των επιπέδων των κετονών στο αίμα και 
τα ούρα, από μέρους του ιατρού και του κλινικού διαιτολόγου για την καλύτερη έκβαση της 
νόσου.
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AA29
ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΨΥΧΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κωνσταντίνος Δημουλάς1, Θεοδώρα Παπαδημητρίου2, Ευριπίδης Δημουλάς3, Έλλη Βέλ-
λιου4, Μαρία Βουβούση5, Στέλλα Θηβαίου6, Χρήστος Δημητρέλιας7, Δημήτριος Λιόβας8, 
Λάμπρος Ταμπακάς9, Ελένη Ιωσηφίδου10, Δόμνα Γκέκα11, Χαμαλίδου Δήμητρα12, Μαντόνα 
Ελένη13, Δάρατζη Αντιγόνη14, Μητκάνη Σπυριδούλα15, Παντελίδου Χρυσούλα16, Νούσκαλη 
Γεωργία17

1-6. Ομάδα Εργασίας Ψυχοβιοαναλυτικής Έρευνας, Λάρισα
7. Ιπποκράτειο Πυρηνικό Ιατρικό Κέντρο Λάρισας, Λάρισα
8. Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, 
Λάρισα
10. Κεντρικά Εργαστήρια Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Άγιος Δημήτριος”, Θεσ-
σαλονίκη
9, 11-17. Α’ Παθολογική Κλινική ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Συχνά, προβληματιζόμαστε, αν η λύπη, στο πρόσωπο του παιδιού, ανταπο-
κρίνεται σε (ομοιόβαθμο ή όχι) αντίστοιχο βίωμα, απάντηση χρήσιμη στην επαφή μας με 
παιδιά με κρίσεις επιληπτικού τύπου ψυχογενούς αιτιολογίας, τουλάχιστον ως εργαλείο 
των αντιδράσεών μας, προς αυτά.
Σκοπός: Να δειχτεί η “έξοδος” του (λυπηρού, ως ζητούμενου, χαρούμενου, ως ελέγχου) 
συναισθήματος, στο πρόσωπο του παιδιού, ως αντιστοιχία βιώματος προς έκφραση.
Υλικό και Μέθοδος: Δείγμα 144 παιδιών (-6+, -9+ και -11+ ετών, 24 αγόρια και 24 κο-
ρίτσια, σε κάθε ομάδα), σε ενδοϋποκειμενικό σχέδιο. Μαγνητοσκοπήθηκε η διαδι-
κασία αυθόρμητης έκφρασης της συγκίνησης, που προκαλούνταν από την ακρόαση, 
αποδεδειγμένα, ερευνητικώς, ικανών να διεγείρουν, συγκινησιακά, μουσικών κομματιών, 
και η, από ένα σημείο και μετά, τεχνητή (με εισαγωγή σταθερής αηδιαστικής νοητικής 
εικόνας, της επιλογής των υποκειμένων) εμπλοκή της προβλεπόμενης ανέλιξης της 
συγκίνησης, προκειμένου να δούμε, αν το αρξάμενο συναισθηματικό βίωμα μπορεί να 
υπερπηδήσει παν, τουλάχιστον ομόλογό του, εμπόδιο, και να βγεί, στην επιφάνεια. Στο τέλος 
κάθε φάσης, το υποκείμενο κατέγραφε, με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, τον βαθμό (1 
έως 7), για ό,τι αισθάνθηκε, κατά την διάρκειά της. Την βιντεοταινία είδαν, χωρίς ήχο, 4 
κριτές (δύο άντρες και δύο γυναίκες), οι οποίοι αποτύπωσαν, ομοίως, την συναισθηματική 
έκφραση των υποκειμένων, σε κάθε φάση.
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Αποτελέσματα: Η στατιστική επεξεργασία (Wilcoxon και Whitney Mann tests, επίπεδο 
σημαντικότητας 0,05) (βίωσης, έκφρασης, και μαζί), δείχνει αδυναμία έκφρασης της λύπης, 
στα μικρότερα παιδιά, λόγω μη εισέτι νευρομυϊκής ωρίμανσης του προσώπου, αλλά και στα 
μεγαλύτερα, για ψυχοκοινωνικούς λόγους.
Συμπεράσματα: Η λύπη, στο πρόσωπο του παιδιού (-6+ και -11+ ετών), δεν ανταποκρίνεται 
σε (ομοιόβαθμο) αντίστοιχο βίωμα.
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AA30
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΨΥΧΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κωνσταντίνος Δημουλάς1, Θεοδώρα Παπαδημητρίου2, Ευριπίδης Δημουλάς3, Έλλη 
Βέλλιου4, Μαρία Βουβούση5, Στέλλα Θηβαίου6, Χρήστος Δημητρέλιας7, Δημήτριος Λιόβας8, 
Λάμπρος Ταμπακάς9, Ελένη Ιωσηφίδου10, Δόμνα Γκέκα11, Χαμαλίδου Δήμητρα12, Μαντόνα 
Ελένη13, Δάρατζη Αντιγόνη14, Μητκάνη Σπυριδούλα15, Παντελίδου Χρυσούλα16, Νούσκαλη 
Γεωργία17

1-6. Ομάδα Εργασίας Ψυχοβιοαναλυτικής Έρευνας, Λάρισα
7. Ιπποκράτειο Πυρηνικό Ιατρικό Κέντρο Λάρισας, Λάρισα
8. Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, 
Λάρισα
10. Κεντρικά Εργαστήρια Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “ Άγιος Δημήτριος”, 
Θεσσαλονίκη
9, 11-17. Α’ Παθολογική Κλινική ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Συχνά, δυσκολευόμαστε να ερμηνεύσουμε, επακριβώς, το συναίσθημα του 
προσώπου, πράγμα, που, σε περίπτωση επιληπτικής κρίσης, λόγω του κατεπείγοντος του 
χειρισμού της, αυτό, ίσως, είναι πιο σοβαρό.
Σκοπός: Διερεύνηση ακριβούς, κατεπείγουσας, αναγνωριστικής του συναισθήματος 
ικανότητας.
Υλικό και Μέθοδος: Σε 165 υγιή άτομα (61 άντρες, 104 γυναίκες), μέσης μόρφωσης, 25-
55 ετών, προβλήθηκε η σειρά Ekman και Friesen 65 διαφανειών του προσώπου, με ένα 
ή περισσότερα από τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα συναισθήματα (ευτυχία, λύπη, φόβο, 
θυμό, έκπληξη, αηδία, περιφρόνηση), σε δύο φάσεις (10″-5″, 25″-10″, αντίστοιχα, για 
κάθε διαφάνεια), σημειώνοντας, στην πρώτη (μόνο) ένα συναισθηματικό όρο και στη 
δεύτερη (μόνο) ένα βαθμό [για όλα τα συναισθήματα, 0 (ανυπαρξία) - 8 (έντονη έκφραση)] 
συναισθήματος. Με βάση τη συμφωνία των σημασιοδοτικών κρίσεων από το 20+ % των 
ατόμων, ενδοομαδικά, που αποδέχτηκαν την ίδια συναισθηματική σημασιοδότηση, ως το 
συγκεκριμένο συναίσθημα της κάθε διαφάνειας, αξιολογήθηκε η συχνότητα και η ένταση 
των συναισθημάτων, που αναγνωρίστηκαν και αυτών που πήραν τον υψηλότερο βαθμό, 
ανάμεσά τους (αναγνωρισιμότητα).
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Αποτελέσματα: (t test (για την ένταση), x2 (για την συχνότητα) αναγνώρισης των 
συναισθημάτων). Η αναγνωριστική ικανότητα (των αντρών, περισσότερο) είναι φτωχότερη, 
κυρίως στις πολυσήμαντες αρνητικοσυναισθηματικές διαφάνειες, ως είδος, ένταση και 
συχνότητα συναισθήματος.
Συμπεράσματα: Η προσπάθεια διερμήνευσης, σε πολύ σύντομο, χρόνο, όπως στον 
χειρισμό μιας επιληπτικής κρίσης, της ολικής (κάποτε, περισσότερων του ενός, ιδίως 
αρνητικών, συναισθημάτων) μορφής του προσώπου συνιστά πληροφοριακή υπερφόρτωση, 
συνεπαγόμενη κόπωση, που εξισώνεται με άγχος, στην κατάσταση του οποίου, 
περιερχόμενοι, εγγράφουμε, ίσως, διασπασμένο το πρόσωπο των άλλων, που, αδυνατώντας 
να του δώσουμε, εύκολα, ενιαία μορφή, μας οδηγεί σε μη ικανοποιητική ερμηνεία του.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΨΙΑ”

AA31
ΜΗ ΚΕΤΩΤΙΚΗ ΥΠΕΡΓΛΥΚΙΝΑΙΜΙΑ (ΜΚΥ) ΣΕ ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ

Χριστίνα Καμάρη1, Μαριάννα Μηλιαράκη2, Μαρίλια Λιουδάκη1, Μαρία Τσιριγωτάκη2, Πελαγία 
Βοργιά1

1. Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
2. Μονάδα Εντατικής Παίδων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Εισαγωγή: Η ΜΚΥ είναι σπάνιο μεταβολικό νόσημα που οδηγεί σε συσσώρευση γλυκίνης 
κυρίως στο ΚΝΣ. Εμφανίζεται συνήθως στη νεογνική ηλικία με βαριά πρόγνωση.
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού εγκεφαλοπάθειας/υποτονίας σε πρόωρο νεογνό, η 
διαφορική διάγνωση των οποίων περιλαμβάνει προωρότητα, περιγεννητικό stress και 
μεταβολικά αίτια.
Υλικό: Πρόωρο νεογνό 31 εβδομάδων που γεννήθηκε με επείγουσα ΚΤ λόγω επισκληριδίου 
αιματώματος της μητέρας στη σπονδυλική στήλη, παρουσίασε μετά τη γέννηση επιδει-
νούμενη γενικευμένη υποτονία, κώμα και ανάγκη μηχανικής υποστήριξης. Σταδιακά βελτιώ-
θηκε, όμως, σε ηλικία 3 μηνών εμφάνισε ανθεκτικά τονικά επεισόδια σπασμών σε σειρά και 
επιδείνωση της νευρολογικής του εικόνας, με λήθαργο και κώμα. Ακολούθησε βελτίωση 
με έλεγχο των επεισοδίων υπό φαινοβαρβιτάλη, ζονισαμίδη και Β6, με επιμονή όμως, της 
υποτονίας και της σοβαρής ψυχοκινητικής καθυστέρησης.
Μέθοδος - Αποτελέσματα: Η MRI εγκεφάλου αρχικά ανέδειξε IVH 2ου βαθμού, ενώ η 
επαναληπτική MRI και η φασματοσκοπία έθεσαν ισχυρά την υποψία μεταβολικού νοσήματος. 
Ο αρχικός μεταβολικός έλεγχος ανέδειξε υψηλά επίπεδα γαλακτικού και πυροσταφυλικού 
οξέος στο ΕΝΥ, που θα μπορούσαν να αποδοθούν στην IVH, ενώ δεν υπήρξε αύξηση της 
γλυκίνης. Το ΗΕΓ ήταν εξαρχής παθολογικό με εικόνα burst suppression. Στον επαναληπτικό 
μεταβολικό έλεγχο διαπιστώθηκε υπεργλυκιναιμία με λόγο γλυκίνης ΕΝΥ/πλάσματος 0,09 
ενώ το βρέφος βρισκόταν σε αγωγή με βαλπροϊκό οξύ, που δυνητικά προκαλεί φαρμακευτική 
υπεργλυκιναιμία. Παρά τη διακοπή του φαρμάκου, ο σταθερά αυξημένος λόγος έθεσε 
σοβαρά την υποψία της διάγνωσης της ΜΚΥ, που επιβεβαιώθηκε με γονιδιακό έλεγχο (WES).
Συμπεράσματα: Η ΜΚΥ εμφανίζεται με βαριά εγκεφαλοπάθεια που στο συγκεκριμένο 
περιστατικό θα μπορούσε να αποδοθεί σε άλλα αίτια. Η επανάληψη του μεταβολικού ελέγχου 
ανέδειξε το σπάνιο αυτό νόσημα.
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AA32
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Θεοδώρα Αφράντου1, Κωνσταντίνος Νατσής1, Οδυσσεύς Κυριαζής2, Ελένη Κωνστα-
ντινοπούλου1, Παναγιώτης Ιωαννίδης1, Δημήτριος Παρίσης1, Βασίλειος Κιμισκίδης3

1. Β’ Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
2. Γ’ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
3. Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, 
Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Οι γνωστικές λειτουργίες μπορούν να επηρεαστούν από την επιληψία ως νόσο 
και τα ΑΕΦ επιδρώντας στην ποιότητα ζωής των ασθενών με επιληψία.
Σκοπός: Η αξιολόγηση της νευροψυχολογικής επίδοσης των ασθενών με επιληψία σε 
σχέση με τη διάρκεια της νόσου, τη συχνότητα κρίσεων και την αντιεπιληπτική αγωγή, 
προκειμένου να καθοριστεί με ποιo τρόπο επηρεάζεται η γνωστική κατάσταση των ασθενών 
αυτών.
Υλικό και μέθοδος: 40 ασθενείς (20 άνδρες και 20 γυναίκες) ταξινομήθηκαν σύμφωνα 
με το επιληπτικό τους σύμδρομο, λαμβάνοντας υπόψιν τη διάρκεια νόσου, τη συχνότητα 
κρίσεων, την αντιεπιληπτική αγωγή και τα χρόνια εκπαίδευσης. Τα επίπεδα των ΑΕΦ 
ήταν σε θεραπευτικά όρια, οι ασθενείς με IQ <70 και με κατάθλιψη αποκλείστηκαν από 
τη μελέτη. Ομάδα ελέγχου: 20 υγιείς ανάλογης ηλικίας, φύλου, εκπαιδευτικού επιπέδου 
με τους ασθενείς. Η εκτίμηση έγινε στην αρχή της μελέτης και στον πρώτο χρόνο 
παρακολούθησης με τις εξής δοκιμασίες: Rey-Osterrieth Figure Test, Digit Span, WAIS 
III, Word List Learning Test, Verbal Fluency Test, Trail Making Test, Stroop test. Για την 
στατιστική επεξεργασία χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS (v.17 και v.15). Οι τιμές 
P<0.05 θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με επιληψία είχαν χειρότερη επίδοση στις νευροψυχολογικές 
δοκιμασίες σε σχέση με τους υγιείς. Δε βρέθηκε ειδικό γνωστικό έλλειμμα σε σχέση με 
το επιληπτικό σύνδρομο. Οι ασθενείς σε πολυθεραπεία είχαν χαμηλότερη επίδοση στις 
δοκιμασίες ROCFTIR, STROOP3, TRAILA, SWS. Η διάρκεια της νόσου επηρεάζει αρνητικά 
τις εξής δοκιμασίες: STROOP2, 3, TRAILA, SWS. Στην επανεξέταση οι ασθενείς είχαν 
βελτίωση στις εξής δοκιμασίες: ROCFT-IR, -DR, STROOP3, TRAILA, SWS, WLLdiff41, DIG-
ITSF, VFPHON.
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Και στους ασθενείς και στους υγιείς τα χρόνια εκπαίδευσης επιδρούν θετικά στην 
νευροψυχολογική εκτίμηση.
Συμπεράσματα: Οι χρόνιοι ασθενείς με επιληψία βρέθηκε ότι είναι σε χειρότερη 
γνωστική κατάσταση συγκριτικά με τους υγιείς, χωρίς όμως να εντοπιστεί ειδικό γνωστικό 
έλλειμμα ανά μορφή επιληψίας. Η πολυθεραπεία και η διάρκεια νόσου βρέθηκαν να 
επηρεάζουν αρνητικά κατά κύριο λόγο τις ίδιες γνωστικές λειτουργίες: προσοχή, ταχύτητα 
σκέψης, φωνολογική λεκτική ροή (εκτελεστικές λειτουργίες). Οι δοκιμασίες ROCFT-
IR, STROOP3, TRAILA και SWS, θα μπορούσαν να λειτουργούν ως εργαλεία εκτίμησης 
της νευροψυχολογικής πορείας μέσα στο χρόνο στους ασθενείς με χρόνια επιληψία. 
Ευαίσθητες δοκιμασίες στην εκτίμηση της επίδρασης των ετών εκπαίδευσης στη γνωστική 
κατάσταση των ασθενών με επιληψία είναι οι εξής: STROOP3, TotalWords, DIGITSB, VF-
PHON, SWPHON.
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AA33
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΕΓΚΕ-
ΦΑΛΙΤΙΔΑ

Όλγα Σινάνη, Κωνσταντίνος Κατσιαρδάνης, Παντελής Καραμπέρης, Σοφία Σκαρπάρη, 
Τριανταφυλλιά Καλαvτζάκου, Ιωάννης Γλιάτας, Ξενοφών Φιτσιώρης , Jobst Rudolf, Γεωργία 
Δερετζή.

Νευρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα (ή αυτοάνοση εγκεφαλοπάθεια) αποτελεί μία 
σπάνια κλινική οντότητα, η οποία οφείλεται στη διαμεσολάβηση αντισωμάτων τα οποία 
επιτίθενται έναντι πρωτεϊνών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Οι ασθενείς συνήθως 
παρουσιάζονται με ψυχιατρικά συμπτώματα, όπως διαταραχές συμπεριφοράς και λόγου, 
διαταραχές μνήμης και προσανατολισμού, επιληπτικές κρίσεις, κινητικές διαταραχές. Η 
διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα, τη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, τη μελέτη 
του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και την παρουσία ειδικών αντισωμάτων στον ορό ή/και στο 
ΕΝΥ.
Σκοπός: Η παρουσίαση των ευρημάτων στο ΗΕΓ ασθενών με αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα.
Υλικό και μέθοδος: Έγινε αναδρομική ανασκόπηση των ιστορικών νοσηλείας και των 
ΗΕΓ, όλων των ασθενών με αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα, που νοσηλεύτηκαν στη Νευρολογική 
κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου κατά τα έτη 2013-2017.
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν συνολικά εννέα ασθενείς, δύο άνδρες και επτά γυναίκες, 
ηλικίας 14-73 ετών, στους οποίους βάσει κλινικής εικόνας, απεικονιστικών ευρημάτων και 
ανίχνευσης των ειδικών αντισωμάτων στον ορό ή στο ΕΝΥ τέθηκε η διάγνωση αυτοάνοσης 
εγκεφαλίτιδας. Οι τέσσερεις από αυτούς προσήλθαν λόγω επιληπτικής κρίσης, οι τρείς 
λόγω διαταραχών συμπεριφοράς και μνήμης και οι υπόλοιποι δύο λόγω κινητικών 
διαταραχών. Διενεργήθηκε ΗΕΓ σε όλους τους ασθενείς, το οποίο ήταν παθολογικό, 
χαρακτηριζόμενο από την παρουσία εστιακών ή γενικευμένων βραδέων θήτα και δέλτα 
κυμάτων, με κατάργηση του βασικού ρυθμού α.
Συμπέρασμα: Το ΗΕΓ είναι ένα εργαλείο με περιορισμένη διαγνωστική αξία στη διαφορική 
διάγνωση ασθενών με εγκεφαλίτιδα. Ωστόσο, σε ασθενείς με υποξεία εγκατάσταση 
διαταραχών μνήμης, προσανατολισμού ή επιληπτικών κρίσεων μη ανταποκρινόμενων 
στη φαρμακευτική αγωγή, η παρουσία συνεχούς καταγραφής βραδέων κυμάτων και 
παροξυσμικών δέλτα κυμάτων θα πρέπει να θέτει υποψία υποκείμενης αυτοάνοσης 
διαταραχής.
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AA34
ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Κωνσταντίνος Κατσιαρδάνης, Όλγα Σινάνη, Χριστίνα Τζαβέλλα, Σοφία Σκαρπάρη, Βασιλική 
Μαχτή, Αργυρώ Κούτλα, Παντελεήμων Καραμπέρης, Αθανάσιος Τυχάλας, Γεωργία 
Ξηρομερησίου, Ευάγγελος Κούτλας, Γεωργία Δερετζή

Μονάδα Πολλαπλής Σκλήρυνσης, Νευρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παπα-
γεωργίου, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Οι ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ) εμφανίζουν συχνά παροξυσμικά 
συμπτώματα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται σπανίως και οι επιληπτικές κρίσεις, 
ιδιαίτερα σε προχωρημένα στάδια της νόσου.
Σκοπός: Η εκτίμηση του επιπολασμού των επιληπτικών κρίσεων σε ασθενείς με ΠΣ και η 
ποιοτική καταγραφή του είδους των επιληπτικών κρίσεων και της συχνότητας εμφάνισής 
τους σε αυτούς τους ασθενείς.
Υλικό - Μέθοδος: Έγινε αναδρομική ανασκόπηση 1347 ιστορικών ασθενών με ΠΣ που 
νοσηλεύθηκαν και παρακολουθούνται στη Νευρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου κατά τα έτη 1999-2016. Μελετήθηκε η παρουσία παροξυντικών 
συμπτωμάτων (όπως παραισθησίες, σημείο Lhermitte, παροξυντική δυσαρθία, δυστονία, 
επιληπτικές κρίσεις κλπ.) και κατεγράφησαν όλες οι περιπτώσεις ασθενών που είχαν 
εκδηλώσει έστω και μία επιληπτική κρίση, σε οποιοδήποτε στάδιο της νόσου.
Αποτελέσματα: Ανευρέθησαν 681 περιπτώσεις (212 άνδρες, 469 γυναίκες) ασθενών με 
παροξυντικά συμπτώματα. Ιδιαίτερα μελετήθηκαν ασθενείς που παρουσίαζαν επιληπτικές 
κρίσεις και το ποσοστό τους βρέθηκε να είναι ίσο με 2.07% (n=28) (αναλογία Ανδρών / 
Γυναικών= 1:3). Εις ό,τι αφορά το είδος των κρίσεων, οι ασθενείς παρουσιάζουν: απλές 
εστιακές (42.8%), σύνθετες εστιακές (10.7%), γενικευμένες τονικοκλονικές (10.7%), 
δευτεροπαθώς γενικευόμενες (3.57%), status epilepticus (7.14%), μυοκλονίες (3.57%), 
αφαιρέσεις (3.57%), άγνωστο είδος κρίσεων (17.85%).
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς που πάσχουν από ΠΣ και εμφανίζουν επιληπτικές κρίσεις 
είναι μια υπαρκτή υποομάδα ασθενών με ιδιαίτερες ανάγκες διαφοροδιαγνωστικής 
προσπέλασης και ιδιαίτερες απαιτήσεις στη θεραπευτική τους διαχείριση. Η ικανότητα 
αναγνώρισης και αποτελεσματικού φαρμακευτικού ελέγχου των επιληπτικών κρίσεων σε 
ασθενείς με ΠΣ έχει σημαντικές προεκτάσεις όχι μόνο στην ποιότητα ζωής των ασθενών 
αυτών, αλλά ίσως και ως έμμεσο κριτήριο εξέλιξης της νόσου.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ”

AA35
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟΝ 
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΠΤΟΓΟΝΟΥ ΖΩΝΗΣ

Πέτρος Νέμτσας1, Χρύσα Παπαδανιήλ2, Ιουλιέττα Λαζάρου3, Κατερίνα Αδάμ3, Σπύρος 
Νικολόπουλος3, Ιωάννης Κομπατσιάρης3, Κωνσταντίνος Κούσκουρας4, Νικόλαος Φό-
ρογλου5, Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης2, Margitta Seeck6, Βασίλειος Κ. Κιμισκίδης1

1. Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
2. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
3. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/Ι.Π.ΤΗΛ.)
4. Εργαστήριο Ακτινολογίας-Ακτινοδιαγνωστικής Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
5. Α’ Νευροχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, 
Θεσσαλονίκη
6. EEG & Epilepsy Unit, Dept. of Clinical Neurosciences, University Hospital of Geneva, 
Geneva, Switzerland

Εισαγωγή: Κατά την προεγχειρητική αξιολόγηση των ασθενών με φαρμακοανθεκτική 
επιληψία χρησιμοποιούνται πολλαπλές τεχνικές για την ακριβή εντόπιση της 
επιληπτογόνου ζώνης. Η απεικόνιση της ηλεκτρικής πηγής (ESI: Electrical Source Imag-
ing) θεωρείται μια από τις πλέον αξιόπιστες προσεγγίσεις για το σκοπό αυτό. Η χρήση της, 
ωστόσο, υπόκειται σε ένα θεμελιώδη περιορισμό, το γεγονός ότι μία δεδομένη κατανομή 
ηλεκτρικού δυναμικού στο τριχωτό της κεφαλής μπορεί να εξηγηθεί από τη δραστηριότητα 
μη πεπερασμένων λύσεων εντόπισης ενδοκράνιων πηγών.
Σκοπός: O έλεγχος της διαγνωστικής ακρίβειας της πρόσφατα περιγραφείσας Τρισδιά-
στατης Τομογραφίας Διανυσματικού Πεδίου (3Δ-ΤΔΠ) στον εντοπισμό της επιληπτογόνου 
ζώνης.
Υλικό & Μέθοδος: Δέκα ασθενείς με φαρμακοανθεκτική εστιακή επιληψία υπεβλήθησαν 
σε έλεγχο με υψηλής πυκνότητας ΗΕΓ (256 ηλεκτρόδια επιφανείας) και μαγνητική 
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τομογραφία με πρωτόκολλο επιληψίας, που επιτρέπει την τρισδιάστατη ανασύσταση 
του εγκεφάλου. Ο εντοπισμός της ερεθιστικής ζώνης στην εξατομικευμένη μαγνητική 
τομογραφία έγινε με βάση τις μεσοκριτικές επιληπτόμορφες εκφορτίσεις και με τη 
βοήθεια δύο μεθόδων: α) της 3Δ-ΤΔΠ και β) της LORETA (Low Resolution Electromag-
netic Tomography), ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου και κλινικώς αποδεκτού μοντέλου 
κατανομής. Ένα υποσύνολο ασθενών έχει ήδη χειρουργηθεί (4/10) και παρακολουθήθηκε 
μετεγχειρητικά για χρονικό διάστημα >1 έτος.
Αποτελέσματα: Στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί η ανάλυση τεσσάρων περιστατικών. 
Η εφαρμογή της 3Δ-ΤΔΠ ήταν εφικτή σε όλα τα αναλυθέντα περιστατικά. Επιπλέον, οι δύο 
μέθοδοι (η 3Δ-ΤΔΠ και η LORETA) βρίσκονταν σε συμφωνία σε ότι αφορά τον εντοπισμό 
της ερεθιστικής ζώνης (ευκλείδεια απόσταση μεταξύ του μεγίστου των λύσεων < 1cm) σε 
όλα τα αναλυθέντα περιστατικά.
Συμπεράσματα: Η 3Δ-ΤΔΠ αποτελεί μια νέα, πολλά υποσχόμενη μέθοδο εντοπισμού της 
επιληπτογόνου ζώνης.
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