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Η	λανθασμένη	διάγνωση	της	επιληψίας	
	

§  είναι	ένα	σύνηθες	φαινόμενο	(έως	30%	περιπτώσεων)	
§  έχει	σοβαρές	συνέπειες	τόσο	βραχυπρόθεσμα	όσο	και	μακροπρόθεσμα	

	
Κάθε	παροξυσμικό	επεισόδιο	πρέπει	να	αναλύεται	προσεκτικά	με:	
	

o  περιγραφή	των	συνθηκών	ή	γεγονότων	που	προηγήθηκαν	
o  περιγραφή	του	ίδιου	του	επεισοδίου	(ή	βίντεο)	
o  περιγραφή	και	διάρκεια	της	μετακριτικής	κατάστασης	του	παιδιού	

ü  Εάν	κάποιο	από	τα	παραπάνω	σημεία	δεν	είναι	τυπικό	επιληπτικής	
κρίσης,	εναλλακτικές	διαγνώσεις	πρέπει	να	διερευνούνται	

ü  Το	μεσοκρισικό	ΗΕΓ	ρουτίνας	έχει	περιορισμένη	χρησιμότητα	σε	αυτή	
τη	διερεύνηση	-	ΔΔ	

Εισαγωγικά… 



Η	λανθασμένη	διάγνωση	της	επιληψίας	
	

§ είναι	ένα	σύνηθες	φαινόμενο	(έως	30%	περιπτώσεων)
§ έχει	σοβαρές	συνέπειες	τόσο	βραχυπρόθεσμα	όσο	και	μακροπρόθεσμα

Σκοπός	του	σημερινού	φροντιστηρίου	είναι	στα	επόμενα	45	λεπτά:	
	

1. να	γνωρίσουμε	το	ευρύ	φάσμα	των	καταστάσεων	που	μπορεί	να	εκδηλωθούν
ως	παροξυσμικά	επεισόδια	στα	παιδιά

2. να	δούμε	(με	βίντεο)	ότι	για	κάθε	τύπο	επιληπτικής	κρίσης	υπάρχουν	μη-
επιληπτικά	επεισόδια	που	μπορεί	να	έχουν	την	ίδια	ή	παρόμοια	κλινική	εικόνα

3. να	γνωρίσουμε	ποια	σημαντικά	κλινικά	χαρακτηριστικά	συμβάλουν	στην
μεταξύ	τους	διαφορική	διάγνωση

Εισαγωγικά… 







Ευρείες κλινικές κατηγορίες παροξυσµικών επεισοδίων 
	…	με	συχνή	αλληλοεπικάλυψη	

i.  Επεισόδια	απώλειας	συνείδησης		
ii.  Επεισόδια	με	αιφνίδια	διαταραχή	συμπεριφοράς		
iii.  Φαινόμενα	κατά	τη	διάρκεια	του	ύπνου		
iv.  Παροξυσμικές	ακούσιες	κινήσεις	ή	θέσεις	
v.  Ημικρανικά	επεισόδια	και	ισοδύναμα	
vi.  Επεισόδια	πτώσης	στο	έδαφος	

“Fits, faints and funny turns” 



Από	τη	θεωρία	στα	πρακτικά	κλινικά	σενάρια…	



“Μπορείτε	να	εκτιμήσετε	αυτό	το	παιδί	που	εμφανίζει...							
		επεισόδια	απώλειας	συνείδησης	με	κινήσεις	των	άκρων;”	

κλινικό σενάριο 



“Μπορείτε	να	εκτιμήσετε	αυτό	το	παιδί	που	εμφανίζει...							
		επεισόδια	απώλειας	συνείδησης	με	κινήσεις	των	άκρων;”	

Μη-επιληπτικά 

§  Γενικευμένοι	τονικοκλονικοί	σπασμοί	
§  Άλλοι	επιληπτικοί	σπασμοί	

§  Λιποθυμικά	επεισόδια		
§  Αντανακλαστικοί	ανοξαιμικοί	

σπασμοί	
§  Κρίσεις	κατακράτησης	αναπνοής		
§  Καρδιακή	συγκοπή		
§  Ψυχογενείς	μη-επιληπτικές	κρίσεις	

-	Τι	θα	μπορούσαν	να	είναι	αυτά	τα	επεισόδια?	

Επιληπτικά 



“Μπορείτε	να	εκτιμήσετε	αυτό	το	παιδί	που	εμφανίζει...							
		επεισόδια	απώλειας	συνείδησης	με	κινήσεις	των	άκρων;”	



Ιστορικό, ιστορικό, ιστορικό…. 

§  Στάση:	όρθια	

§  Δραστηριότητα:	στάση,	άσκηση,	μετά	την	ούρηση	

§  Προδιαθεσικοί	παράγοντες:	ζέστη,	πολύωρη	ορθοστασία,	φόβος,	πόνος,	
απότομες	κινήσεις	αυχένος	

§  Έναρξη:	ωχρότητα,	θόλωση	όρασης,	ζάλη,	εφίδρωση,	ναυτία	

§  Επεισόδιο:	απότομη	πτώση,	ωχρότητα	δέρματος,	ολιγόλεπτη	διάρκεια,	
κινήσεις	

§  Τέλος	επεισοδίου:	σύγχυση,	ωχρότητα	δέρματος,	τραυματισμό,	πόνο	στο	
στήθος,	αίσθημα	παλμών,	ακράτεια		



§  Το	περιβάλλον	&	οι	εκλυτικοί	παράγοντες	είναι	οι	σημαντικότεροι	
παράγοντες	που	θα	επιτρέψουν	τη	διάγνωση	μιας	αγγειοκινητικής	κρίσης	

	

π.χ.	μια	κρίση	που	συμβαίνει	μετά	από	το	μπάνιο	όταν	το	παιδί	στεγνώνει	ή	
βουρτσίζει	τα	μαλλιά	του/της	είναι	χωρίς	αμφιβολία	μία	αγγειοκινητική,	μη-
επιληπτική	συγκοπική	κρίση	με	σπασμούς	

	
§  Επιπλέον	η	ύπαρξη	προειδοποιητικών	σημείων	ή	αύρας	

ü  Σχεδόν	όλα	τα	παιδιά	με	αγγειοκινητικές	συγκοπικές	προσβολές	έχουν	
έναν	συγγενή	πρώτου	βαθμού	(συνήθως	γονέα)	με	το	ίδιο	πρόβλημα	

ü  Λάθος	διάγνωση	επιληψίας	πολύ	συχνή!	

Ιστορικό, ιστορικό, ιστορικό…. 



Επικαλύψεις	ή	παραλλαγές	του	ιδίου	θέματος…	

i.  Kρίσεις	κατακράτησης	αναπνοής	ή	παρατεταμένη	εκπνευστική	άπνοια	

ii.  Aντανακλαστικοί	ανοξαιμικοί	σπασμοί	ή	αντανακλαστικοί	
ασυστολικοί	σπασμοί		(reflex	anoxic	or	reflex	asystolic	seizures)	

iii.  Αγγειοκινητική	συγκοπή	
iv.  Νευροκαρδιογενής	συγκοπή	

Νευρογενής συγκοπή κατά τους καρδιολόγους 
(neurally-mediated syncope) 



Κλινικό σενάριο… 

Αγόρι	4	ετών	με	ιστορικό	4	επεισοδίων	απώλειας	συνείδησης	τους	
τελευταίους	μήνες	

ü  τονική	σύσπαση,	ωχρότητα,	διαταραχή	επιπέδου	συνείδησης	για	5-6	
λεπτά,	με	απώλεια	ούρων		και	μετακριτική	υπνηλία	για	αρκετή	ώρα		

ü  και	τα	4	επεισόδια	ακολούθησαν	αιφνίδιο	τρόμαγμα,	π.χ.	από	
αποκριάτικη	μάσκα		

ü  ατομικό	αναμνηστικό	νευροαισθητηριακής	απώλειας	ακοής	με	
κοχλιακά	εμφυτεύματα	

	



Κλινικό σενάριο… 

Ποια	είναι	η	πρώτη	εξέταση	που	θα	ζητούσατε;	

§  ΗΕΓ	

§  ΗΚΓ	

§  Φερριτίνη	
	

Σύνδρομο	
επιμηκυμένου	

QT	



Ποια	στοιχεία	θα	σας	έκαναν	να	σκεφτείτε	
συγκοπή	καρδιακής	αιτιολογίας;	

o  	Συγκοπή	μετά	από	δυνατό	θόρυβο,	τρόμαγμα	ή	εξαιρετικό	stress	
o  	Συγκοπή	σχετιζόμενη	με	σωματική	άσκηση	ή	στον	ύπνο	
o  	Συγκοπή	από	ύπτια	θέση		
o  	Οικογενειακό	ιστορικό	αιφνιδίου	θανάτου	σε	νεαρό	άτομο	<30	ετών	
o  	Συγκοπή	με	«περίεργο»	ιστορικό,	πόνο	στο	στήθος	ή	αίσθημα	παλμών	



§  	20	-	30%	ανθεκτικών	στη	θεραπεία	επιληπτικών	ασθενών	
§  	Επικράτηση	θήλεος	φύλου	στους	ενήλικες	
§  	Α=Κ		στην	παιδική	ηλικία	
	

§  Τα	ψυχογενή	συμπτώματα	είναι	πιθανόν	να	αποδοθούν	αρχικά	σε	
οργανική	αιτιολογία	

	

§  Σε	μικρότερους	ασθενείς	τα	επεισόδια	χαρακτηρίζονται	κυρίως	από	
απάθεια	ή	προσήλωση	βλέμματος,	ενώ	κατά	την	εφηβεία	εμφανίζονται	
κυρίως	κινητικά	φαινόμενα	

Ψυχογενείς µη-επιληπτικές κρίσεις 

ü  Εμφανείς παροξυντικές αλλαγές στο επίπεδο συνείδησης ή στην συμπεριφορά που προσομοιάζουν με την 
κλινική εικόνα επιληπτικών κρίσεων χωρίς να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες ηλεκτροφυσιολογικές 
αλλαγές στον εγκεφαλικό φλοιό και με έντονη υπόνοια ή αποδεδειγμένο ψυχολογικό αιτιολογικό υπόβαθρο



§ 		Χαρακτήρες	των	τιναγμάτων	ή	κινήσεων	
o  αργή	έναρξη	και	διακοπτόμενες	κινήσεις	(stop-and-go)	
o  άρρυθμες	και	ασύγχρονες	κινήσεις	

	

§ 		Ειδικές	συμπεριφορές	
o  oπισθότονος	
o  κλάμα,	υπεραερισμός	
o  κλειστά	μάτια	
o  κινήσεις	της	κεφαλής	
o  κίνηση	της	λεκάνης	(pelvic	thrus~ng)	
o  αμφοτερόπλευρη		κινητική		δραστηριότητα		χωρίς	δ/χή	του	επιπέδου	

συνείδησης	

Kλινικά χαρακτηριστικά  υπέρ ψυχογενών κρίσεων 

Ψυχογενείς µη-επιληπτικές κρίσεις 



“Μπορείτε	να	εκτιμήσετε	αυτό	το	παιδί	που	εμφανίζει...							
		επεισόδια	προσήλωσης	βλέμματος	και	μοιάζει	με	«χαμένο»;”	

κλινικό σενάριο 



Μη-επιληπτικά 
§  Τυπικές	αφαιρέσεις	
§  Άτυπες	αφαιρέσεις	
§  Εστιακές	επιληπτικές	κρίσεις												

(π.χ.	κροταφικού	λοβού)	

§  Ονειροπόληση		
§  Αφοσίωση	σε	κάποια	δραστηριότητα	
§  Αυτο-ικανοποίηση	
§  Ψυχογενείς	μη-επιληπτικές	κρίσεις	
§  Ναυτία	ή	αύρα	ημικρανίας	
§  Προλιποθυμικό	επεισόδιο	

-	Τι	θα	μπορούσαν	να	είναι	αυτά	τα	επεισόδια?	

Επιληπτικά 

“Μπορείτε	να	εκτιμήσετε	αυτό	το	παιδί	που	εμφανίζει...							
		επεισόδια	προσήλωσης	βλέμματος	και	μοιάζει	με	«χαμένο»;”	



“Μπορείτε	να	εκτιμήσετε	αυτό	το	παιδί	που	εμφανίζει...							
		επεισόδια	προσήλωσης	βλέμματος	και	μοιάζει	με	«χαμένο»;”	

Vs     

Διάρκεια		<	30	δευτ.	 συνήθως	 σπάνια	

Συχνότητα	>	40/ημέρα	 ναι	(CAE)	 σπάνια	

Αύρα	ή	πρόδρομα	
συμπτώματα	

ποτέ	 συχνά	

Αυτοματισμοί	 συχνά	 συχνά	

Εξέλιξη	σε	άλλη	εστιακή	
κρίση	

ποτέ	 συνήθως	

Μετακριτική	σύγχυση	 ποτέ	 συνήθως	

Πρόκληση	από	υπεραερισμό	 τυπικό	 κατ’	εξαίρεση	

Πρόκληση	από	ΔΦΕ	 μερικοί	τύποι	 κατ’	εξαίρεση	

Εστιακές 
επιληπτικές κρίσεις Τυπικές αφαιρέσεις 	



Επεισόδια βρεφικής αυτοϊκανοποίησης 

§  Φυσιολογική	ανθρώπινη	συμπεριφορά		
ü  λίγοι	γονείς	γνωρίζουν	ότι	μπορεί	να	συμβεί	και	σε	προεφηβική	ηλικία	
ü  3	μηνών	–	3	ετών	(μ.ο.	10	μηνών)	
		

§  Λανθασμένη	διάγνωση	ως	επιληψία,	κοιλιακό	άλγος,	παθολογική	
κινητική	διαταραχή	

§  Κλινικό	χαρακτηριστικό:		οι	γονείς	μπορούν	να	σταματήσουν	την	κίνηση	
του	παιδιού	αλλά	συνήθως	η	διακοπή	του	φέρνει	εκνευρισμό	
ü  flushing	προσώπου,	πίεση	στο	περίνεο,	ψαλιδισμός	κάτω	άκρων,	

χωρίς	διαταραχή	συνείδησης	
	

§  Δεν	απαιτείται	καμία	διερεύνηση	ή	αντιμετώπιση	



“Μπορείτε	να	εκτιμήσετε	αυτό	το	παιδί	που	εμφανίζει...							
		κάποια	περίεργα	επεισόδια	στον	ύπνο;”	

κλινικό σενάριο 



Μη-επιληπτικά 
§  Εστιακές	επιληπτικές	κρίσεις												

(π.χ.	κροταφικού,	μετωπιαίου	λοβού)	
§  Γενικευμένες	τονικοκλονικές	κρίσεις	

§  Καλοήθης	νεογνικός	μυόκλονος	
§  Υπναγωγικός	μυόκλονος	
§  Παραϋπνίες		
§  Ψυχογενείς	μη-επιληπτικές	κρίσεις	

-	Τι	θα	μπορούσαν	να	είναι	αυτά	τα	επεισόδια?	

Επιληπτικά 

“Μπορείτε	να	εκτιμήσετε	αυτό	το	παιδί	που	εμφανίζει...							
		κάποια	περίεργα	επεισόδια	στον	ύπνο;”	



Παραϋπνίες 

§  Συγχυτική	αφύπνιση		
§  Νυχτερινός	τρόμος	
§  Νυχτερινή	ενούρηση	
§  Υπνοβασία	
§  Υπνολαλία		
§  “Head-banging”	
§  Περιοδικές	κινήσεις	των	άκρων	

“Μπορείτε	να	εκτιμήσετε	αυτό	το	παιδί	που	εμφανίζει...							
		κάποια	περίεργα	επεισόδια	στον	ύπνο;”	

§  Εφιάλτες	
§  Υπνική	παράλυση	
§  Δ/χή	συμπεριφοράς	

κατά	τη	διάρκεια	REM	
ύπνου	



Εφιάλτες Νυχτερινός τρόµος 

Ηλικία	 3	-	6	ετών	 4	-	8	ετών	

Στάδιο	ύπνου	 REM	 NREM	(N3)	

Ώρα	της	νύχτας	 Αργά	(2ο	½)	 Νωρίς	(1ο	1/3	ή	½)	

Κατάσταση	παιδιού	
Αναστατωμένο	και	

φοβισμένο,	έχει	καλή	
επαφή	

Αποπροσανατολισμένο,	
συγχυτικό	

Ανταπόκριση	στους	γονείς		 Μπορεί	να	
παρηγορηθεί	

Απαρηγόρητο,	δεν	
αντιλαμβάνεται	τους	γονείς	

Επιστροφή	για	ύπνο	 Δύσκολη	 Εύκολη,	άμεση	

Ανάμνηση	επεισοδίου	 Ζωντανή	 Καμία	



“Μπορείτε	να	εκτιμήσετε	αυτό	το	παιδί	που	εμφανίζει...							
		κάποιες	περίεργες	κινήσεις	ή	περιέργη	στάση	σώματος;”	

κλινικό σενάριο 



Μη-επιληπτικά 
§  Εστιακές	επιληπτικές	κρίσεις		
§  Μυοκλονικές	κρίσεις	

§  Επιληπτικοί	σπασμοί	
§  Τονικές	κρίσεις		

-	Τι	θα	μπορούσαν	να	είναι	αυτά	τα	επεισόδια?	

Επιληπτικά 

“Μπορείτε	να	εκτιμήσετε	αυτό	το	παιδί	που	εμφανίζει...							
		κάποιες	περίεργες	κινήσεις	ή	περίεργη	στάση	σώματος;”	

§  Κινητικά	τικς	
§  Στερεοτυπίες	
§  Σύνδρομο	Sandifer	
§  Επεισόδια	«ανατριχίλας»	
§  Καλόηθες	παροξυσμικό	ραιβόκρανο	
§  Τονική	απόκλιση	του	βλέμματος	προς	τα	άνω	
§  Υπερεκπληξία	
§  Παροξυσμική	κινησιογενής	δυσκινησία	
§  Επεισοδιακή	αταξία	
§  Επαλάσσουσα	ημιπληγία	



Κλινικά χαρακτηριστικά τικς 

§  ακούσιες,	αιφνίδιες,	επαναλαμβανόμενες,	μη-ρυθμικές,	
στερεοτυπικές,	ανώδυνες	κινήσεις	ή	φωνήσεις	που	αφορούν	
συγκεκριμένες	μυϊκές	ομάδες	

§  συνήθως	ακολουθούν	πορεία	με	εξάρσεις	και	υφέσεις	

§  μπορούν	να	κατασταλούν	προσωρινά,	π.χ	.	κατά	την	κλινική		
εξέταση	ή	σε	δημόσιους	χώρους	

§  χαρακτηρίζονται	συχνά	από	προειδοποιητική	αισθητηριακή	αύρα	

§  ο	χαρακτήρας	των	συμπτωμάτων	μεταβάλλεται	με	τον	καιρό	
	



Βρεφικοί σπασµοί - σύνδροµο West 

i.   επιληπτικοί	σπασμοί	(καμπτικοί,	μικτοί,	εκτατικοί)	σε	ομάδες	(20-100,		
διάρκεια	μ.ο.	5-10	λεπτά),	στην	αφύπνιση	ή	στην	έναρξη	του	ύπνου		

ii.   ψυχοκινητική	καθυστέρηση	ή	παλινδρόμηση	(πριν	ή	μετά	την	έναρξη)	

iii.   υψαρρυθμία	
	



o  Σπάνια	νευρογενετική	διαταραχή		
o  Δραματική	έναρξη	στη	νεογνική	ηλικία,	υπερτονία	

o  Μη	επιληπτικές	συγκοπικές	κρίσεις,	επαναλαμβανόμενα	επεισόδια	άπνοιας	

o  Αυξημένος	κίνδυνος	αιφνίδιου	βρεφικού	θανάτου	

o  Κτύπημα	της	μύτης	(nose-tapping)		οδηγεί	σε	υπερβολικό	startle	response	
	με	τέντωμα	της	κεφαλής	προς	τα	πίσω	

o  Α1	υποομάδα	του	ευαίσθητου	στη	στρυχνίνη	υποδοχέα	της	γλυκίνης	

o  Προφυλακτική	θεραπεία	εκλογής:	κλοναζεπάμη	
o  Οι	κρίσεις	μπορεί	να	τερματιστούν	με	κάμψη	της	κεφαλής	(Vigevano	

manoeuvre)	

Υπερεκπληξία 



“Μπορείτε	να	εκτιμήσετε	αυτό	το	παιδί	που	εμφανίζει...							
		επεισόδια	κεφαλαλγίας	με	οπτικές	ψευδαισθήσεις;”	

κλινικό σενάριο 



Μη-επιληπτικά 
§  Εστιακές	επιληπτικές	κρίσεις	του	

ινιακού	λοβού	
§  Ημικρανία	

-	Τι	θα	μπορούσαν	να	είναι	αυτά	τα	επεισόδια?	

Επιληπτικά 

“Μπορείτε	να	εκτιμήσετε	αυτό	το	παιδί	που	εμφανίζει...							
		επεισόδια	κεφαλαλγίας	με	οπτικές	ψευδαισθήσεις;”	



 Μη-επιληπτικά 
				Ινιακές	επιληπτικές	κρίσεις	 Ημικρανία	

   Επιληπτικά 

Eπεισόδια	κεφαλαλγίας	με	οπτικές	ψευδαισθήσεις	

Οπτικές	ψευδαισθήσεις	 συχνά	 συχνά	

διάρκεια	 <	4	λεπτά	 >	3	λεπτά	

καθημερινή	συχνότητα	 αρκετά	συχνά	 σπάνια	

εμφάνιση	 πολύχρωμη	 αχρωματική	ή	διχρωματική	

οπτικό	πεδίο	 περιφερικά	 κεντρικά	

κίνηση	ετερόπλευρα	 μερικές	φορές	 σχεδόν	ποτέ	

αμαύρωση	 σπάνια	 σπάνια	

Τονική	βολβοστροφή	 μερικές	φορές	 ποτέ	

Γενικευμένοι	ΤΚΣ	 συχνά	 ποτέ	

Κεφαλαλγία	 συχνά	 συχνά	

Έμετος	 σπάνια	 συχνά	



Μη-επιληπτικά 
Ινιακές	επιληπτικές	κρίσεις	 Ημικρανία	

Επιληπτικά 

Eπεισόδια	κεφαλαλγίας	με	οπτικές	ψευδαισθήσεις	



Κλινικό σενάριο… 

Κορίτσι	12	ετών	προσκομίζεται	στα	Επείγοντα	Νοσοκομείου	από	το	σχολείο	
λόγω	αιφνίδιας	διαταραχής	του	επιπέδου	συνείδησης	με	σύγχυση	και	οπτικές	
ψευδαισθησίες.	Οι	συμμαθητές	της	αναφέρουν	ότι	το	πρωί	της	ίδιας	ημέρας	
ήταν	καλά	και	αργότερα	την	βρήκαν	να	περιφέρεται	στους	διαδρόμους.	
Δεν	υπάρχει	ιστορικό	τραύματος	ή	χρήσης	ουσιών.		
	
§  Στα	ΤΕΠ:		απύρετη,	ταχυκαρδία,	ΑΠ=κ.φ.,	συγχυτική,	αποπροσανατολισμένη	

και	φοβισμένη,	επαναλάμβανε	συνέχεια	«Δεν	το	βλέπεις;»	-	«Φύγε!»	|	
κρανιακά	νεύρα=κ.φ.,	αταξικό	βάδισμα,	αντανακλαστικά=	κ.φ.	
-  Glu=	κ.φ.	,	τοξικολογικό	screen=	(-)	
-  CT	εγκεφάλου=	κ.φ.	
-  ΟΝΠ=	φυσιολογικά	ευρήματα	



Κλινικό σενάριο… 
	
§  Όταν	κατεύθασαν	οι	γονείς	ανέφεραν	ότι	τους	τελευταίους	μήνες	

παραπονιόταν	περιοδικά	για	ισχυρούς	πονοκεφάλους	που	συχνά	
υποχωρούσαν	μόνο	μετά	τον	ύπνο	με	συνοδό	ζάλη	και	αστάθεια	

§  Ιστορικό	ναυτίας	του	ταξιδιώτη	
§  Οικογενειακό	ιστορικό	ημικρανίας	στην	μητέρα	και	την	μητρική	γιαγιά	

	
Ξύπνησε	την	επόμενη	ημέρα	χωρίς	ανάμνηση	του	συγχυτικού	επεισοδίου,	
πλήρως	προσανατολισμένη.	Θυμόταν	ότι	ένιωσε	ζάλη,	εμβοές	και	την	
τυπική	της	κεφαλαλγία		
			–		ΗΕΓ:	παροδικά	βραδέα	
	
	
Επιπλεγμένη	ημικρανία	



“Μπορείτε	να	εκτιμήσετε	αυτό	το	παιδί	που	εμφανίζει...							
		επεισόδια	απότομης	πτώσης	στο	έδαφος;”	

κλινικό σενάριο 



Μη-επιληπτικά 

§  Αστατικές	επιληπτικές	κρίσεις	
					(ατονικές,	τονικές,	μυοκλονικές)	

§  Καταπληξία	
§  Παροξυσμικός	ίλιγγος		
§  Διαταραχές	του	οπίσθιου	κρανιακού	

βόθρου/3ης	κοιλίας	
§  Καρδιακή	συγκοπή	
§  Ψυχογενείς	μη-επιληπτικές	κρίσεις	

-	Τι	θα	μπορούσαν	να	είναι	αυτά	τα	επεισόδια?	

Επιληπτικά 

“Μπορείτε	να	εκτιμήσετε	αυτό	το	παιδί	που	εμφανίζει...							
		επεισόδια	απότομης	πτώσης	στο	έδαφος;”	



Ναρκοληψία - καταπληξία 

o  Υπνηλία	κατά	την	διάρκεια	της	ημέρας	

o  Επεισόδια	καταπληξίας	μετά	από	έντονο	γέλιο,	θυμό,	έκπληξη	
o  Υπνική	παράλυση	

o  Υπναγωγικές	ψευδαισθησίες	

o  Αιφνίδια	εισβολή	ύπνου	REM		
	

o  Γονίδιο	για	τον	υποδοχέα	2	της	υποκρετίνης	

o  Θεραπεία	με	γ-υδροξυβουτυρικό	και	αντικαταθλιπτικά	



o  Η	διάγνωση	της	επιληψίας	παρά	την	ύπαρξη	ελλιπούς	ιστορικού		
												-		αίσθημα	πίεσης	να	τεθεί	μια	διάγνωση,	φόβος	«μην	διαφύγει»	η	διάγνωση	Ε	
												-		μη	διερεύνηση	εναλλακτικών	διαγνώσεων	
	

o  Διενέργεια	ΗΕΓ	προκειμένου	να	επιβεβαιωθεί	ή	να	αποκλειστεί	Ε	
											-		υπερεκτίμηση	μη-ειδικών	παθολογικών	ΗΕΓραφικών	ευρημάτων	
	

o  Αποδοχή	της	διάγνωσης	επιληψίας	που	έχει	τεθεί	από	άλλους		
	

o  Απόδοση	διαγνωστικής	αξίας	στο	θετικό	οικογενειακό	ιστορικό	
επιληψίας	

Οι κυριότερες παγίδες 



Ερωτήσεις, απορίες, σχόλια… 



o  Υπάρχουν	πολλοί	διαφορετικοί	τύποι	επιληπτικών	και	μη-επιληπτικών	
παροξυσμικών	επεισοδίων	στα	παιδιά	

o  Η	ορθή	διάγνωση	στηρίζεται	στο	λεπτομερές	ιστορικό	από	τους	
μάρτυρες	των	επεισοδίων	ή/και	το	παιδί	

o  Αναζήτηση	βίντεο-καταγραφών	από	smartphones	

o  Πλήρης	διερεύνηση	όλων	των	εναλλακτικών	διαγνώσεων	

o  Η	αβεβαιότητα	δεν	πρέπει	να	οδηγεί	στη	διάγνωση	της	επιληψίας	

o  Το	βιντεο	–	ΗΕΓ	αποτελεί	το	gold	standard	σε	περιπτώσεις	που	υπάρχει	
αμφιβολία	για	τη	διάγνωση		

	

Συνοψίζοντας… 



14ο	Ευρωπαϊκό	Συνέδριο	Παιδιατρικής	Νευρολογίας,	Αθήνα	2019	

Ευχαριστούµε πολύ για την συµµετοχή σας! 




