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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εισαγωγή: Σύμφωνα με τον νεότερο ορισμό, ως επιληπτική κατάσταση (ΕΚ), γνωστή 

στη βιβλιογραφία ως Status Epilepticus (SE), ορίζεται ένα κλινικό ή/και εγκεφαλογραφικό 

επεισόδιο επιληπτικών κρίσεων διάρκειας ≥ 5 λεπτών ή υποτροπιάζοντα επεισόδια κρίσεων, 

μεταξύ των οποίων δεν υπάρχει πλήρης ανάκτηση της συνείδησης. Ανθεκτική επιληπτική 

κατάσταση (ανθεκτική ΕΚ), (Refractory Status Epilepticus, RSE) ορίζεται ως επιληπτική 

δραστηριότητα που επιμένει, παρά τη χορήγηση 1ης και 2ης γραμμής αντιεπιληπτικής 

αγωγής και απαιτεί συνήθως καταστολή με συνεχή έγχυση αναισθητικών φαρμάκων. Η 

υπερανθεκτική επιληπτική κατάσταση (Super Refractory Status Epilepticus, SRSE) 

περιλαμβάνει τις επιληπτικές κρίσεις που εκδηλώνονται ως ΕΚ και επιμένουν για 24 ώρες ή 

και περισσότερο από την εισαγωγή της γενικής αναισθησίας ή υποτροπιάζουν κατά τη 

μείωση ή διακοπή αυτής. Η χρήση της μαγνητικής τομογραφίας (ΜΤ) αποσκοπεί κυρίως στην 

ανεύρεση επιληπτογόνων εστιών. Ειδικότερα για τους ασθενείς με ΕΚ που προσέρχονται στα 

τμήματα επειγόντων περιστατικών ή εισάγονται σε ΜΕΘ ο ρόλος της ΜΤ στη διερεύνηση των 

ανθεκτικών και υπερανθεκτικών ΕΚ είναι σημαντικός, τόσο για τα παιδιά, όσο και για τους 

ενήλικες.  

Σκοπός:  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να καταγραφούν οι αλλοιώσεις στις ΜΤ 

των παιδιών με ΕΚ που νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΘΠ με έμφαση στην τοπογραφία και τα 

ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και να διερευνηθεί πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στα ποιοτικά 

και ποσοτικά χαρακτηριστικά με τα κλινικο-εργαστηριακά δεδομένα, την αιτιολογία, τους 

προγνωστικούς δείκτες και την έκβαση.  

Μεθοδολογία:  Πρόκειται για αναδρομική μελέτη που αφορά σε παιδιά και εφήβους 

ηλικίας <18ετών που έχουν νοσηλευθεί τα έτη 2009-2020 στη μονάδα εντατικής θεραπείας 

παίδων (ΜΕΘΠ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) με αιτία 

εισαγωγής επιληπτική κατάσταση. Η συλλογή των δημογραφικών, κλινικών και 

εργαστηριακών δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά και έγγραφα 

αρχεία ασθενών. Καταγράφηκαν το είδος της επιληπτικής κατάστασης, το χρονικό διάστημα 

μεταξύ της εισαγωγής στη ΜΕΘΠ και τη διενέργεια ΜΤ, ο αριθμός των ΜΤ κατά την νοσηλεία, 

τα κλινικά χαρακτηριστικά κατά την εισαγωγή και κατά τη νοσηλεία, η αιτιολογία της ΕΚ, οι 

προγνωστικοί δείκτες (PRISM), οι ημέρες παραμονής στη μονάδα, οι ημέρες μηχανικού 

αερισμού, η τελική διάγνωση και η έκβαση. Επιπρόσθετα ανακλήθηκαν και 

επαναξιολογήθηκαν όλες οι απεικονίσεις που είχαν πραγματοποιηθεί από την εισαγωγή του 
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παιδιού στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) μέχρι και την έξοδο από το νοσοκομείο 

και καταγράφηκαν το είδος και οι θέσεις των παθολογικών ευρημάτων. Οι ΜΤ 

κατηγοριοποιήθηκαν σε φυσιολογική, παθολογική με περικριτικές ανωμαλίες και  

παθολογική χωρίς περικριτικές ανωμαλίες. Μετρήθηκαν ποσοτικές παράμετροι, όπως οι 

τιμές διάχυσης σε ακολουθίες ADC χάρτη και η ένταση του σήματος σε ακολουθίες FLAIR με 

δειγματοληψία σε περιοχές ενδιαφέροντος (Region of Interest, ROI) σε διάφορες περιοχές 

του εγκεφαλικού παρεγχύματος μετρημένες με το λογισμικό του συστήματος ΕVORAD. Για 

κάθε εξέταση υπολογίστηκαν σε FLAIR ακολουθία η απόλυτη (δROI) και ποσοστιαία (κ) 

διαφορά έντασης σήματος μεταξύ του ποιοτικά παθολογικού και ετερόπλευρου 

φυσιολογικού φλοιού. Τη συλλογή των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών 

ακολούθησε η στατιστική ανάλυση και ο έλεγχος συσχετίσεων.  

Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν συνολικά 40 ασθενείς με επεισόδια 

επιληπτικής κατάστασης στους οποίους διενεργήθηκε ΜΤ κατά τη νοσηλεία τους στη ΜΕΘΠ. 

Τα 15 (37.5%) ήταν αγόρια και τα 23 (57.5%) κορίτσια με διάμεση ηλικία τα 3.5 (2-9)  έτη. Με 

επιληπτική κατάσταση διαγνώσθηκαν 5 παιδιά (12.5%), με ανθεκτική ΕΚ 19 (47.5%) και με 

υπερανθεκτική ΕΚ 15 (37.5%). Από το σύνολο των ασθενών, 18 είχαν φυσιολογική μαγνητική 

τομογραφία (45%), 14 (35%) παθολογική με περικριτικές ανωμαλίες και 8 (20%) παθολογική 

χωρίς περικριτικές ανωμαλίες. Η ηλικία διέφερε σημαντικά μεταξύ των ομάδων ανά είδος 

επιληπτικής κατάστασης. Οι ηλικίες βρέθηκαν κατά μέσο όρο (IQR)  0.83 έτη (0.25-3.5) στα 

παιδιά με ΕΚ,  3έτη (2-5) στα παιδιά με ανθεκτική ΕΚ και 8 έτη (3-10.75) στα παιδιά με 

υπερανθεκτική ΕΚ (P=0.023). Υπήρξε θετική συσχέτιση μεταξύ τελικής διάγνωσης και 

κατηγορίας μαγνητικής τομογραφίας, με τo FIRES (28.6%), το NORSE (21.4%) και το  

αυτοάνοσο νόσημα (21.4%) να είναι οι συχνότερες τελικές διαγνώσεις σε παιδιά με 

παθολογική ΜΤ με περικριτικές ανωμαλίες (p=0.041). Στα παιδιά με παθολογική ΜΤ χωρίς 

περικριτικές ανωμαλίες επικρατούσε ως τελική διάγνωση το γενετικό νόσημα (75%). Η 

αιτιολογία, το είδος των επιληπτικών κρίσεων και τα κλινικά χαρακτηριστικά που 

μελετήθηκαν δεν συσχετίστηκαν με την κατηγορία ΜΤ. Σχετικά με τις ακολουθίες της ΜΤ, 

υπήρξε συμφωνία ανίχνευσης αυξημένου σήματος σε FLAIR και Τ2 με στατιστική 

σημαντικότητα (p<0.001). Ασυμφωνία μεταξύ τους, δηλαδή μη ανίχνευση παθολογικού 

σήματος σε Τ2 παρά την ανίχνευση παθολογικού σήματος σε FLAIR, παρατηρήθηκε στη νήσο 

(7.1%), στον ιππόκαμπο (10%), στον βρεγματικό φλοιό (23.1%), στον κροταφικό φλοιό (9.1%), 

στον ινιακό φλοιό (16.7%) και στον θάλαμο (16.7%). Δεν υπήρξε περιοχή στην οποία να 

ανιχνεύθηκε παθολογικό σήμα σε Τ2 ακολουθία και όχι σε FLAIR. Η ανίχνευση οιδήματος 

(αυξημένου σήματος σε FLAIR) ήταν συχνότερη  στην ομάδα ασθενών με παθολογική 
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μαγνητική με περικριτικές ανωμαλίες στον φλοιό πέριξ σχισμής του Sylvius (p<0.001), στον 

ιππόκαμπο (p<0.001), βρεγματικό φλοιό (p<0.001), κροταφικό φλοιό (p=0.001), λευκή ουσία 

(p=0.003) και στον ινιακό φλοιό (p=0.004). Η έκβαση ΜΕΘΠ συσχετίστηκε με το παθολογικό 

σήμα σε FLAIR ακολουθία στην 1η ΜΤ στα βασικά γάγγλια (p=0.012),  στο βρεγματικό φλοιό 

(p=0.024), στον ιππόκαμπο (p=0.025), στο στέλεχος (0.026), στο μεσολόβιο (0.026), στον 

μετωπιαίο φλοιό (p=0.003) και στον ινιακό φλοιό (p=0.003). Από τις ποσοτικές μετρήσεις 

υπήρξε σημαντική συσχέτιση (p=0.031) μεταξύ της έντασης σήματος σε FLAIR σε εγκάρσια 

τομή στον δεξιό  ιππόκαμπο  με την έκβαση, με τις υψηλότερες τιμές έντασης να 

συσχετίζονται με τον θάνατο (361±9.9), ενώ οι τιμές έντασης στην ομάδα ασθενών που 

επιβίωσαν κυμαίνονταν σε χαμηλότερα επίπεδα (327±23.3). Η ποσοστιαία διαφορά κ της 

έντασης σήματος συσχετίστηκε με την κατηγορία ΜΤ (p=0.001 ). Η μέση τιμή του κ στις 

φυσιολογικές ΜΤ έφθασε το 5%, ενώ στις παθολογικές-periictal  ΜΤ ο παθολογικός φλοιός 

είχε μέση τιμή κ =16%, δηλαδή αναδείκνυε κατά 16% υψηλότερη σηματοφορία  από τον 

ποιοτικά φυσιολογικό φλοιό.  

Συμπεράσματα: Σε παιδιά με ΕΚ, οι αλλοιώσεις περικριτικού οιδήματος εντοπίστηκαν 

κατά σειρά συχνότητας στον φλοιό πέριξ της σχισμής του Sylvius, στον ιππόκαμπο, στον 

βρεγματικό, κροταφικό φλοιό, στη λευκή ουσία, στον μετωπιαίο και  στον ινιακό φλοιό. 

Περικριτικό οίδημα ανιχνεύθηκε με μεγαλύτερη συχνότητα στην ακολουθία FLAIR σε σχέση 

με την Τ2. Η απόλυτη και ποσοστιαία διαφορά μεταξύ παθολογικού και ετερόπλευρου 

φυσιολογικού φλοιού ήταν υψηλότερη στην ομάδα ασθενών με  παθολογική- periictal MT 

σε σχέση με την ομάδα ασθενών με φυσιολογική ΜΤ. Το υψηλό σήμα σε FLAIR στα βασικά 

γάγγλια, στον ιππόκαμπο, στο στέλεχος, στο μεσολόβιο, στον βρεγματικό, στον μετωπιαίο 

και στον ινιακό φλοιό συσχετίστηκε με χειρότερη έκβαση. 
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ABSTRACT  

Background 

According to the new definition, status epilepticus (SE) is defined as a minimum of 5 or 

more episodes of continuous clinical and/or electrographic seizure activity or recurrent 

seizure activity without recovery (returning to baseline) between seizures. Refractory status 

epilepticus (RSE), is defined as persistent epileptic activity despite first- and second- line 

antiepileptic treatment and usually require suppression by continuous infusion of anesthetic 

drugs. A subcategory of RSE is Super Refractory Status Epilepticus (SRSE), which includes 

seizures that present as SE and persist for 24 hours or more after the introduction of general 

anesthesia, or recur when anesthesia is reduced or stopped. Magnetic Resonance Imaging 

(MRI aims to find epileptogenic lesions. The role of MRI in investigating brain pathology 

associated with RSE and SRSE, in both children and adults, is of particular scientific interest, 

especially for patients who present to the emergency department (ED) or are admitted to the 

ICU with SE. 

Objective 

The aim of this study was to record the MRI findings in children hospitalized in PICU 

with status epilepticus with emphasis in topography and qualitative characteristics, and to 

investigate possible correlations between these qualitative and quantitative characteristics 

with clinical-laboratory data, the etiology, SE types, prognostic indicators and outcome.  

Methods 

In this retrospective study, children and adolescents aged <18 years, hospitalized in the 

pediatric intensive care unit (PICU) of PAGNI due to status epilepticus between the years 2009-

2020, were included. The demographic, clinical, and laboratory data were collected from 

available electronic and documentary patient records. Data recorded included: seizure type 

(SE, RSE, SRSE), the time elapsed between PICU admission and the MRI, the number of MRIs 

during PICU hospitalization, clinical findings at admission and during hospitalization, the 

etiology of SE, the prognostic indicators (PRISM), the length of PICU stay in days, duration of 

ventilation in days, final diagnosis and outcome. In addition, all imaging studies, performed 

from the child's admission to the hospital discharge, were retrieved and re-evaluated. Τhe 

type and location of abnormal MRI features were recorded, as well as qualitative and 

quantitative characteristics in different areas of the cerebral parenchyma. MRIs were 

categorized into normal, abnormal with periictal abnormalities and abnormal without periictal 
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abnormalities. Quantitative parameters like diffusion values in ADC maps and the signal 

intensity in regions of interest (ROI) in FLAIR sequences, were measured, utilizing the software 

of the EVORAD system of our hospital. For each test in FLAIR sequences, the absolute (δROI) 

and percentage (κ) difference in signal intensity between the qualitatively abnormal and the 

contralateral normal cortex were calculated.  

Results 

The study included a total of 40 patients with status epilepticus who underwent MRI 

during their hospitalization at the ICU, from which 15 (37.5%) were boys and 23 (57.5%) girls 

with a mean age of 3.5 (2-9) years. Five children (12.5%) were diagnosed with SE, nineteen 

with RSE (47.5%) and fifteen with SRSE (37.5%). Out of 40 patients, 18 had normal MRI (45%), 

14 (35%) abnormal with periictal abnormalities and 8 (20%) abnormal without periictal 

abnormalities. The age (mean, IQR) differed significantly between seizure type (SE 0.83 years 

(0.25-3.5) vs RSE 3 years (2-5) vs SRSE 8 years (3-10.75, P=0.023).  There was a positive 

correlation (p = 0.041) between final diagnosis and MRI category, with FIRES being the most 

common final diagnosis (28.6%) in children with abnormal MRI with periictal abnormalities 

followed by NORSE (21.4%) and autoimmune disease (21.4%). Genetic disease (75%) was the 

most common diagnosis in children with abnormal MRI without periictal abnormalities. The 

etiology, the type of seizures, and the clinical features studied, were not associated with the 

category of MRI. Regarding MRI sequences, agreement was found on the detection of 

hyperintensity between FLAIR and T2-w sequences with statistical significance (p <0.001). Lack 

of agreement, with detection of hyperintensity in FLAIR, and no hyperintensity in T2-w 

sequences was observed at the perisylvian cortex (7.1%), the hippocampus (10%), the parietal 

cortex (23.1%), the temporal cortex (9.1%), the occipital cortex (16.7%) and thalami (16.7%). 

There was no MRI in which hyperintensity was detected in T2-w sequence and not in FLAIR 

sequences. The detection of hyperintensity in FLAIR was more common in the group of 

patients with abnormal MRI with periictal abnormalities at the perisylvian cortex (p <0.001), 

the hippocampus (p <0.001), the parietal cortex (p <0.001), the temporal cortex (p = 0.001), 

the white matter (p = 0.003) and occipital cortex (p = 0.004). The PICU outcome was associated 

with the hyperintensity in FLAIR sequence in the 1st MRI, at the basal ganglia (p = 0.012), the 

parietal cortex (p = 0.024), the hippocampus (p = 0.025), the brainstem (p = 0.026), the corpus 

callosum (p = 0.026), the frontal cortex (p = 0.003) and at the occipital cortex (p = 0.003). 

Regarding the quantitative measurements, there was a correlation (p = 0.031) between signal 

intensity values in FLAIR at the right hippocampus (transverse plane) and the outcome. The 

highest intensity values were associated with death (361 ± 9.9), while the intensity values in 
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the group of patients with better outcome had a mean value 327 ± 23.3. The percentage 

difference κ in FLAIR sequence was associated with the category of MRI. The mean value of κ 

in normal MRI was 5%, while in abnormal-periictal MRI the mean value of κ was 16%, meaning 

16% higher than the optically normal cortex. 

Conclusions 

Periictal abnormalities were seen in MRI of children with SE by order of occurrence at 

the perisylvian cortex, the hippocampus, the parietal cortex, the temporal cortex, the white 

matter, the frontal and the occipital cortex. Periictal edema was detected more frequently in 

FLAIR, than in T2-w sequences. The absolute and percentage differences of signal intensities 

between qualitatively abnormal and contralateral more normal cortex was higher in the group 

of patients with abnormal-periictal MRI, compared to the group of patients with normal MRI. 

Hyperintensity in FLAIR located at the basal ganglia, hippocampus, brainstem, corpus 

callosum, and at the parietal, frontal and occipital cortex was associated with poor outcome.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η επιληπτική κατάσταση (ΕΚ) στα παιδιά αποτελεί το συνηθέστερο νευρολογικό 

επείγον (1). Η λύση των σπασμών συχνά αποτελεί πρόκληση για τους κλινικούς, ενώ όταν 

αυτό δεν επιτευχθεί οι ασθενείς διασωληνώνονται και μεταφέρονται σε μονάδα εντατικής 

θεραπείας (ΜΕΘ). Αυτές οι περιπτώσεις αφορούν, κυρίως, στην ανθεκτική και 

υπερανθεκτική  ΕΚ, που θα αναλυθούν παρακάτω. Τα τελευταία χρόνια στον διαγνωστικό 

αλγόριθμο έχει προστεθεί και η μαγνητική τομογραφία (ΜΤ), για την οποία προκύπτουν 

νεότερα δεδομένα. Ειδικότερα για τον παιδιατρικό πληθυσμό με ΕΚ, ο ρόλος της ΜΤ είναι 

υπό διερεύνηση στη βιβλιογραφία (2), τόσο για τον προσδιορισμό της αιτιολογίας όσο και 

για ανίχνευση αλλοιώσεων κατά την οξεία φάση των επιληπτικών κρίσεων. 

1.1. Ορισμοί 

Σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Ένωσης κατά της Επιληψίας, γνωστή ως 

International League Against Epilepsy (ILAE) του 2005, ο οποίος δεν έχει αναθεωρηθεί, ως 

επιληπτική κρίση ορίζεται ένα παροδικό επεισόδιο σημείων ή/και συμπτωμάτων  που 

οφείλονται σε μη φυσιολογική, εκτεταμένη ή συγχρονισμένη νευρωνική δραστηριότητα στον 

εγκέφαλο (3). Στην ελληνική βιβλιογραφία οι epileptic seizures μεταφράζονται άλλοτε ως 

επιληπτικές κρίσεις και άλλοτε ως επιληπτικοί σπασμοί. Στην παρούσα διπλωματική 

προτιμάται η μετάφραση επιληπτικές κρίσεις, καθώς ο σπασμός στην καθομιλουμένη 

χρησιμοποιείται ως μυϊκή σύσπαση, τρόμος. O όρος σπασμός θα χρησιμοποιείται μόνο όταν 

υπάρχουν κλινικά σημεία μυϊκής σύσπασης, ή όταν αφορά πυρετικούς σπασμούς, που 

παραδοσιακά αναφέρονται έτσι.  

Στον παρακάτω πίνακα 1 συνοψίζεται η ταξινόμηση των επιληπτικών κρίσεων (4). 
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Πίνακας 1. Ταξινόμηση επιληπτικών κρίσεων*  

1. Γενικευμένες επιληπτικές κρίσεις 
i. Τονικοκλονικές 

ii. Αφαιρέσεις 

• Τυπικές 

• Άτυπες 

• Αφαιρέσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
       Μυοκλονικές αφαιρέσεις 
       Μυοκλονία βλεφάρων 
 

iii. Μυοκλονικές 

• Μυοκλονικές 

• Μυοκλονικές ατονικές 

• Μυοκλονικές τονικές 
iv. Κλονικές 
v. Τονικές 

vi. Ατονικές 
 

2. Εστιακές επιληπτικές κρίσεις 
 

3. Νεογνικοί σπασμοί** 

*Οι επιληπτικές κρίσεις που δεν μπορούν σαφώς να ενταχθούν σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες 
θεωρούνται αταξινόμητες μέχρις ότου παραπάνω κλινικές πληροφορίες να επιτρέψουν την ακριβή 
διάγνωση. Ωστόσο, αυτές δεν αποτελούν  κατηγορία ταξινόμησης. 

**Ο όρος στο πρωτότυπο είναι epileptic spasms, καθώς αυτός ο τύπος σπασμών μπορεί να συνεχίσει 
και μετά την νεογνική περίοδο ή ακόμα και να ξεκινήσει de novo μετά την περίοδο αυτή. Ωστόσο στη 
μετάφραση προτιμήσαμε τον όρο νεογνικοί σπασμοί, καθώς αυτός επικρατεί στην κλινική πράξη χώρα 
μας. 

 

Ως επιληψία  ορίζεται η διαταραχή του εγκεφάλου που χαρακτηρίζεται από 

προδιάθεση αυτού να πυροδοτεί επιληπτικές κρίσεις, και συνοδεύεται από νευροβιολογικές, 

συμπεριφορικές, ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες. Ο ορισμός της επιληψίας απαιτεί 

τουλάχιστον ένα επεισόδιο επιληπτικών κρίσεων (3). Στον ορισμό αυτό σημειώνεται ότι η 

επιληψία δεν είναι μία μεμονωμένη κατάσταση-ασθένεια, αλλά μια οικογένεια ετερογενών 

διαταραχών, που ως κοινό σημείο έχουν την προδιάθεση στις επιληπτικές κρίσεις. Επίσης, σε 

αντίθεση με προηγούμενους ορισμούς που απαιτούσαν τουλάχιστον 2 επεισόδια 

επιληπτικών κρίσεων, ο νεότερος  απαιτεί τουλάχιστον ένα, αρκεί να υπάρχουν συνοδές 

διαταραχές στον εγκεφαλικό φλοιό που αυξάνουν την πιθανότητα για επιληπτικές κρίσεις 

στο μέλλον. ILAE και International Bureau for Epilepsy (IBE) επεσήμαναν ότι παρά τον 

ετερογενή της χαρακτήρα, η επιληψία μπορεί να θεωρηθεί ασθένεια, καθώς ο όρος 

διαταραχή (disorder) που χρησιμοποιείτο προηγουμένως, δεν είναι πλήρως κατανοητός στο 

ευρύ κοινό. Το 2014 σε συνέχεια του τελευταίου ορισμού, δημοσιεύτηκαν και περιγράφονται 
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στον πίνακα 2 τα παρακάτω κριτήρια, τα οποία αποτελούν κλινικό ορισμό της επιληψίας 

(5)(9): 

Πίνακας 2. Κλινικός ορισμός επιληψίας 

Η επιληψία είναι μια ασθένεια του εγκεφάλου που χαρακτηρίζεται από ένα από τα 

παρακάτω: 

1. Τουλάχιστον δύο μη-προκλητές επιληπτικές κρίσεις που συμβαίνουν με 24 ώρες 

διαφορά μεταξύ τους. 

2. Μια μη-προκλητή επιληπτική κρίση και πιθανότητα υποτροπής για τα επόμενα 10 

χρόνια παρόμοια με τον γενικό κίνδυνο υποτροπής ατόμων  μετά από δύο μη-

προκλητές επιληπτικές κρίσεις  (τουλάχιστον 60%). 

3. Διάγνωση επιληπτικού συνδρόμου 

 

Η διάγνωση της επιληψίας θεωρείται ότι έχει πάψει να υφίστανται (resolved) σε 

άτομα που είχαν επιληπτικό σύνδρομο εξαρτώμενο από την ηλικία και τώρα πέρασαν την 

ηλικία αναφοράς ή σε ασθενείς που είναι ελεύθεροι επιληπτικών κρίσεων  τα τελευταία 10 

χρόνια, ή χωρίς αντιεπιληπτικά φάρμακα τα τελευταία 5 χρόνια (5).  

Για να γίνει κατανοητός ο όρος μη-προκλητές (αυτόματες ) επιληπτικές κρίσεις, 

οφείλουμε να τις διαφοροποιήσουμε από τις προκλητές. Μια επιληπτική κρίση η οποία 

προκαλείται από έναν παροδικό εκλυτικό παράγοντα σε έναν κατά τα άλλα φυσιολογικό 

εγκέφαλο, μειώνοντας έτσι το κατώφλι της επιληπτικής κρίσης θεωρείται προκλητή και δεν 

συμπεριλαμβάνεται στη διάγνωση της επιληψίας (5). 

Ως επιληπτικό σύνδρομο ορίζεται η νοσολογική οντότητα που χαρακτηρίζεται από 

την παρουσία συγκεκριμένων τύπων επιληπτικών κρίσεων, σημείων και ευρημάτων από το 

ιστορικό, την κλινική εξέταση, το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) και την απεικόνιση, που 

εμφανίζονται μαζί ως ένα ενιαίο σύνολο και διαφοροποιούν  τη μία μορφή επιληψίας από 

την άλλη. Τα διάφορα επιληπτικά σύνδρομα συσχετίζονται με συγκεκριμένη εξέλιξη και 

φυσική ιστορία της νόσου, πρόγνωση και ανταπόκριση στην αγωγή (6). 

Σχετικά με την επιληπτική κατάσταση, που θεωρείται η πιο ακραία μορφή 

επιληπτικών κρίσεων, παρότι έχουν δοθεί πολύ διαφορετικοί ορισμοί, κανένας δεν φαίνεται 

να αποδίδει τον όρο με περιγραφικό και περιεκτικό τρόπο, ώστε να επικρατήσει σε βάθος 

χρόνου. Παραδοσιακά, ως ΕΚ  γνωστή και ως status epilepticus ορίζεται η παρατεταμένης 

διάρκειας επιληπτική κρίση, ή ξεχωριστά επεισόδια επιληπτικών κρίσεων χωρίς ανάκτηση 

επιπέδου συνείδησης στο μεσοδιάστημα αυτών. Ένα από τα βασικά προβλήματα των 

ορισμών ήταν η χρονική διάρκεια της κατάστασης αυτής. Ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος 
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ορισμός ως χρονικό όριο τοποθετεί τα 30 λεπτά, καθώς πέραν από το χρόνο αυτό, είναι 

πιθανό οι νευρωνικές βλάβες να είναι μη αντιστρεπτές (7). Ο ορισμός αυτός ήταν χρηστικός 

για  επιδημιολογικούς σκοπούς (8), αλλά αρκετά ανακριβής για την αξιοποίηση του στην 

κλινική πράξη.  Έτσι, το 2015 η ILAE για πρώτη φορά χρησιμοποιεί χρονικό όριο στον ορισμό 

της ΕΚ που δημοσιοποιεί και επιλέγει ως τέτοιο τα 5 λεπτά, λόγω των μέχρι τότε 

επιστημονικών δεδομένων που υποστήριζαν την ανάγκη για άμεση παρέμβαση (9). O 

ορισμός, λοιπόν, έλαβε την εξής μορφή: 

Επιληπτική κατάσταση είναι μια κατάσταση που προκαλείται είτε από την αποτυχία 

των μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για τον τερματισμό των κρίσεων, είτε από 

ενεργοποίηση μηχανισμών που οδηγούν σε υπερβολικά παρατεταμένες κρίσεις (πέρα από 

το χρονικό όριο t1). Η κατάσταση αυτή μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις (όταν 

συνεχίζεται πέρα από το χρονικό όριο t2), μεταξύ των οποίων νευρωνικό θάνατο, νευρωνική 

βλάβη, και αλλαγή των νευρωνικών δικτύων, ανάλογα με τον τύπο και τη διάρκεια της 

κρίσης.  Η ILAE ορίζει τον t1 ως ≥5 λεπτά και τον t2 ως ≥30 λεπτά. 

Ως ανθεκτική επιληπτική κατάσταση (Refractory Status Epilepticus) ορίζεται η 

επιληπτική δραστηριότητα που επιμένει, παρά τη χορήγηση 1ης και 2ης γραμμής 

αντιεπιληπτικής αγωγής και απαιτεί συνήθως καταστολή με συνεχή έγχυση αναισθητικών 

φαρμάκων. Ως φάρμακα 1ης γραμμής χρησιμοποιούνται οι βενζοδιαζεπίνες, ενώ ως 2ης 

γραμμής η φαινυτοῒνη, η φαινοβαρβιτάλη, η λεβετιρακετάμη ή το βαλποροϊκό (10). 

Ως υπερανθεκτική επιληπτική κατάσταση (Super Refractory Status Epilepticus) 

ορίζεται η επιληπτική δραστηριότητα η οποία επιμένει για 24 ώρες ή και περισσότερο από 

την εισαγωγή της γενικής αναισθησίας ή υποτροπιάζει κατά τη μείωση ή διακοπή αυτής. Ως 

αναισθητικοί παράγοντες χρησιμοποιούνται συνήθως φάρμακα όπως η μιδαζολάμη, η 

προποφόλη, η θειοπεντάλη, η κεταμίνη κ.α., υπό τον όρο ότι χρησιμοποιούνται σε 

ενδοφλέβια συνεχή έγχυση σε αναισθητικές δόσεις (10). 

To NORSE ή New-Onset Refractory Status Epilepticus (νέας έναρξης ανθεκτική 

επιληπτική κατάσταση) αποτελεί κλινική οντότητα, όχι συγκεκριμένη διάγνωση, σε έναν 

ασθενή χωρίς προηγούμενο ιστορικό επιληψίας ή άλλη προϋπάρχουσα σχετική νευρολογική 

διαταραχή, ο οποίος παρουσιάζει πρώτο επεισόδιο ανθεκτικής ΕΚ, χωρίς ξεκάθαρη οξεία ή 

ενεργό δομική, τοξική ή μεταβολική αιτιολογία. Το NORSE περιλαμβάνει ασθενείς με ιογενείς 

λοιμώξεις και αυτοάνοσα σύνδρομα. Αν δεν προσδιοριστεί η υποκείμενη αιτία παρά τον 

ενδελεχή έλεγχο, τότε θεωρείται κρυπτογενές NORSE ή NORSE άγνωστης αιτιολογίας (11). 
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To FIRES ή Fever-Induced Refractory Epileptic Encephalopathy (επαγόμενη από 

εμπύρετο ανθεκτική επιληπτική εγκεφαλοπάθεια) είναι μια υποκατηγορία του NORSE, η 

οποία προϋποθέτει προϋπάρχουσα εμπύρετη λοίμωξη, έναρξης 2 εβδομάδων έως 24 ωρών 

προ της έναρξης της ανθεκτικής ΕΚ, με ή χωρίς πυρετό τη στιγμή των σπασμών. Ο ορισμός 

αυτός αποκλείει τις περισσότερες περιπτώσεις επιπλεγμένων πυρετικών σπασμών στα 

παιδιά, καθώς συνήθως στους πυρετικούς σπασμούς, η έναρξη του εμπύρετου είναι <24 

ώρες πριν την εκδήλωσή τους ή ο πυρετός διαπιστώνεται μετά την έναρξη της κρίσης (12). 

 

1.2. Επιδημιολογία 

Ο επιπολασμός και  η θνητότητα της ΕΚ στον παιδιατρικό πληθυσμό δεν είναι 

καθορισμένος. Μια ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας του 2018 προτείνει ότι η ΕΚ 

επηρεάζει περίπου 3 με 42 στα 100.000 παιδιά το χρόνο, με θνητότητα περίπου 3% (13,14). 

Σχετικά με το ποσοστό των παιδιών με ΕΚ που έχουν μεταπέσει σε ανθεκτική ΕΚ τα 

επιδημιολογικά δεδομένα παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένα. Τελευταίες εκτιμήσεις 

προτείνουν ότι η ανθεκτική ΕΚ αποτελεί το 10% με 40%, ενώ η υπερανθεκτική ΕΚ το 7% με 

12.8 % του συνόλου των ΕΚ (14–16).  To εύρος της θνητότητας κυμαίνεται από 16% έως 43.5 

% για την ανθεκτική επιληπτική κατάσταση (10,17,18), ενώ μία πρόσφατη μελέτη από τη 

Γερμανία υπολογίζει τη θνητότητα της υπερανθεκτικής EK στον παιδιατρικό πληθυσμό στο 

11.7% (14,16). Όσον αφορά στη θνητότητα ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα, είναι ξεκάθαρο 

ότι τα παιδιά μικρότερης ηλικίας έχουν υψηλότερη θνητότητα και νοσηρότητα σε σχέση με 

μεγαλύτερα παιδιά, ανεξάρτητα από την αιτιολογία της ΕΚ (14,19,20).  Σε μία προοπτική 

μελέτη διάρκειας 10 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 4% των εισαγωγών σε τεταρτοβάθμια 

ΜΕΘ παίδων αφορούσε ανθεκτική επιληπτική κατάσταση (1,14). Υποτροπή της ΕΚ 

παρατηρείται στο 20% των περιπτώσεων εντός 4 ετών μετά το πρώτο επεισόδιο, με τις 

περισσότερες υποτροπές να παρατηρούνται τα πρώτα 2 έτη (14,21). Ο κίνδυνος εμφάνισης 

επιληψίας μετά από ΕΚ υπολογίζεται στο 13% με 74% (14,22). 

Σχετικά με το NORSE και το FIRES πιο συχνά εμφανίζονται σε προηγουμένως υγιείς 

ενήλικες και παιδιά σχολικής ηλικίας. Η επίπτωση τους παραμένει άγνωστη, ενώ 

υπολογίζεται ότι αντιπροσωπεύουν το 20% των περιστατικών με ανθεκτική ΕΚ (11). 

Πιστεύεται ότι πολλά περιστατικά έχουν λανθασμένα χαρακτηριστεί ως «πιθανή» ή 

«εικαζόμενη» ιογενής εγκεφαλίτιδα, καθώς συχνά ικανοποιούν τα κριτήρια και αυτών των 

κλινικών οντοτήτων. Η Διεθνής Οργάνωση Σπάνιων Νοσημάτων (National Organization of 

Rare Disorders) έχει εντάξει το NORSE και το FIRES στις σπάνιες νόσους. Στη Γερμανία 
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υπολογίζεται ότι η ετήσια επίπτωση και ο επιπολασμός  σε παιδιά και εφήβους είναι 1: 

1.000.000 και 1: 100.000 αντίστοιχα (23). 

1.3. Αιτιολογία 

Σχετικά με την αιτιολογία των ΕΚ, έχουν προταθεί διάφορα συστήματα ταξινόμησης 

(1,7,10,24–26). Στην  παρούσα διπλωματική επιλέχθηκε το σύστημα ταξινόμησης των 

Vasquez και συνεργατών, το οποίο ταξινομεί τις ΕΚ στις εξής κατηγορίες: α) οξεία 

συμπτωματική (acute symptomatic), β) απομακρυσμένη συμπτωματική (remote 

symptomatic), γ) εμπύρετη ΕΚ και δ) ιδιοπαθή ή κρυψιγενή (πίνακας 3) (10).  

Πίνακας 3. Αιτιολογική ταξινόμηση ανθεκτικών και υπερανθεκτικών επιληπτικών καταστάσεων  

Οξεία συμπτωματική Οφείλεται σε οξέα νευρολογικά συμβάματα, όπως 

τραύμα, λοιμώξεις ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδες 

αυτοάνοσης αιτιολογίας, μεταβολικές διαταραχές, 

ισχαιμικά επεισόδια ή συστηματικές νόσους, σε 

ασθενείς χωρίς προηγούμενη νευρολογική νόσο 

(φλεγμονώδης ή αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα, 

λοίμωξη κεντρικού νευρικού συστήματος ΚΝΣ, 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση, εγκεφαλική ισχαιμία) 

Απομακρυσμένη συμπτωματική 

 

Αφορά σε ασθενείς με γνωστή νευρολογική νόσο η 

οποία προδιαθέτει σε επιληπτικούς σπασμούς. 

Άτομα με προηγούμενη συγγενή ή επίκτητη 

επιληπτογόνο εγκεφαλική βλάβη 

Εμπύρετη επιληπτική κατάσταση Αφορά σε περιπτώσεις σπασμών που 

συνοδεύονται από πυρετό, χωρίς ενδείξεις για 

λοίμωξη του ΚΝΣ από την εξέταση του ΕΝΥ. 

Ιδιοπαθής ή κρυψιγενής Αφορά σε γνωστούς επιληπτικούς ασθενείς στους 

οποίους οι κρίσεις οφείλονται στη μη 

συμμόρφωση ή στην απότομη διακοπή της 

αντιεπιληπτικής αγωγής ή σε ασθενείς στους 

οποίους δεν μπορεί να αναγνωριστεί άλλη αιτία 

 

Σχετικά με τον απομακρυσμένη συμπτωματική ΕΚ μπορεί να γίνει επιμέρους 

διαχωρισμός της σε (4, 16): 

1. Απομακρυσμένη συμπτωματική με οξεία αιτιολογία: Όπου οξεία αιτιολογία μπορεί 

να είναι λεμφοϋπερπλαστική νόσος ΚΝΣ, ΗΙV λοίμωξη, υποξική-ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια, 

εγκεφαλική παράλυση, αναπτυξιακή καθυστέρηση, επιληψία. 
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2. Απομακρυσμένη συμπτωματική με προϊούσα εγκεφαλοπάθεια: Όπου στις προϊούσες 

εγκεφαλοπάθειες ανήκουν η νόσος Alper, μεταβολικές νόσοι όπως MCAD deficiency, 

επιληπτικές εγκεφαλοπάθειες, νευροεκφυλιστικά ή νευροδερματικά νοσήματα. 

 

1.4. Κλινική εικόνα 

Η ΕΚ μπορεί σημειολογικά να εκδηλωθεί είτε με σπασμούς, γνωστή ως επιληπτική 

κατάσταση με σπασμούς  (convulsive status epilepticus), είτε χωρίς, γνωστή ως επιληπτική 

κατάσταση χωρίς σπασμούς (non-convulsive status epilepticus). 

Η ΕΚ με σπασμούς κλινικά μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί. Μια προοπτική μελέτη 

των Singh και συνεργατών, που εξέτασε 144 παιδιά με ΕK, αναφέρει ως τον πιο συχνό τύπο 

σπασμών τους γενικευμένους τονικοκλονικούς (39.6%) (24). Ακολουθούν οι σύνθετοι 

εστιακοί (34%), οι εστιακοί με δευτερεύουσα γενίκευση (23.7%), απλοί εστιακοί 2% και οι 

μυοκλονικοί (0.7%). Ωστόσο, μία ανασκόπηση του 2020 που αφορά και παιδιά και ενήλικες 

αναφέρει ως πιο συχνό τύπο σπασμών τους εστιακούς σε ποσοστό 65.3% και δεύτερο 

συχνότερο τους εστιακούς με δευτερεύουσα γενίκευση (48.9%) (27). 

Σχετικά με την ΕΚ χωρίς σπασμούς περιγράφονται δύο κλινικές μορφές. Η πρώτη 

είναι ο «περιπλανώμενος συγκεχυμένος» ασθενής που παρουσιάζεται με έλλειψη προσοχής, 

συμπεριφορικές αλλαγές, αυτοματισμούς, και παθολογικές ακούσιες κινήσεις με ή χωρίς 

νευρολογικό έλλειμμα. Η δεύτερη είναι ο ασθενής με οξεία εγκεφαλική βλάβη που έχει 

μειωμένο επίπεδο συνείδησης ή κώμα, και μερικές φορές κλινικά ήπια εικόνα, όπως τονικές 

αποκλίσεις του οφθαλμού ή ρυθμικές μυϊκές συσπάσεις (ήπια ΕΚ) ή χωρίς καθόλου κλινικές 

εκδηλώσεις (ηλεκτρογραφική ΕΚ) (10).Η διάκριση των δύο είναι σημαντική, λόγω των 

διαφορετικών χαρακτηριστικών τους (κίνδυνος, έκβαση, θεραπευτική προσέγγιση), αλλά και 

δύσκολη καθώς η ΕΚ με σπασμούς μετά τη θεραπεία συχνά μεταπίπτει σε ΕΚ χωρίς 

σπασμούς. Η ΕΚ χωρίς σπασμούς απαιτεί ΗΕΓ για την αναγνώρισή της και για το λόγο αυτό 

υπάρχει καθυστέρηση στη διάγνωση και κατ’επέκταση στην έναρξη θεραπευτικής αγωγή. 

Έτσι τείνει να είναι πιο ανθεκτική στη θεραπεία (10). 

Οι ασθενείς με FIRES  μοιράζονται ορισμένα κοινά κλινικά χαρακτηριστικά. Αρχικά, 

παρατηρείται μία πρόδρομη φάση (συχνά εμπύρετη λοίμωξη όπως λοίμωξη ανώτερου 

αναπνευστικού ή γαστρεντερίτιδα) 1-14 ημέρες πριν την έναρξη της επιληπτικής κρίσης ή της 

ΕΚ (28). Κατά τη διάρκεια της λοίμωξης, o πυρετός μπορεί να είναι χαμηλού βαθμού (με 

διάμεση τιμή διάρκειας τις 4 ημέρες) ή ακόμα και απών, ενώ ο πυρετός απουσιάζει τη 
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διάρκεια του πρώτου επεισοδίου των επιληπτικών κρίσεων σε πάνω από τους μισούς 

ασθενείς (28). Πρόδρομα συμπτώματα επίσης παρατηρούνται στο NORSE στο 60% των 

ασθενών και αυτά περιλαμβάνουν, σύγχυση, κόπωση, κεφαλαλγία, συμπεριφορικές αλλαγές 

και διαταραχές μνήμης (11,29,30). 

Την πρόδρομη φάση των NORSE και FIRES ακολουθούν δύο ακόμη φάσεις, χωρίς σιωπηλή 

περίοδο μεταξύ αυτών (11,23,27–31). Η αρχική οξεία καταστροφική φάση, ακολουθείται από 

μία χρόνια φάση με ανθεκτική επιληψία και νευρολογική βλάβη. Κατά την έναρξη του 

επεισοδίου η συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων αυξάνεται ραγδαία μέχρι που 

μεταπίπτουν σε ανθεκτική ΕΚ. Παιδιά με FIRES έχουν, συχνά, εκατοντάδες επιληπτικές 

κρίσεις τη μέρα, κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης. Στους ενήλικες, οι επιληπτικές κρίσεις 

είναι εστιακές κινητικές με διατηρημένο επίπεδο συνείδησης,  μυϊκές συσπάσεις του 

προσώπου, με ή χωρίς επίπεδο συνείδησης πλάγια παρέκκλιση της κεφαλής, μασητικές 

κινήσεις ή διαταραχές του αυτόνομου. Τα τελευταία συνηγορούν υπέρ της συμμετοχής του 

μέσου κροταφικού λοβού και δείχνουν μια ισχυρή τάση για αμφοτερόπλευρες 

τονικοκλονικές επιληπτικές κρίσεις. Μυοκλονικές επιληπτικές κρίσεις των προσωπικών και 

στοματικών μυών μπορεί, επίσης, να είναι παρούσες. Το επίπεδο συνείδησης είναι 

επηρεασμένο, και κατά την μεσοκριτική φάση. Η διάρκεια της οξείας φάσης ποικίλλει από 

μερικές μέρες έως και μήνες. Συνήθως, οι επιληπτικές κρίσεις είναι το κύριο συμβάν κατά 
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την οξεία φάση της κατάστασης. (28,32–34). Οι φάσεις που περιγράφηκαν παρουσιάζονται 

σχηματικά στην εικόνα 1 (27). 

 

 

 

Εικόνα 1. Κλινικά ευρήματα στο FIRES και NORSE. Το γράφημα δείχνει τα συμπτώματα κατά τη διάρκεια 
πρόδρομης φάση, τον τύπο σπασμών στην οξεία φάση και τα κλινικά ευρήματα κατά τη χρόνια φάση. 
URI: λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, GTI: λοιμώξεις του γαστρεντερικού σωλήνα. NCSE: 
επιληπτική κατάσταση χωρίς σπασμούς. (27) 

 

 

1.5. Διαχείριση 

Η διαχείριση των παιδιών με ανθεκτική και υπερανθεκτική ΕΚ περιλαμβάνει την 

επιβεβαίωση της διάγνωσης, ειδικά σε ασθενείς με ΕΚ όπου οι κρίσεις είναι ήπιες ή απούσες, 

την εντατική παρακολούθηση (monitoring) με στόχο το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα, 

την διάγνωση της υποκείμενης αιτιολογίας ή/και των παραγόντων κινδύνου, και την έγκαιρη 

αναγνώριση πολυσυστηματικών επιπλοκών (35).  Μια ανασκόπηση του 2020 σχετικά με την 

ανθεκτική και υπερανθεκτική ΕΚ συνόψισε την διαγνωστική προσέγγιση και διαχείριση της 

ανθεκτικής και υπερανθεκτικής ΕΚ στους παρακάτω πίνακες 4α και 4β (35): 
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ΕΚ: επιληπτική κατάσταση, ΑΕΦ: αντιεπιληπτικά φάρμακα, ΗΕΓ: ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ΜΤ: μαγνητική τομογραφία, MRS: φασματοσκοπία, ΕΝΥ: 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ΚΝΣ: κεντρικό νευρικό σύστημα, ΑΝΑ: αντιπυρηνικά αντισώματα, ΜΕΘ: μονάδα εντατικής θεραπεία 

Πίνακας 4α. Διαχείριση παιδιών με ανθεκτική και υπερανθεκτική ΕΚ 

Στόχος  Εξετάσεις 

Αρχική σταθεροποίηση Αέρια αίματος, γλυκόζη, ηλεκτρoλύτες, γενική αίματος, έλεγχος ηπατικής και νεφρικής λειτουργία  

Παρακολούθηση επιληπτικής 

δραστηριότητας και τιτλοποίηση ΑΕΦ 

ΗΕΓ  

Αιτιολογία ανθεκτικής και 

υπερανθεκτικής ΕΚ 

• Τοξικολογικός έλεγχος 

• Επίπεδα ΑΕΦ  

• ΜΤ εγκεφάλου (αγγειακές νόσοι του εγκεφάλου, όγκοι, φλοιϊκές δυσπλασίες, τραυματική εγκεφαλική κάκωση, υποξική 

ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια, αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα) 

• Φασματοσκοπία με ΜΤ, αμμωνία πλάσματος, γαλακτικό, πυροσταφυλικό, προφιλ ακυλοκαρνιτίνης (ενδογενείς 

μεταβολικές διαταραχές) 

• Εξέταση ΕΝΥ-μικροσκοπική, βιοχημικός, καλλιέργεια, ιολογικός (λοιμώξεις ΚΝΣ, διαταραχές νευροδιαβιβαστών, 

ενδογενείς μεταβολικές διαταραχές) 

• Panel για αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες (NMDAR, AMPAR1,2, GABAΒR, GABAAR, mGluR5, GAD65, VGKC, κ.α) ,CRP ANA και 

λοιπά αυτοαντισώματα (anti-dsDNA, ANCA, APS & ENA, Ro/SSA, La/SSB), C3, C4, ανοσοσφαιρίνες (ποσοτικός 

προσδιορισμός και ηλεκτροφόρηση), κρυοσφαιρίνες ορού, ποσοτικά επίπεδα Ig, MR αγγειογραφία (αυτοάνοσες 

εγκεφαλίτιδες, αγγειίτιδες) 

• Βιοψία μυός/ήπατος (μιτοχονδριακά νοσήματα) 

• Καρυότυπος, Epilepsy Next Generation Sequencing (γενετικά νοσήματα) 

• Βιοψία εγκεφάλου  (άγνωστη αιτιολογία) 
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ΕΚ: επιληπτική κατάσταση, ΑΕΦ: αντιεπιληπτικά φάρμακα, ΗΕΓ: ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ΜΤ: μαγνητική τομογραφία, MRS: φασματοσκοπία, ΕΝΥ: 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ΚΝΣ: κεντρικό νευρικό σύστημα, ΑΝΑ: αντιπυρηνικά αντισώματα, ΜΕΘ: μονάδα εντατικής θεραπείας

Πίνακας 4β. Διαχείριση παιδιών με ανθεκτική και υπερανθεκτική ΕΚ, monitoring για επιπλοκές 

Στόχος  Εξετάσεις 

Monitoring για επιπλοκές 

σχετιζόμενες με τη θεραπεία 

Σχετιζόμενες με ΑΕΦ: επίπεδα ΑΕΦ, αλβουμίνη ορού 

Σχετιζόμενα με κετογόνο δίαιτα: αέρια αίματος, γενική αίματος, λιπιδαιμικό προφίλ, καρνιτίνη, ΗΕΓ, εξετάσεις γαστρεντερικής 

κινητικότητας, ασβέστιο, αλκαλική φωσφατάση, επίπεδα βιταμίνη D, ηπατική και νεφρική λειτουργία, μαγνήσιο, σελήνιο, χαλκός, 

ψευδάργυρος, έλεγχος πηκτικότητας αίματος, και β-υδροξυβουτυρικό για κέτωση 

Monitoring για επιπλοκές που 

σχετίζονται με μακρά διάρκεια 

νοσηλείας, υποκείμενο νόσημα, ή 

παρατεταμένα επεισόδια κρίσεων 

• Ακτινογραφία θώρακος (πνευμονικό οίδημα, εισρόφηση ή πνευμονία σχετιζόμενη με αναπνευστήρα) 

• ΜΤ εγκεφάλου (υποξική ή αγγειακή βλάβη, εγκεφαλικό οίδημα) 

• Βιοχημικός έλεγχος ηπατικής, νεφρικής, παγκρεατικής λειτουργίας και ηλεκτρολύτες 

• Έλεγχος για πήξη, θρομβοφλεβίτιδα, ραβδομυόλυση 

• Ηλεκτρομυογράφημα (για νευροπάθεια σχετιζόμενη με ΜΕΘ)  

• Γενική αίματος, Καλλιέργειες  (νοσοκομειακή λοίμωξη, σήψη) 

• Ασβέστιο, αλκαλική φωσφατάση, ακτινογραφίες, DEXA (κατάγματα οστών, φυσιολογία οστών) 
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2. Νευροαπεικόνιση στην επιληψία 

Οι διαφορετικές τεχνικές απεικόνισης του εγκεφάλου, που συχνά ομαδοποιούνται 

με τον όρο νευροαπεικόνιση (neuroimaging), αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των 

κλινικών ιατρών, καθώς είναι μη-παρεμβατικές μέθοδοι που δίνουν χρήσιμες πληροφορίες 

για τη διάγνωση και ταξινόμηση των επιληψιών και των επιληπτικών συνδρόμων.  

Η νευροαπεικόνιση εξυπηρετεί δύο κύριους στόχους. Ο πρώτος είναι η ταυτοποίηση 

υποκείμενης παθολογίας, όπως όγκοι, κοκκιώματα, αγγειακές δυσπλασίες, τραυματικές 

βλάβες ή αγγειακά έμφρακτα, τα οποία χρήζουν ειδικής αγωγής. Ο δεύτερος είναι η βοήθεια 

στη συλλογή επαρκών πληροφοριών για τη σύνθεση του επιληπτικού συνδρόμου και για την 

αιτιολογική διάγνωση, με τελικό στόχο την γνωστοποίηση στους ασθενείς και στους 

συγγενείς της ακριβούς πρόγνωσης (36). 

2.1. Απεικονιστικές μέθοδοι 

Οι παραδοσιακά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι απεικόνισης του εγκεφάλου είναι η 

μαγνητική τομογραφία (ΜΤ) και η υπολογιστική τομογραφία (ΥΤ). Η ΜΤ θεωρείται η μέθοδος 

εκλογής για τον εντοπισμό δομικών ανωμαλιών, και υπερέχει της ΥΤ τόσο σε ευαισθησία, 

όσο και σε ειδικότητα για τον εντοπισμό μικρών βλαβών και ανωμαλιών στον εγκεφαλικό 

φλοιό. Περιστασιακά, η ΥΤ μπορεί να είναι χρήσιμη σαν συμπληρωματική τεχνική στον 

εντοπισμό φλοιϊκών ασβεστώσεων, ειδικά σε ασθενείς με συγγενείς ή επίκτητες λοιμώξεις 

(36).  Η ευαισθησία της ΥΤ στον εντοπισμό βλαβών σε εστιακές επιληψίες είναι αρκετά 

χαμηλή, της τάξης του 30% (37). H YT έχει το πλεονέκτημα ότι είναι ευρέως διαθέσιμη στα 

περισσότερα νοσοκομεία και έχει σχετικά χαμηλό κόστος. Επίσης, είναι ευκολότερο να 

πραγματοποιηθεί σε μη- σταθερούς ασθενείς σε σχέση με τη ΜΤ (38). 

Σε μία προοπτική μελέτη των Singh και συνεργατών, αναφέρεται ότι από το σύνολο των 

παιδιών με ΕΚ που είχαν υποβληθεί σε ΜΤ και σε ΥΤ, το 47% είχε φυσιολογική ΥΤ και 

παθολογική ΜΤ (24). Οι περισσότερες ανωμαλίες που ανίχνευε η ΜΤ ενώ δεν είχαν φανεί 

στην ΥΤ, σχετίζονται με απομακρυσμένη αιτιολογία. Οι δύο τεχνικές συνδυασμένες 

ανίχνευαν υποκείμενη αιτιολογία και οδηγούσαν σε διάγνωση στο 30% όλων των ασθενών 

με ΕΚ και καθοδηγούσαν τη διαχείριση κατά την οξεία φάση στο 24% (24). 

 

 



[36] 
 

2.2. Κατευθυντήριες οδηγίες για απεικόνιση 

Η ILAE έχει δημοσιεύσει συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διενέργεια 

απεικόνισης εγκεφάλου στα διάφορα επιληπτικά σύνδρομα στον παιδιατρικό πληθυσμό, 

τονίζοντας ότι δεν απαιτείται η διενέργεια ΜΤ σε όλους τους τύπους επιληπτικών κρίσεων 

και επιληπτικών συνδρόμων (36). Από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, δεν υπάρχει σαφής 

αναφορά στις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη  διενέργεια ΜΤ στην απεικόνιση 

παιδιών με ανθεκτική και υπερανθεκτική ΕΚ. Οι κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την 

απεικόνιση για τις επιληπτικές κρίσεις και επιληπτικά σύνδρομα συνοψίζονται στον 

παρακάτω πίνακα 5 (36,39). 

Πίνακας 5. Κατευθυντήριες οδηγίες απεικόνισης για επιληπτικές κρίσεις και σύνδρομα (36,39) 

Α. Δεν χρειάζονται όλα τα παιδιά με επιληψία απεικόνιση (ΥΤ ή ΜΤ) 

 

Β. Οι παρακάτω ομάδες ασθενών δεν χρειάζονται απεικόνιση: 

1. Παιδιά με ιδιοπαθή γενικευμένη επιληψία:  

                 α. Τυπική επιληψία αφαιρέσεων (petit mal) 

                 β. Νεανική μυοκλονική επιληψία 

                 γ. Επιληψία με grand mal σε αφύπνιση 

2. Παιδιά με κακοήθη εστιακή επιληψία με κεντροκροταφικές ή  

              βρεγματικές εκφορτίσεις  

3. Παιδιά με απλούς πυρετικούς σπασμούς 

4. Εμμένουσα εντοπισμένη εκφόρτιση (spike, sharp or slow wave) σε 

             ένα μεμονωμένο ΗΕΓ 

Γ. Οι παρακάτω ομάδες παιδιών με επιληψία απαιτούν απεικόνιση: 

1. Παιδιά με εστιακό νευρολογικό έλλειμμα ή ασυμμετρία 

2. Παιδιά με στοιχεία νευροδερματικού συνδρόμου, όπως οζώδης  

              σκλήρυνση ή νευροινωμάτωση 

3. Παιδιά με στοιχεία αναπτυξιακής καθυστέρησης 

4. Παιδιά με απλούς εστιακούς επιληπτικούς σπασμούς 

5. Παιδιά με ανθεκτικούς σπασμούς (με τον όρο ανθεκτικούς εννοούμε 

τουλάχιστον ένα επεισόδιο σπασμών το μήνα) που δεν απαντά  σε αντιεπιληπτικά 

φάρμακα 

6. Παιδιά με νεογνικούς σπασμούς ή μυοκλονικούς επιληπτικούς     

              σπασμούς που εμφανίζονται το πρώτο έτος ζωής 

7. Παιδιά με εμμένουσες μη-ταξινομημένες επιληπτικές κρίσεις 
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2.3. Νευροαπεικόνιση σε πρώτο επεισόδιο επιληπτικής κρίσης 

Τα νευροαπεικονιστικά ευρήματα που μπορεί να βρεθούν σε παιδιά με πρώτο 

επεισόδιο επιληπτικής κρίσης έχουν κατηγοριοποιηθεί από την ILAE όπως φαίνεται στον 

πίνακα 6 (40). 

Πίνακας 6. Ταξινόμηση νευροαπεικονιστικών ευρημάτων σε παιδιά με πρώτο επεισόδιο 
επιληπτικής κρίσης κατά ILAE 

Ανωμαλία Ορισμός Παράδειγμα 

1.Μη ειδική Βλάβη που δεν χρειάζεται άμεση παρέμβαση και 
ίσως είναι αιτία της επιληπτικής κρίσης 

Περικοιλιακή 
λευκομαλακία, 
γενικευμένη φλοιϊική 
ατροφία 

2.Στατική Μη-εξελισσόμενη βλάβη του ΚΝΣ που έχει 
συμβεί απομακρυσμένα στο χρόνο 

Πορεγκεφαλία, άλλη 
δυσπλασία φλοιϊκής 
ανάπτυξης 

3.Εστιακή Εστιακή βλάβη υπαίτια για την επιληπτική κρίση 
που δεν χρειάζεται άμεση παρέμβαση 

Εστιακή φλοιϊκή 
δυσπλασία, έσω 
κροταφική σκλήρυνση 

4.Υποξεία ή 
χρόνια 

Εξεργασία υπαίτια για την επιληπτική κρίση που 
δεν χρειάζεται άμεση παρέμβαση αλλά έχει 
σημαντική θεραπευτική ή προγνωστική αξία 

Όγκος ή μάζα, 
αδενολευκοδυστροφία 

5.Οξεία Οξεία βλάβη που απαιτεί άμεση, υπερεπείγουσα 
παρέμβαση 

Ισχαιμικό επεισόδιο, 
εγκεφαλική 
αιμορραγία, 
υδροκέφαλος, 
εγκεφαλίτιδα, 
μηνιγγίτιδα, 
μεταβολική 
κυτταροπάθεια, 
εγκεφαλικό οίδημα, 
οξύς εγκολεασμός, 
εγκεφαλικό απόστημα, 
κάταγμα κρανίου με 
οξεία  εγκεφαλική 
αιμορραγία, νέα 
υποξική βλάβη   

 

3. Mαγνητική Τομογραφία  

3.1. Πρωτόκολλα Μαγνητικής Τομογραφίας στην επιληψία 

Το 2009 η ILAE δημοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την νευροαπεικόνιση 

σε βρέφη και παιδιά με νεοδιαγνωθείσα επιληψία (41). Σε αυτές αναφέρουν ότι δεν υπάρχει 
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επίσημη συμφωνία για συγκεκριμένα πρωτόκολλα ή ακολουθίες MRI, αλλά παρόλα αυτά 

υπάρχει κοινή γραμμή ότι πρέπει να γίνονται τα παρακάτω (37): 

➢ Μια ανατομική, λεπτού πάχους ογκομετρική Τ1-βαρύτητας gradient-

recalled-echo ακολουθία, σε εγκάρσιο και στεφανιαίο επίπεδο 

➢  Τ2-βαρύτητας ακολουθία 

➢ FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery) ακολουθία, σε εγκάρσιο και 

στεφανιαίο επίπεδο, αν είναι δυνατόν 

➢ Υψηλής ανάλυσης λοξή στεφανιαία Τ2-βαρύτητας ακολουθία που θα 

απεικονίζει τον ιππόκαμπο (fast or turbo spin echo weighted sequence) 

Το μέγιστο πάχος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 4-5 mm. Σε περίπτωση εστιακής 

επιληψίας, ίσως είναι απαραίτητες λεπτότερες τομές (2 ή 3 mm) ή τρισδιάστατες ακολουθίες 

three- dimensional (3D) volume acquisitions με πάχος 1-2 mm), ώστε να ανιχνευθούν και να 

χαρακτηριστούν υποκείμενες φλοιικές δυσπλασίες.  

Η Diffusion weighed imaging (DWI) ακολουθία επιτρέπει τον διαχωρισμό μεταξύ 

κυταροτοξικού και αγγειογενούς οιδήματος (51) και συνδυάζεται με παραμετρικές εικόνες 

Apparent Diffusion Coefficient (ADC) χάρτη για την αξιολόγηση της διάχυσης των μορίων του 

νερού μιας περιοχής και συνεπώς την ανάδειξη των περιοχών οξείας ισχαιμίας νωρίτερα και 

από τις συμβατικές ακολουθίες Τ1 και Τ2 βαρύτητας (42,43). 

Σχετικά με τη χρησιμότητα νεότερων ακολουθιών, όπως τεχνικές μεταφοράς 

μαγνήτισης γνωστές ως magnetization transfer imaging και τεχνικές ανυσματικής διάχυσης 

γνωστές ως diffusion tensor imaging, είναι υπό συζήτηση, με τα έως τώρα δεδομένα να είναι 

ανεπαρκή για την εξαγωγή συμπεράσματος. Σε υποψία μεταβολικών διαταραχών 

συστήνεται Μαγνητική φασματοσκοπία, γνωστή ως MRS (Magnetic Resonance 

Spectroscopy).  

Παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών απαιτούν τροποποιημένες παραμέτρους στις 

ακολουθίες αυτές, λόγω της ανώριμης μυελίνωσης, που επηρεάζει τη δυνατότητα 

ανίχνευσης συχνών αιτίων επιληψίας. Ορισμένες βλάβες είναι πιθανό να «εμφανίζονται» και 

να «εξαφανίζονται» με την αλλαγή του σταδίου της μυελίνωσης, να ερμηνεύονται 

λανθασμένα ως περιοχές πιθανής φλοιϊκής δυσπλασίας αντί για περιοχές παραμονής μη 

μυελινωμένης λευκής ουσίας και να μην εμφανίζονται σε μελλοντικό έλεγχο (44–46). Εκτός 

από τις τρισδιάστατες ογκομετρικές ακολουθίες, σε παιδιά ηλικίας κάτω των δύο ετών η 

απεικόνιση πρέπει να περιλαμβάνει οβελιαία, εγκάρσια και στεφανιαία Τ1-βαρύτητας 
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ακολουθία. Η ογκομετρική Τ1 ακολουθία είναι λιγότερο χρήσιμη σε παιδιά κάτω του 1 έτους, 

λόγω της ατελούς μυελίνωσης. Η απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία (ειδικά με υψηλής 

ανάλυσης Τ2 ακολουθία) είναι σημαντικό να γίνεται έγκαιρα σε βρέφη (ηλικίας <1 έτους) με 

διάγνωση επιληψίας, ώστε να ανιχνεύονται φλοιϊκές ή υποφλοιώδεις δυσπλασίες, που ίσως 

θα είναι δυσκολότερα ανιχνεύσιμες μετά την ολοκλήρωση της μυελίνωσης. Αντιστρόφως, αν 

η ΜΤ πριν την ηλικία των 2 ετών είναι φυσιολογική, και η επιληψία παραμένει, τότε η ΜΤ 

πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 6 μήνες, και σίγουρα μετά από την ηλικία των 24-30 

μηνών. Σε αυτήν την ηλικία η πιο ώριμη μυελίνωση ίσως αναδείξει κάποια φλοιϊκή 

δυσπλασία που δεν είχε διαγνωστεί στις προηγούμενες απεικονίσεις (40) .  

Η χορήγηση σκιαγραφικού ενδοφλεβίως (γαδολινίου) πραγματοποιείται είτε όταν 

υπάρχει υποψία όγκου, αγγειακής δυσπλασίας, φλεγμονής, ή λοίμωξης, είτε μετά την 

απεικόνιση χωρίς σκιαγραφικό, εάν αυτή κριθεί απαραίτητη. Η χορήγηση γαδολινίου σαν 

ρουτίνα δεν φαίνεται να έχει όφελος στα παιδιά με επιληψία (41). Για νεότερα παιδιά (μη 

συνεργάσιμα και κατά κανόνα μικρότερα των 7ετών) απαιτείται χορήγηση καταστολής. 

Βρέφη, ειδικά ηλικίας μικρότερης των 3 μηνών, ίσως δεν χρειαστούν καταστολή, εάν το 

βρέφος έχει σιτιστεί αμέσως πριν την απεικόνιση και δύναται να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια 

της εξέτασης. Είναι σημαντικό τα ανωτέρω να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό, 

εξοικειωμένο και με εμπειρία στη χορήγηση καταστολής σε παιδιατρικό πληθυσμό. 

 

3.2. Μαγνητική Τομογραφία στην επιληπτική κατάσταση 

Τα δεδομένα σχετικά με την ανάγκη για επείγουσα νευροαπεικόνιση σε παιδιά με 

πρώτο επεισόδιο επιληψίας με τη μορφή επιληπτικής κατάστασης (ΕΚ) είναι περιορισμένα. 

Ο ορισμός της επείγουσας νευροαπεικόνισης διαφέρει στις διάφορες μελέτες. Οι Todd W. 

Lyons  και συνεργάτες (47), ως επείγουσα νευροαπεικόνιση όρισαν την απεικόνιση κατά την 

πρώτη εισαγωγή, καθώς πολλά από τα παιδιά που φτάνουν στο ΤΕΠ δεν είναι κλινικά 

σταθερά ώστε να προβούν σε απεικόνιση άμεσα. Το 34-49% του συνόλου των παιδιών σε ΕΚ 

φαίνεται  να έχουν παθολογική νευροαπεικόνση (24,48–50). Ωστόσο, πολλά από αυτά τα 

παθολογικά ακτινολογικά ευρήματα, δεν απαιτούν κατεπείγουσα ή επείγουσα παρέμβαση.  

Η Αμερικανική Ακαδημία Νευρολογίας αναφέρει πως τα δεδομένα είναι ελλιπή για 

την αποδοχή ή απόρριψη της σύστασης νευροαπεικόνισης ρουτίνας (40). Από την άλλη η ILAE 

προτείνει ότι παιδιά με πρώτο επεισόδιο επιληπτικών κρίσεων, και ενδείξεις για την ύπαρξη 
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επείγοντος, όπως σημεία αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης ή επιληπτική κατάσταση, 

χρειάζονται επείγουσα απεικόνιση (40,51,52). 

Η βιβλιογραφία σχετικά με την ανθεκτική και την υπερανθεκτική κατάσταση είναι 

αρκετά περιορισμένη , ειδικότερα σε ότι αφορά την νευροαπεικόνιση. Πρωταρχικός σκοπός 

της νευροαπεικόνισης είναι, όπως και στην ΕΚ, η ανεύρεση της αιτιολογίας που ίσως 

οδηγήσει σε συγκεκριμένη επείγουσα παρέμβαση. Συμπληρωματικός σκοπός είναι η 

ανίχνευση πιθανής επιληπτογόνου βλάβης που μπορεί να οδηγήσει σε επείγουσα 

χειρουργική εκτομή της βλάβης σε ειδικά κέντρα, αν αυτό είναι δυνατόν (35).  Ωστόσο, η 

ερμηνεία της ΜΤ που διενεργείται άμεσα κατά την ανθεκτική και υπερανθεκτική κατάσταση 

είναι πρόκληση, λόγω αλλαγών επαγόμενων, τόσο από τις ίδιες τις επιληπτικές κρίσεις, όσο 

και από την θεραπεία.  

 

3.2.1. Αγγειογενές και κυτταροτοξικό οίδημα 

Στην ερμηνεία των ΜΤ είναι σημαντική τόσο η εντόπιση του οιδήματος όσο και ο 

χαρακτηρισμός του οιδήματος ως αγγειογενές ή κυτταροτοξικό.   Η αξία της αναγνώρισης του 

τύπου του οιδήματος έγκειται στο ότι το αγγειογενές οίδημα μπορεί να μας προσανατολίσει 

στην αιτιολογία της ΕΚ, ενώ το κυτταροτοξικό συχνά υποδηλώνει διαταραχή της 

ακεραιότητας των νευρώνων λόγω της ανθεκτικής και της υπερανθεκτικής ΕΚ (35).  

Για την κατανόηση των εικόνων στις ΜΤ είναι χρήσιμη η κατανόηση της 

παθοφυσιολογίας των δύο τύπων οιδημάτων και  πως αυτά απεικονίζονται και διαχωρίζονται 

στη ΜΤ. Το αγγειογενές εγκεφαλικό οίδημα αναφέρεται σε έναν τύπο εγκεφαλικού 

οιδήματος στον οποίο διαταράσσεται ο αιματεγκεφαλικός φραγμός. Είναι ένα εξωκυτταρικό 

οίδημα που επηρεάζει κυρίως τη λευκή ουσία μέσω διαρροής υγρού από τριχοειδή αγγεία 

(53) . Στο κυτταροτοξικό οίδημα από την άλλη δεν διαταράσσεται η λειτουργία του 

ενδοθηλίου και δεν υπάρχουν αλλαγές στην διαπερατότητα των τριχοειδών, αλλά το 

εξωκυττάριο υγρό περνά μέσα στα κύτταρα με αποτέλεσμα οίδημα αυτών (53). 

Στον διαχωρισμό αυτών των δύο οιδημάτων καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η 

τεχνική μοριακής διάχυσης, diffusion-weighted imaging. H DWI είναι μια ακολουθία MT 

που βασίζεται στη μέτρηση των τυχαίων κινήσεων Brown των μορίων νερού σε ένα voxel 

ιστού (54). Πιο απλά, οι κυτταροβριθείς  ιστοί ή εκείνοι με κυτταρικό οίδημα παρουσιάζουν 

χαμηλότερους συντελεστές διάχυσης, δηλαδή περιορισμό διάχυσης, ενώ ιστοί πλούσιοι σε 

νερό έχουν αυξημένη διάχυση. Στην εικόνα 2 (55) φαίνεται σχηματικά η τυχαία/φυσιολογική, 
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η ελεύθερη και η περιορισμένη διάχυση των μορίων του νερού. Από τον συνδυασμό των DWI 

και Τ2 ακολουθιών προκύπτει o ADC χάρτης, που είναι ένας χάρτης των σχετικών 

συντελεστών διάχυσης. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε τόσο από τις DWI ακολουθίες όσο 

και από τον χάρτη οδηγούν στον χαρακτηρισμό του οιδήματος. Στον πίνακα 7 παρουσιάζεται 

μια σχηματική απεικόνιση του σήματος σε DWI  και ADC. 

 

 

Εικόνα 2. Απεικόνιση των κινήσεων των μορίων του νερού. Στην 1η εικόνα απεικονίζονται οι τυχαίες 

κινήσεις Brown των μορίων του νερού. Στην 2η οι κινήσεις των μορίων του νερού σε ιστό πλούσιο σε νερό 

και στην 3η σε ιστό κυτταροβριθή. ADC; apparent diffusion coefficient, DWI; diffusion weighted imaging 

Πίνακας 7. Σηματοφορία και ερμηνεία σε ευρήματα ακολουθιών DWI και ADC 

 DWI ADC  

Περιορισμός 

Διάχυσης 

  Κυτταροτοξικό 

οίδημα 

Αυξημένη διάχυση   Εγκεφαλονωτιαίο 

υγρό/αγγειογενές 

οίδημα 

Τ2-shine 

 through 

  Αγγειογενές οίδημα 

 

Το κυτταροτοξικό οίδημα εκδηλώνεται με ταυτόχρονο υψηλό σήμα σε DWI  

ακολουθία (πιο λευκό) και με πτώση τιμών σε ακολουθία ADC χάρτη (πιο μαύρο) (56). 
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Παράδειγμα κυτταροτοξικού οιδήματος αποτελεί η εικόνα 3 (57). Σε αυτήν παρατηρείται 

υψηλό σήμα σε DWI και χαμηλό σε ADC στο θάλαμο, τυπικά στοιχεία σε περίπτωση 

περιορισμού διάχυσης που αφορούν κυτταροτοξικό οίδημα.  

 

Εικόνα 3 Παράδειγμα κυτταροτοξικού οιδήματος. A. Εικόνες μαγνητική τομογραφίας, ακολουθίες διάχυσης 
(DWI) αριστερά και ADC χάρτη (δεξιά). Ο αριστερός θάλαμος (στον κύκλο) εμφανίζει αυξημένο σήμα σε DWI και 
μειωμένο σήμα σε ADC, ευρήματα που υποδηλώνουν περιορισμό διάχυσης και κυτταροτοξικό οίδημα. Β. 
Συνεχή, σχεδόν περιοδικά κύματα αιχμής συχνότητας 0.8-1 Hz στο αριστερό ημισφαίριο στο HEΓ του ίδιου 
παιδιού. 

Αντίθετα, σε αγγειογενές οίδημα, το σήμα μπορεί να είναι είτε φυσιολογικό είτε 

υψηλό αλλά όχι χαμηλό σε ακολουθία ADC χάρτη. Σε αγγειογενές οίδημα ακόμη και αν 

υπάρχει υψηλό σήμα DWI δεν πρόκειται για περιορισμό διάχυσης αλλά για Τ2 shine-through.  

Το Τ2 shine-through αναφέρεται σε υψηλό σήμα DWI το οποίο όμως δεν είναι αποτέλεσμα 

περιορισμού διάχυσης αλλά υψηλού σήματος στην Τ2 που «λάμπει μέσα» (“shines through”) 

στην DWI.  Το φαινόμενο αυτό φαίνεται στην εικόνα 4 (56). Σε πολλούς ασθενείς υπάρχει 

επικάλυψη μεταξύ των δύο τύπων οιδήματος και για τον λόγο αυτό είναι βοηθητική η 

επανάληψη της απεικόνισης (35). Το αγγειογενές οίδημα εμφανίζεται χωρίς πτώση τιμών σε 
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ακολουθία ADC χάρτη (αναμενόμενο ή πιο άσπρο σήμα) και φαίνεται ως υψηλής έντασης 

σήμα στις Τ2/FLAIR.  

 

Εικόνα 4. Παράδειγμα “shine through”. Παρατηρήθηκαν σε FLAIR ακολουθία περιοχές υψηλού σήματος στους 
κροταφικούς λοβούς (Α1, βέλη) και στον δεξιό βρεγματικό λοβό (A2, κεφαλές βελών). Επίσης φαίνονται περιοχές 
υψηλού σήματος στη DWI στο δεξιό βρεγματικό λοβό (A3, βέλος) χωρίς μείωση του σήματος σε ADC (A4). Τα 
παραπάνω υποδεικνύουν το φαινόμενο «T2 shine-through» αντί για περιορισμένη διάχυση. 

Σχετικά με τον διαχωρισμό των οιδημάτων μία ομάδα ερευνητών μελέτησε  τη 

δυνατότητα των ADC-χαρτών για την κατανόηση της παθοφυσιολογίας της ΕΚ 

χρησιμοποιώντας μοντέλα πιλοκαρπίνης σε αρουραίους. Βρήκαν αύξηση των τιμών ADC στον 

κροταφικό, βρεγματικό και απιοειδή φλοιό, στην αμυγδαλή, τον θάλαμο και τον ιππόκαμπο 

στα τρία λεπτά μετά την έναρξη των επιληπτικών κρίσεων σχετιζόμενες με αγγειογενές 

οίδημα μετά από χορήγηση πιλοκαρπίνης. Μεταξύ  30-90 λεπτών παρατήρησαν μέγιστη 

μείωση τιμών ADC στις υποφλοιϊκές δομές, που ήταν λιγότερο έκδηλη στα ζώα που τέθηκαν 

σε θεραπεία με διαζεπάμη. Μετά από 2 εβδομάδες από την έναρξη των επιληπτικών κρίσεων 

υπήρχε σημαντική απώλεια νευρώνων σε όλες τις περιοχές που είχαν ερευνηθεί, πιο έκδηλη 

στην ομάδα που δεν πήρε θεραπεία. Η μείωση τιμών ADC τα 30-90 λεπτά που αποτελεί 

πιθανή έκφραση κυτταροτοξικού οιδήματος, συσχετίζεται με την απώλεια νευρώνων στη 

μετακριτική φάση, επιτρέποντας μία εκτίμηση της επίδρασης των ΑΕΦ όταν χορηγούνται 

στην αρχική φάση των επιληπτικών κρίσεων (58). Παλαιότερα, άλλοι ερευνητές είχαν επίσης 

χρησιμοποιήσει  ζωικά μοντέλα πιλοκαρπίνης και είχαν εντοπίσει μείωση του ADC στον 

απιοειδή φλοιό, στο φλοιό όπισθεν του σπληνίου του μεσολοβίου και στην αμυγδαλή στις 

12 ώρες μετά την πρόκληση επιληπτικών κρίσεων και αύξηση των τιμών ADC στον ιππόκαμπο  

στις 24 ώρες μετά (59). Χρησιμοποιώντας μοντέλα καϊνικού οξέος, οι  Wang και συνεργάτες 

βρήκαν συγκρίσιμα αποτελέσματα (60). Πειραματικά μοντέλα και αρκετές σειρές ασθενών 

με εστιακές επιληπτικές κρίσεις έχουν αναδείξει μείωση τιμών ADC στις επιληπτογόνες 

εστίες, που υποδηλώνουν κυτταροτοξικό οίδημα (61,62). Ωστόσο υπάρχουν αναφορές για 

αγγειογενές οίδημα σε εστιακές επιληπτικές κρίσεις (63), που αποτελεί τον προτεινόμενο 
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μηχανισμό για την αναστρεψιμότητα των βλαβών (64). Οι υψηλές μεταβολικές απαιτήσεις 

των νευρικών κυττάρων και η αυξημένη διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης 

επαγόμενη από τις επιληπτικές κρίσεις μπορούν να αιτιολογήσουν το αγγειογενές οίδημα 

(65). Οι μη-αναστρέψιμες βλάβες πιθανώς να προκαλούνται από συνυπάρχον κυτταροτοξικό 

οίδημα λόγω ισχαιμίας (66,67). 

 

3.2.2. Ανωμαλίες σχετιζόμενες με ΕΚ γνωστές και ως Periictal MRI abnormalities  

Η ΜΤ ανιχνεύει μεταβολές που συμβαίνουν λόγω της επιληπτικής δραστηριότητας 

και ονομάζονται περικριτικές  ανωμαλίες (periictal MRI abnormalities, PMA) (68). Αυτές οι 

μεταβολές έχουν αποδοθεί σε αυξημένη μεταβολική δραστηριότητα, αυξημένη αιματική 

διήθηση σχετιζόμενη με επιληπτική δραστηριότητα, μετακκριτική (postictal) ελάττωση 

αιματικής διήθησης και σε παροδικές δομικές μεταβολές (69) και αντικατοπτρίζουν την 

παρατεταμένη ηλεκτρική δραστηριότητα των νευρώνων (70).  Οι Goldberg και συνεργάτες, 

πραγματοποίησαν αγγειογραφικές μελέτες και περιέγραψαν έντονη σκιαγραφική ενίσχυση 

σχετιζόμενη με την επιληπτική δραστηριότητα. Αυτό αργότερα επιβεβαιώθηκε από μελέτες 

SPECT (71), που έδειξαν μετακριτική αυξημένη αιματική διήθηση σε ασθενείς με εστιακή 

επιληψία (66). Από τότε, έχουν δημοσιευθεί πολλές μεμονωμένες περιπτώσεις, μικρές σειρές 

ασθενών και μελέτες σε ζώα που δείχουν αναστρέψιμες και μη αναστρέψιμες PMA. 

Διάφορες ακολουθίες και τεχνικές ΜΤ, όπως DWI, perfusion magnetic resonance (PMRI), 

λειτουργική ΜΤ (functional MRI, fMRI), αναγνώρισαν ανάλογες βλάβες (66,72–74). Εκτός από 

την αυξημένη αιματική διήθηση, οι αναφερόμενες αλλαγές περιλαμβάνουν σκιαγραφική 

ενίσχυση, αυξημένη σηματοφορία σε ακολουθία T2 βαρύτητας με καταστολή του σήματος 

του ΕΝΥ, την fluid-attenuated inversion recovery (FLAIR), περιορισμό διάχυσης στην DWI και 

μειωμένο σήμα σε ακολουθίες ADC χάρτη (64,75,76). 

Οι Jabeen και συνεργάτες σχεδίασαν μία προοπτική μελέτη  για τις PMA  σε 36 

ασθενείς άνω των 12 ετών (μέση ηλικία 46.8 έτη) με πολλαπλές επιληπτικές κρίσεις (cluster 

of seizures) ή ΕΚ (70). Τα αποτελέσματα έδειξαν PMA σε 20 ασθενείς (66%). Συγκεκριμένα 

καταγράφηκαν ανωμαλίες του ιπποκάμπου (53%), ανωμαλίες πέριξ της σχισμής του Sylvius 

(11.7%), ανωμαλίες  θαλάμων (30%), συμμετοχή του σπληνίου του μεσολοβίου (11.7) και 

συμμετοχή του εγκεφαλικού φλοιού (94.1%). Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι η διάρκεια 

των σπασμών ήταν στατιστικώς σημαντικά  υψηλότερη σε ασθενείς με PMA (59.11+20.97h) 

σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς PMA (27.33+9.33h) (p<0.001) 
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3.3. Mαγνητική Τομογραφία στο FIRES 

Η βιβλιογραφία σχετικά με το ρόλο της MRI στο FIRES  είναι περιορισμένη. Μία 

ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε το 2019 περιέλαβε 131 ασθενείς ηλικίας μικρότερης των 18 

ετών στους οποίους είχε γίνει MRI εγκεφάλου συνοψίζοντας 19 διαφορετικά επιστημονικά 

άρθρα (77). Συμπέραναν ότι οι περισσότεροι ασθενείς είχαν φυσιολογική ΜΤ στην οξεία 

φάση (61%) και περίπου το 25% είχαν παθολογία στον κροταφικό φλοιό. Επίσης στην οξεία 

φάση, στη μειονότητα των ασθενών ανευρέθηκαν αλλαγές στα βασικά γάγγλια, στη νήσο, 

και πιο σπάνια στον θάλαμο, και στο στέλεχος, ενώ παρατηρήθηκε και παρεγκεφαλιδικό 

οίδημα σε πολύ μικρό ποσοστό. Ως οξεία φάση θεώρησαν την αρχική εμφάνιση της ΕΚ ή όσο 

διαρκούσε η ΕΚ. Σχετικά με τη χρόνια φάση, που όρισαν την φάση μετά την αποδρομή της ΕΚ 

έως και την επανεξέταση μετά το εξιτήριο, παρατήρησαν ατροφία και έσω κροταφική 

σκλήρυνση. Τα ευρήματα της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης συνοψίζονται στον 

πίνακα 8 (77). 

 

Πίνακας 8. Απεικονιστικά ευρήματα σε παιδιά με FIRES  

Οξεία φάση  

(129 ασθενείς) 

1. Χωρίς παθολογικά ευρήματα (61.2%) 

2. Παθολογικό σήμα κροταφικού φλοιού (25.5%) 

3. Αλλαγές στα βασικά γάγγλια (6.9%) 

4. Ανωμαλίες στη νήσο (5.4%) 

5. Εγκεφαλικό οίδημα σε άλλους λοβούς (4.6%) 

6. Λεπτομηνιγγική σκιαγραφική ενίσχυση (4.6%) 

7. Παθολογικό σήμα στο θάλαμο (1.5%) 

8. Παθολογία στελέχους (1.5%) 

9. Παρεγκεφαλιδικό οίδημα ή αιμορραγία (0.7%) 

10. Μονόπλευρο Moya-moya (0.7%) 

Χρόνια φάση  

(97 ασθενείς) 

1. Ατροφία εγκεφάλου (49.4%) 

2. Έσω κροταφική σκλήρυνση (24.7%) 

3. Χωρίς παθολογικά ευρήματα (18.5%) 

4. Παθολογική λευκή ουσία (11.3%) 

5. Μεταβολές στα βασικά γάγγλια/θάλαμο (5.3%) 

6. Υψηλό σήμα στη νήσο και πέριξ αυτής (3.1%) 

7. Φλοιϊκή γλοίωση (2.1%) 

8. Επενδυματική ενίσχυση (1%) 

9. Εγκεφαλομαλακία (1%) 

10. Παθολογικό σήμα σε φλοιονωτιαία οδό και μέλανα 

ουσία (1%) 

 

Στις εικόνες 5 και 6 παρατίθενται  παραδείγματα δύο περιστατικών από τη μελέτη (77). 
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Εικόνα 5. MT σε ασθενή 5 ετών με FIRES. A: DWI σε εγκάρσια τομή ενός με κυτταροτοξικό οίδημα που 
περιορίζεται στις περιοχές του ιππόκαμπου των έσω κροταφικών λοβών, αμφοτερόπλευρα. B, C : FLAIR και 
DWI, αντίστοιχα, σε εγκάρσια τομή σε follow-up στις 10 ημέρες (ακόμα στην οξεία φάση). Παρατηρείται 
διάχυτο και σοβαρό κυτταροτοξικό οίδημα που περιλαμβάνει τόσο το θάλαμο όσο και τον φλοιό 

 

 

Εικόνα 6, MT σε ασθενή 6 ετών με FIRES την 5η ημέρα στην οξεία φάση. Α: T2 σε εγκάρσια τομή. B: FLAIR, 
στεφανιαία τομή. C: DWI σε εγκάρσια τομή. Σημειώνεται οίδημα αμφοτερόπλευρα στη νήσο, στα βασικά 
γάγγλια και, σε μικρότερο βαθμό, στο θάλαμο με συνοδό περιορισμένη διάχυση (κυτταροτοξικό οίδημα). Σε 
αυτήν την περίπτωση, η μαγνητική τομογραφία (MRI) την ημέρα 1 ήταν φυσιολογική. 

 

3.4. Μαγνητική Τομογραφία στην εμπύρετη επιληπτική κατάσταση 

Στον παιδιατρικό πληθυσμό, οι παρατεταμένες εμπύρετες επιληπτικές κρίσεις 

αποτελούν την πιο συχνή υποομάδα των ΕΚ, αποτελώντας το 35% του συνόλου των ΕΚ (1). Η 

σημασία της αναγνώρισης και αντιμετώπισης της εμπύρετης ΕΚ έχει τονιστεί από τη μελέτη 

FEBSTAT (78–81). H μελέτη αυτή είναι μια προοπτική πολυκεντρική μελέτη που είναι σε 

εξέλιξη από το 2012, και ερευνά την εμπύρετη ΕΚ και τη σχέση της με τη σκλήρυνση του 

ιπποκάμπου και την επιληψία κροταφικού λοβού. 
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Οι Shinar και συνεργάτες παρατήρησαν ότι αυξημένο ή ασαφές σήμα στην Τ2 

ακολουθία είχαν το 11.5%  των με παιδιών με εμπύρετη ΕΚ , ενώ από την ομάδα ελέγχου 

κανένα παιδί δεν είχε αυξημένο σήμα. Επίσης, αναφέρουν ότι αναπτυξιακές ανωμαλίες στον 

ιππόκαμπο είχαν το 10.5% των  παιδιών με εμπύρετη ΕΚ ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην 

ομάδα ελέγχου ήταν μόλις 2.21%. Επικρατούσα αναπτυξιακή ανωμαλία φαίνεται να είναι η 

διαταρραχή στροφής του ιπποκάμπου γνωστή ως hippocampal malrotation (HIMAL) (78). 

 Οι Lewis και συνεργάτες, παρατήρησαν ότι από τα 22 παιδιά που είχαν αυξημένο 

σήμα στην Τ2 ακολουθία, τα 14 επανεξετάστηκαν (follow-up) και από αυτά τα 10 εμφάνισαν 

σκλήρυνση ιπποκάμπου (71.4%) και τα 12 (857%) μειωμένο όγκο ιπποκάμπου  μετά από ένα 

χρόνο (82). 

Στην ίδια μελέτη, συνέχισαν με ποσοτικές μετρήσεις για να κατανοήσουν αν υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ της μορφολογίας του μέσου κροταφικού λοβού και της παρατεταμένης  

εμπύρετης ΕΚ. Συγκεκριμένα οι McCelland και συνεργάτες, μέτρησαν το ύψος και το εύρος 

του ιπποκάμπου, το εύρος του κροταφικού κέρατος και τη γωνία του ιπποκάμπoυ με την 

πλάγια αύλακα (81). Στην εικόνα 7 παρατίθενται οι παράμετροι που μέτρησαν. Η τελευταία 

μέτρηση είναι ενδεικτική της διαταραχής στον προσανατολισμό του ιπποκάμπου, που όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω είναι η πιο συχνή αναπτυξιακή ανωμαλία σε παιδιά με εμπύρετη ΕΚ 

και παθολογικές αλλοιώσεις στη ΜΤ (78).Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μετρήσεις του 

ιπποκάμπου συσχετίζονται ανεξάρτητα με την εμπύρετη ΕΚ, ακόμα και όταν δεν υπάρχει 

πλήρης HIMAL. Καταλήγουν ότι από τα δεδομένα τους φαίνεται ότι ένα εύρος ανωμαλιών 

του κροταφικού λοβού αμφοτερόπλευρα, συσχετίζεται με την εμπύρετη ΕΚ (81). 

 

Εικόνα 7. Μορφολογικές μετρήσεις μέσου κροταφικού λοβού σε HIMAL. Γραμμικές και μετρήσεις γωνιών, που 
φαίνονται με κόκκινο χρώμα, ελήφθησαν σε σχέση με τις γραμμές αναφοράς, που εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα. 
Οι μετρήσεις ελήφθησαν αμφοτερόπλευρα (οι μετρήσεις της δεξιάς πλευράς παραλείπονται εδώ για λόγους 
σαφήνειας). Α και Β: αποστάσεις ιπποκάμπιου σχηματισμού και αγκίστρου του ιπποκάμπου από τη μέση γραμμή 
αντίστοιχα. C: γωνία του ιπποκάμπιου σχηματισμού. D και Ε: ύψος και εύρος του ιπποκάμπιου σχηματισμού. F : 
Εύρος του κροταφικού κέρατος. G:  γωνία της πλάγιας έλικας. 
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3.5. Προγνωστική αξία Μαγνητικής Τομογραφίας 

Οι λίγες μελέτες για την προγνωστική αξία της ΜΤ στην ΕΚ είναι κυρίως αναδρομικές 

(66,83–88). Oι Canas και συνεργάτες, διεξήγαγαν προοπτική μελέτη 19 ασθενών σε 

επιληπτικές κρίσεις/επιληπτική κατάσταση μελετώντας τις PMΑ. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι στο follow-up το 63.2% των ασθενών είχε νευρολογικά ελλείμματα που ήταν ξεκάθαρα 

αποτέλεσμα της περικριτικής φάσης, ενώ το 46.2% των ασθενών ανέπτυξαν de novo 

επιληψία. Αυτή η νευρολογική επίπτωση ήταν τοπογραφικά σύμφωνη με τις PMA, με το ΗΕΓ 

και τη ΜΤ  κατά την παρακολούθηση (83). Όσον αφορά στην ανθεκτική και  υπερανθεκτική 

ΕΚ, σε μικρή σειρά ενηλίκων ασθενών με περικριτικές περιοχές υψηλής σηματοφορίας 

(hyperintensities) στον ταινιοειδή πυρήνα (προτείχισμα) το 85% αυτών ανέπτυξαν χρόνια 

επιληψία (88).  

Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι αν οι περικριτικές βλάβες οφείλονται σε κυτταροτοξικό 

οίδημα, περιμένουμε χειρότερη κλινική έκβαση (66,67). Άλλες μελέτες έδειξαν ότι το 

κυτταροτοξικό οίδημα υποχωρεί σε μερικές μέρες και δεν αναπτύσσεται μόνιμη βλάβη (89). 

Έχει αναφερθεί ατροφία του δεξιού κροταφικού φλοιού σε παρακολούθηση σε 6 εβδομάδες, 

6 μήνες και 58 μήνες μετά από την εξαφάνιση των βλαβών υψηλού σήματος σε ακολουθία 

DWI σχετιζόμενες με ΕΚ (85–87). Άλλες ομάδες επιστημόνων αναφέρουν νέκρωση φλοιϊκής 

ταινίας (cortical laminar necrosis) μετά από παρατεταμένη ΕΚ (90,91). Οι Canas και 

συνεργάτες, επισημαίνουν ότι το 63.2% των ασθενών με επιληπτικές κρίσεις/επιληπτική 

κατάσταση ανέπτυξαν όψιμες βλάβες (εστιακή ατροφία και φλοιϊκή νέκρωση). Παρόμοια 

ευρήματα παρατηρούνται και σε ζωικά μοντέλα, χωρίς συσχέτιση με οίδημα στη ΜΤ στην 

οξεία φάση (92).  

Οι αλλαγές στον θάλαμο δεν συσχετίζονται με την βραχυπρόθεσμη και την 

μακροπρόθεσμη πρόγνωση (84). Ίσως υπάρχει ευαισθησία στον θάλαμο και τον ιππόκαμπο 

στη διάδοση της επιληπτικής δραστηριότητας, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μόνιμες 

βλάβες (59). 

Συνοψίζοντας, όσον αφορά στις αλλαγές σήματος σε ασθενείς με ΕΚ, κάποιες 

περιοχές υψηλής έντασης μπορεί να είναι αναστρέψιμες, χωρίς όμως να συσχετίζονται 

γραμμικά με την έκβαση, καθώς περιοχές που είχαν αρχικά ανωμαλίες σήματος μπορεί να 

εξελιχθούν σε φλοιϊκή νέκρωση και ατροφία, ακόμα και μήνες μετά την διακοπή της ΕΚ με 

την προοπτική νέων επιληπτικών εστιών ή/και νευρολογικών ελλειμμάτων. Η αιτιολογία 
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είναι επίσης σημαντικός παράγοντας που δεν πρέπει να παραβλέψουμε καθώς αποτελεί 

ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα  και μπορεί να είναι το αίτιο των ΜΤ ανωμαλιών (24). 
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4. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να καταγραφούν οι αλλοιώσεις στις ΜΤ των 

παιδιών με ΕΚ που νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΘΠ με έμφαση στην τοπογραφία και τα ποιοτικά 

τους χαρακτηριστικά και να διερευνηθεί πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στα ποιοτικά και 

ποσοτικά χαρακτηριστικά των αλλοιώσεων στις ΜΤ με τα κλινικο-εργαστηριακά δεδομένα, 

τους προγνωστικούς δείκτες και την έκβαση.  

Επιμέρους σκοποί περιλαμβάνουν  

α) τη μελέτη των απεικονιστικών αλλοιώσεων και των κλινικών χαρακτηριστικών 

μεταξύ των παιδιών με ΕΚ, ανθεκτική ή υπερανθεκτική κατάσταση,  

β) την ποσοτικοποίηση της διάχυσης σε ADC χάρτες με τη χρήση ROIs και την συσχέτιση 

των τιμών διάχυσης με την κατηγορία ΜΤ, με την έκβαση και με το είδος της ΕΚ,  

γ) την ποσοτικοποίηση της έντασης σήματος σε FLAIR και τον προσδιορισμό της 

απόλυτης και ποσοστιαίας διαφοράς της έντασης σήματος στον παθολογικό φλοιό του 

εγκεφάλου σε σχέση με τον φυσιολογικό ποιοτικά φλοιό,  

δ) συσχέτιση της απόλυτης και ποσοστιαίας διαφοράς με την κατηγορία ΜΤ 
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5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Πρόκειται για αναδρομική μελέτη που αφορά σε παιδιά και εφήβους ηλικίας <18 

ετών που έχουν νοσηλευθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας παίδων (ΜΕΘΠ) του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) με αιτία εισαγωγής επιληπτική 

κατάσταση.  

5.1. Υλικό 

Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν ασθενείς της ΜΕΘΠ, που νοσηλεύθηκαν λόγω 

επιληπτικής κατάστασης τα τελευταία 11 χρόνια (2009-2020). Στα κριτήρια ένταξης της 

μελέτης συγκαταλέγονται η ηλικία (1 μήνα έως 18 έτη), η παρουσία επιληπτικής κατάστασης 

σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούνς  Ένωσης της Επιληψίας (ILAE) του 2015 που θέτει την 

ελάχιστη χρονική διάρκεια των επιληπτικών κρίσεων στα 5 λεπτά, η ανάγκη για εισαγωγή σε 

μονάδα εντατικής θεραπείς παίδων, είτε λόγω της ΕΚ, είτε λόγω των συνοδών καταστάσεων 

(π.χ. σήψη, εισρόφηση)  και η διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας.  

5.2. Δεδομένα και κριτήρια καταγραφής 

Στους ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη καταγράφηκαν τα εξής δεδομένα: 

1. Επιδημιολογικά δεδομένα (Ηλικία, φύλλο) 

2. Κλινικοεργαστηριακά δεδομένα που περιελάμβαναν διάρκεια νοσηλείας 

σε ημέρες, ιστορικό σπασμών, είδος σπασμών (γενικευμένοι, εστιακοί, 

εστιακοί με δευτεροπαθή γενίκευση), είδος επιληπτικής κατάστασης (ΕΚ, 

ανθεκτική ΕΚ ή υπερανθεκτική ΕΚ), διάρκεια σπασμών προ της 

εισαγωγής στη ΜΕΘΠ σε λεπτά, συμπτώματα προ εισαγωγής (εμπύρετο, 

διάρροια, έμετοι, νευρολογική σημειολογία), αιτιολογία ΕΚ (οξεία 

συμπτωματική, απομεμακρυσμένη συμπτωματική, εμπύρετη, 

ιδιοπαθής), τελική διάγνωση (λοίμωξη ΚΝΣ, γενετικό, αυτοάνοσο, 

μεταβολικό, αγγειακό, NORSE, FIRES, επιληπτικό σύνδρομο υπό 

διερεύνηση) 

3. Προγνωστικά δεδομένα (διάρκεια μηχανικού αερισμού, PRISM- Pediatric 

Risk of Mortality, νοσηλεία σε ΜΕΘ, νοσηλεία σε νοσοκομείο) 

4. Έκβαση ΜΕΘ (πλήρης ίαση, νέο νευρολογικό έλλειμμα,  προϋπάρχον 

νευρολογικό έλλειμμα χωρίς νέα μεταβολή, θάνατος) 
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5. Γενικά στοιχεία για τις ΜΤ (χρόνος παρέλευσης μεταξύ εισαγωγής σε 

ΜΕΘΠ και διενέργεια ΜΤ σε ημέρες, χρόνος παρέλευσης μεταξύ 1ης και 

επόμενων  ΜΤ σε ημέρες, αριθμός ΜΤ κατά τη νοσηλεία, αριθμός ΜΤ 

κατά το follow up, τεχνικές ΜΤ, αν έγιναν χορήγηση σκιαγραφικού 

ενδοφλεβίως, διενέργεια φλεβογραφίας ή/και αγγειογραφίας) 

6. Ποιοτικά απεικονιστικά ευρήματα της ΜΤ (επεξηγούνται παρακάτω) 

7. Ποσοτικά απεικονιστικά ευρήματα της  ΜΤ (επεξηγούνται παρακάτω) 

 

Η συλλογή των δημογραφικών, κλινικών και εργαστηριακών δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε από τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά και έγγραφα αρχεία ασθενών. Σχετικά με 

τις μαγνητικές τομογραφίες, ελήφθησαν πληροφορίες από τις γνωματεύσεις των 

ακτινολόγων κατά τη διενέργεια της ΜΤ και επίσης ανακλήθηκαν εκ νέου και 

επαναξιολογήθηκαν όλες οι απεικονίσεις που είχαν πραγματοποιηθεί από την εισαγωγή του 

παιδιού στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) μέχρι και την έξοδο από το νοσοκομείο. 

Σε περίπτωση που κατά τη νοσηλεία ο ασθενής είχε περισσότερες από μια ΜΤ, επιλέχθηκε η 

πρώτη και από τι επόμενες εκείνη με τα περισσότερα παθολογικά ευρήματα (στο εξής θα 

αναφέρεται ως 2η-παθολογική).  

Το πρωτόκολλο για τις ΜΤ ήταν σύμφωνο με τις οδηγίες για την νευροαπεικόνιση για 

παιδιά με νεοδιαγνωθείσα επιληψία (40). Οι απεικονίσεις έγιναν σε μαγνητικό τομογράφο, 

ισχύος πεδίου 1.5 Τesla με  

• μια ανατομική, λεπτού πάχους 1 mm ογκομετρική Τ1-βαρύτητας gradient-

recalled-echo ακολουθία, σε εγκάρσιο επίπεδο και με ανασυνθέσεις σε 3 

επίπεδα 

• μία ακολουθία Τ2-βαρύτητας σε εγκάρσιο και λοξό στεφανιαίο επίπεδο 

κάθετα στη σχισμή του Sylvius για την απεικόνιση του ιπποκάμπου 

• μία ακολουθία FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery) σε εγκάρσιο και 

λοξό στεφανιαίο επίπεδο κάθετα στη σχισμή του Sylvius για την απεικόνιση 

του ιπποκάμπου 

• Ακολουθίες διάχυσης DWI και επαγόμενες εικόνες ADC χάρτη σε εγκάρσιο 

επίπεδο 

Τα απεικονιστικά ευρήματα κατατάχθηκαν σε δύο κατηγορίες, ποιοτικά και 

ποσοτικά. Ποιοτικά απεικονιστικά ευρήματα θεωρήθηκαν εκείνα που εκτιμώνται ως 

παθολογικά από τον ιατρό χωρίς τη χρήση προγραμματιστικών εργαλείων. Ποσοτικά 
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ευρήματα θεωρήθηκαν εκείνα που για τη μέτρηση τους ήταν απαραίτητη η χρήση εργαλείων 

με το πρόγραμμα EVORAD και σε αυτά ανήκουν η μέτρηση των τιμών ADC και της έντασης 

σήματος σε περιγεγραμμένες περιοχές ενδιαφέροντος  (Regions of Interest γνωστά και ως 

ROI) και τα επαγόμενα με μαθηματικούς τύπους διαφορά σήματος μεταξύ ποιοτικά 

παθολογικής και ποιοτικά φυσιολογικής περιοχής φλοιού και ποσοστιαία διαφορά σήματος 

μεταξύ αυτών των περιοχών). 

Η κάθε ΜΤ χαρακτηρίστηκε ως 1) φυσιολογική, 2) παθολογική-περικριτική, 3) 

παθολογική με γνωστό ή εμφανές υπόστρωμα, 4) παθολογική με αδιευκρίνιστο υπόστρωμα 

και 5) περικριτικές αλλοιώσεις σε γνωστό ή εμφανές υπόστρωμα. Ως παθολογική-περικριτική 

ορίστηκε η ΜΤ στην οποία εντοπίζονται αλλοιώσεις που σύμφωνα με τα μέχρι τώρα 

βιβλιογραφικά δεδομένα μπορεί να αιτιολογηθούν από την επιληπτική κατάσταση. Ως 

παθολογική με γνωστό υπόστρωμα ορίστηκε η ΜΤ στην οποία οι αλλοιώσεις οφείλονται σε 

υποκείμενο γνωστό νόσημα και εντοπίζονται και σε προηγούμενη ΜΤ (πχ σε παιδί με 

αλλοιώσεις οζώδους σκλήρυνσης). Ως παθολογική με αδιευκρίνιστο υπόστρωμα ορίστηκε η 

ΜΤ στην οποία εντοπίζονται αλλοιώσεις αλλά αυτές δεν μπορούν να αιτιολογηθούν από την 

επιληπτική κατάσταση και δεν εντοπίζεται άλλη σαφής αιτία της αλλοίωσης. Τέλος, ως 

περικριτικές αλλοιώσεις σε γνωστό ή εμφανές υπόστρωμα καθορίστηκαν οι αλλοιώσεις που 

μπορούν να αιτιολογηθούν από την επιληπτική κατάσταση σε παιδιά με υποκείμενο γνωστό 

νόσημα. Στη συνέχεια οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 3 πιο συνοπτικές κατηγορίες: α) ασθενείς 

με φυσιολογική ΜΤ β) ασθενείς με περικριτικές ανωμαλίες στη ΜΤ με ή χωρίς επιπρόσθετες 

βλάβες (παθολογική periictal)  και γ) ασθενείς με μη-περικριτικές ανωμαλίες στη ΜΤ 

(παθολογική non-periictal) 

Αναφορικά με τα ποιοτικά απεικονιστικά ευρήματα, καταγράφηκε το είδος των 

αλλοιώσεων (εγκεφαλικό οίδημα, χωροκατακτητικές εξεργασίες, βλάβες εν τω βάθει λευκής 

ουσίας, βλάβες φαιάς ουσίας, ισχαιμία, αιμάτωμα, κοιλιομεγαλία, ατροφία εγκεφάλου, 

αποφρακτικός υδροκέφαλος) και η εντόπισή τους (μονόπλευρα αριστερά, μονόπλευρα 

δεξιά, αμφοτερόπλευρα). Πιο συγκεκριμένα για το οίδημα (υψηλή σηματοφορία σε T2 ή/και 

FLAIR) και για τις χωροκατακτητικές εξεργασίες προσδιορίστηκε η παρουσία τους στις 

παρακάτω περιοχές του εγκεφάλου: εγκεφαλικός φλοιός (μετωπιαία, κροταφικά, 

βρεγματικά, ινιακά, ιππόκαμπος, φλοιός πέριξ της σχισμής του Sylvius), θάλαμοι, βασικά 

γάγγλια, παρεγκεφαλίδα, στέλεχος. Επίσης στις ακολουθίες DWI και ADC χάρτη για τις ίδιες 

περιοχές το σήμα κατηγοριοποιήθηκε σε αυξημένο, μειωμένο και φυσιολογικό.  
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Όταν στις ΜΤ  ορισμένες πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες, σημάνθηκε ως  not done 

(N/D) όταν δεν έγινε κάποια ακολουθία και ως not accessible (N/A) όταν υπήρχαν τεχνικά 

προβλήματα (artifacts)  και δεν ήταν εύκολο να εκτιμηθεί η εικόνα.  

Αναφορικά με τα ποσοτικά ευρήματα, έγινε ποσοτικοποίηση της διάχυσης με 

μέτρηση των μονάδων ADC (σε mm2/s) σε εικόνες ADC χάρτη ως ακολούθως: σε κάθε ΜΤ 

σχεδιάστηκαν στις εικόνες ADC χάρτη ξεχωριστά ROIs στις παρακάτω είκοσι (20) 

προκαθορισμένες περιοχές του εγκεφαλικού παρεγχύματος με τη βοήθεια του λογισμικού 

EVORAD: μία σε κάθε κροταφικό λοβό, μία σε κάθε μετωπιαίο λοβό, μία σε κάθε βρεγματικό 

λοβό, μία σε κάθε ινιακό λοβό, μία σε κάθε ραβδωτό σώμα (βασικά γάγγλια), μία σε κάθε 

ιππόκαμπο, μία σε κάθε θάλαμο, μία επί τα έσω κάθε σχισμής του Sylvius, μια σε κάθε 

πλευρά στην εν τω βάθει λευκή ουσία, μία στο στέλεχος και μία στον φόντο, όπως φαίνεται 

στην εικόνα 8.  Κάθε ROI έγινε προσπάθεια να είναι ίδιου μεγέθους με το ετερόπλευρο. Οι 

θέσεις επιλογής έγιναν βάσει της ανατομίας και προτιμήθηκαν περιοχές των λοβών με 

περισσότερη ομοιογένεια χωρίς ΕΝΥ. Επίσης μετρήθηκε μία επιμηκυσμένη περιοχή από το 

γειτονικό φόντο για να αφαιρεθεί ο παράγοντας του θορύβου από τις μετρήσεις. 

 

Εικόνα 8. Θέσεις σχεδίασης  ROIS σε ADC χάρτη, εγκάρσια τομή, σε περιστατικό της μελέτης για την 
ποσοτικοποίηση της διάχυσης. Α. στέλεχος, Β. ιππόκαμπος και ινιακός φλοιός, Γ. νήσος, Δ. Βασικά γάγγλια, 
θάλαμος, κροταφικός φλοιός, φόντο, Ε. λευκή ουσία, Ζ. μετωπιαίος και βρεγματικός φλοιός 

Επιπρόσθετα τοποθετήθηκαν ROIs στην ακολουθία FLAIR για να υπολογιστεί η 

ένταση σήματος α) στην θέση στο φλοιό-υποφλοιώδη λευκή ουσία που αναδείκνυε ποιοτικά 

υψηλότερη σηματοφορία από τις διαθέσιμες τομές όλου του εγκεφάλου β) ετερόπλευρα σε 

Α Β Γ 

Δ Ε Ζ 
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παρόμοια θέση στο φλοιό με ποιοτική εκτίμηση φυσιολογικού φλοιού γ) στο γειτονικό 

φόντο, όπως φαίνονται στην εικόνα 9. Αν το σήμα ποιοτικά δεν διέφερε σημαντικά, στην 

καταγραφή τοποθετήθηκε ως παθολογικό αυτό με την υψηλότερη τιμή.  

 

 

Εικόνα 9. ROIs σε FLAIR στην περιοχή με ποιοτικά την υψηλότερη σηματοφορία. 

 

Ακολούθως έγινε υπολογισμός  

α) της διαφοράς αυτών των περιοχών μεταξύ τους :  

δROI-Μ=μεγαλύτερη τιμή ROI - μικρότερη τιμή ROI και  

β) της ποσοστιαίας διαφοράς τους λαμβάνοντας υπόψιν και το θόρυβο της εικόνας 

(φόντο):  

(𝜅 = (
τιμή  έντασης σήματος 𝑅𝑂𝐼 𝜋𝛼𝜃𝜊𝜆𝜊𝛾𝜄𝜅ή𝜍 𝜋𝜀𝜌𝜄𝜊𝜒ή𝜍−𝜃ό𝜌𝜐𝛽𝜊𝜍 𝜑ό𝜈𝜏𝜊𝜐

τιμή έντασης σήματος 𝑅𝑂𝐼 ετερόπλευρης κφ περιοχής−θόρυβος φόντου
− 1) × 100. 

 

Τέλος, μετρήθηκε η ένταση σήματος στη FLAIR ακολουθία σε εγκάρσιες και λοξές 

στεφανιαίες τομές σε περιοχές του εγκεφαλικού φλοιού που φαίνεται να σχετίζονται με 
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PMAs. Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν συνολικά 6 ROIs σε εγκάρσια τομή (εικόνα 10) και 6 σε 

λοξή στεφανιαία τομή (εικόνα 11) στις εξής περιοχές: α) σε φυσιολογικό με ποιοτική 

εκτίμηση φλοιό (κατά κανόνα στο μετωπιαίο λοβό), αμφοτερόπλευρα β) στον ιππόκαμπο 

αμφοτερόπλευρα και γ) πέριξ της σχισμής του Sylvius, αμφοτερόπλευρα .  

 

Εικόνα 10. ROIs σε FLAIR ακολουθία, εγκάρσιο επίπεδο. ROI ιπποκάμπου: κίτρινο βέλος, ROI νήσου: 
κόκκινος σταυρός, ROI μετωπιαίου φλοιού: κόκκινος κύκλος 

 

Εικόνα 11. ROIs σε FLAIR ακολουθία, λοξό στεφανιαίο επίπεδο. ROI ιπποκάμπου: κίτρινο βέλος, ROI 
νήσου: κόκκινος σταυρός, ROI μετωπιαίου φλοιού: κόκκινος κύκλος 

Ακολούθως, έγινε υπολογισμός της απόλυτης διαφοράς έντασης σήματος στη 

FLAIR δROI-Α, όπου δROI-Α= τιμή ROI αριστερά- τιμή ROI δεξιά στις 3 περιοχές 



[57] 
 

(ιππόκαμπος, νήσος, μετωπιαίος φλοιός) σε εγκάρσια και σε λοξή στεφανιαία τομή. 

Δηλαδή, συνολικά υπολογίσθηκαν οι παρακάτω 6 απόλυτες διαφορές: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτές οι μετρήσεις έγιναν σε όσες μαγνητικές ήταν διαθέσιμες για κάθε ασθενή, 

είτε κατά τη νοσηλεία, είτε πριν από αυτή, είτε μετά. Έτσι έγινε αρίθμηση τους με 

χρονολογική σειρά (1η και 2η). Στο σημείο αυτό να τονιστεί η διαφορά με την 2η-παθολογική 

ΜΤ που έχει αναφερθεί προηγουμένως. 

➢ 2η ΜΤ:  Η 2η ΜΤ που ήταν διαθέσιμη και διέθετε λοξή στεφανιαία τομή είτε 

κατά τη νοσηλεία είτε μετά από αυτή (π.χ. κατά το follow up) 

➢ 2η-παθολογική ΜΤ: Σε παιδιά που είχαν παραπάνω από μία ΜΤ κατά τη 

νοσηλεία επιλέχθηκε ως 2η εκείνη με τα πιο παθολογικά ευρήματα  

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοξή στεφανιαία τομή: 
 

1. 𝛿𝑅𝑂𝐼 − 𝐴𝜆𝜊𝜉𝜂 𝜎𝜏𝜀𝜑𝛼𝜈𝜄𝛼𝜄𝛼
𝜄𝜋𝜋𝜊𝜅𝛼𝜇𝜋𝜊𝜐 =τιμή ROI ιππόκαμπου αριστερά- τιμή ROI ιππόκαμπου δεξιά 

 
2. 𝛿𝑅𝑂𝐼 − 𝐴𝜆𝜊𝜉𝜂 𝜎𝜏𝜀𝜑𝛼𝜈𝜄𝛼𝜄𝛼

𝜈𝜂𝜎𝜊𝜐 = τιμή ROI νήσου αριστερά- τιμή ROI νήσου δεξιά 

 

3. 𝛿𝑅𝑂𝐼 − 𝐴𝜆𝜊𝜉𝜂 𝜎𝜏𝜀𝜑𝛼𝜈𝜄𝛼𝜄𝛼
𝜇𝜀𝜏𝜔𝜋. = τιμή ROI μετωπιαίου φλ.  αριστερά- τιμή ROI μετωπιαίου φλ. δεξιά 

Εγκάρσια τομή: 
 

1. 𝛿𝑅𝑂𝐼 − 𝐴𝜀𝛾𝜅ά𝜌𝜎𝜄𝛼
𝜄𝜋𝜋𝜊𝜅𝛼𝜇𝜋𝜊𝜐= τιμή ROI ιππόκαμπου αριστερά- τιμή ROI ιππόκαμπου δεξιά  

 
2. 𝛿𝑅𝑂𝐼 − 𝐴𝜀𝛾𝜅ά𝜌𝜎𝜄𝛼

𝜈𝜂𝜎𝜊𝜐     = τιμή ROI νήσου αριστερά- τιμή ROI νήσου δεξιά  

 
3. 𝛿𝑅𝑂𝐼 − 𝐴𝜀𝛾𝜅ά𝜌𝜎𝜄𝛼

𝜇𝜀𝜏𝜔𝜋.    = τιμή ROI μετωπιαίου φλ.  αριστερά- τιμή ROI μετωπιαίου φλ. δεξιά  
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5.3. Στατιστική Ανάλυση 

Αναφορικά με τη στατιστική επεξεργασία, πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση 

των δεδομένων με  χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 26.0. Οι ποσοτικές μεταβλητές με 

κανονική κατανομή περιγράφηκαν με τη μέση τιμή (mean ±Standard Error) και οι μη 

κανονικής κατανομής με τη διάμεση τιμή (median, IQR 25-75%). Οι απόλυτες (Ν) και σχετικές 

(%) συχνότητες χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή των ποιοτικών μεταβλητών.  

Για τη σύγκριση ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν δοκιμασίες t-test και 

ANOVA (παραμετρικές), Mann-Whitney και Kruskal-Wallis (μη παραμετρικές), ενώ για 

ποιοτικές μεταβλητές η δοκιμασία x2 διορθωμένη κατά Fisher (Fisher exact test). Το επίπεδο 

της στατιστικής σημαντικότητας σε όλες τις περιπτώσεις ορίστηκε σε τιμή κριτηρίου p 

μικρότερη του 0.05. 

 

5.4. Δεοντολογία Μελέτης 

Η συλλογή πραγματοποιήθηκε μετά από έγγραφη άδεια από το Επιστημονικό 

Συμβούλιο ΠΑΓΝΗ και την Επιτροπή Βιοηθικής (ΑΠ: 11353, Ημερομηνία: 27/07/2020). Η 

ενυπόγραφη συγκατάθεση των ασθενών δεν κρίθηκε απαραίτητη, εφόσον πρόκειται για 

ανώνυμη αναδρομική μελέτη καταγραφής, όπως ορίζει ο γενικός κανονισμός προστασίας 

προσωπικών δεδομένων. Η μελέτη είναι σύμφωνη με τις αρχές του Γενικού Κανονισμού για 

τη προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις. Τα 

δεδομένα συλλέχθηκαν, αποθηκεύτηκαν και φυλάχθηκαν ανώνυμα και κωδικοποιημένα σε 

ασφαλές μέρος με εχεμύθεια και ευθύνη του κύριου ερευνητή. Η πρόσβαση σε αυτά έγινε 

με τρόπο που διασφάλιζε το απόρρητο και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων και μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα και χωρίς 

καμία δυνατότητα να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση με φυσικά πρόσωπα.  
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6. Αποτελέσματα 

6.1. Ποιοτικά αποτελέσματα 

6.1.1. Περιγραφή αποτελεσμάτων 

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν συνολικά 40 παιδιά, τα 23 (57.5%) ήταν κορίτσια και 

τα 17 (42.5%) αγόρια.  Τα δημογραφικά, κλινικά στοιχεία για τους ασθενείς και γενικά 

στοιχεία για την απεικόνιση παρουσιάζονται στον πίνακα 9. 

Πίνακας 9. Δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών, γενικά στοιχεία για τις ΜΤ   

 Ασθενείς Ν=40  (%) 

Φύλο 

 Άρρενα 

 Θήλεα 

 

17 (42.5) 

23 (57.5) 

  

Κλινικά χαρακτηριστικά 

Ιστορικό σπασμών 

Πυρετός στην εισαγωγή 

Έμετος 

Εξάνθημα 

Νευρολογική σημειολογία 

 

10 (25) 

20 (50) 

6 (15) 

3 (7.5) 

7 (17.5) 

Αιτιολογία ΕΚ 

Οξεία συμπτωματική  

Απομακρυσμένη συμπτωματική 

Εμπύρετη 

Ιδιοπαθής 

 

15 (37.5) 

12 (30) 

7 (17.5) 

6 (15) 

Είδος EK 

EK 

Ανθεκτική ΕΚ 

Υπερανθεκτική ΕΚ 

40 

5 (12.5) 

19 (47.5) 

15 (37.5) 

Γενικά στοιχεία ΜΤ 

Αριθμός ΜΤ κατά τη νοσηλεία 

1 

2 

≥3 

 

31 (77.5) 

4 (10) 

5 (12,5) 

Αριθμός ΜΤ πριν τη νοσηλεία 

0 

1 

2 

 

33 (82.5) 

5 (12.5) 

1 (2.5) 

Αριθμός ΜΤ μετά τη νοσηλεία 

0 

1 

≥2 

 

28 (70) 

5 (12.5) 

6 (15) 

Κατηγορίες ΜΤ  

φυσιολογική 

παθολογική-periictal 

παθολογική- non periictal 

 

18 (45) 

14 (35) 

8 (20) 



[60] 
 

 

6.1.2. Συσχετίσεις με κατηγορία ΜΤ 

H μέση τιμή του χρονικού διαστήματος μεταξύ της ημέρας εισαγωγής και της ημέρας 

διενέργειας ΜΤ είναι 2 ημέρες. Από τους 40 ασθενείς, οι 18 είχαν φυσιολογική μαγνητική 

τομογραφία (45%). Από τους υπόλοιπους, οι 14 (35%) είχαν παθολογική- periictal και οι 8 

(20%)  είχαν παθολογική non periictal. Τα κλινικοεργαστηριακά, προγνωστικά δεδομένα και 

η έκβαση στις τρείς αυτές κατηγορίες ευρημάτων από την απεικόνιση, παρατίθενται στον 

πίνακα 10. 

 

Πίνακας 10 α. Ευρήματα στη Μαγνητική Τομογραφία  

    

  Ευρήματα Μαγνητικής τομογραφίας  
 All  

Ν=40 

Φυσιολογική 

Ν=18 

PMA 

Ν=14 

Non-PMA 

Ν=8 

p-value 

N (%) 

Φύλο     0.946 

Άρρεν 17 (42.5) 8 (44.4) 6 (42.9) 3 (37.5) 

Θήλυ 23 (57.5) 10 (55.6) 8 (57.1) 5 (62.5) 

Κλινικά 
χαρακτηριστικά 

     

Ιστορικό σπασμών 10 (25) 4 (22.2) 2 (14.3) 4 (50) 0.165 

Πυρετός στην 
εισαγωγή 

20 (50) 8 (44.4) 9 (64.3) 3 (37.5) 0.394 

Έμετος 6 (15) 2 (11.1) 3 (21.4) 1 (16.7) 0.708 

Εξάνθημα 3 (7.5) 0 3 (21.4) 0 0.049 

Νευρολογική 
σημειολογία 

7 (17.5) 2 (11.1) 3 (21.4) 2 (25) 0.616 

Αιτιολογία     0.152 

Οξεία 
συμπτωματική 

15 (37.5) 5 (27.8) 8 (57.1) 2 (25)  

Απομακρυσμένη 
συμπτωματική 

12 (30) 5 (27.8) 3 (21.4) 4 (50)  

Εμπύρετη 7 (17.5) 6 (33.3) 0 1 (12.5)  

Ιδιοπαθής 6 (15) 2 (11.1) 3 (21.4) 1 (12.5)  
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Πίνακας 10 β. Ευρήματα στη Μαγνητική Τομογραφία                                                                  

   
  Ευρήματα Μαγνητικής τομογραφίας  
 All  

Ν=40 

Φυσιολογική 

Ν=18 

PMA Non-PMA 

Ν=8 

p-value 

Έκβαση     0.554 

Ίαση/ βελτίωση 22 (55) 12 (66.7) 6 (42.9) 4 (50) 

Νευρολογικό 
έλλειμμα (νέο) 

11 (27.5) 11 (27.5) 5 (27.8) 4 (28.6) 

Αμετάβλητο 
νευρολογικό status 

3 (7.5) 1 (5.6) 1 (7.1) 1 (12.5) 

Θάνατος 3 (7.7) 0 3 (21.4) 1 (12.5) 

Είδος EK     0.108 

EK 5 (12.5) 3 (16.7) 0 2 (25) 

Ανθεκτική ΕΚ 19 (47.5) 9 (50) 5 (35.7) 5 (62.5) 

Υπερανθεκτική ΕΚ 16 (40) 6 (33.3) 9 (64.3) 1 

Τελική διάγνωση     0.041 

Λοίμωξη ΚΝΣ 4 (10) 3 (16.7) 1 (7.1) 0  

Γενετικό νόσημα 12 (30) 4 (22.2) 2 (14.3) 6 (75)  

Αυτοάνοσο 
νόσημα 

4 (10) 0 3 (21.4) 1 (12.5)  

Μεταβολικό 
νόσημα 

2 (5) 0  1 (7.1) 1 (12.5)  

Αγγειακό ΚΝΣ 2 (5) 2 (11.1) 0 0  

NORSE 8 (20) 5 (27.8) 3 (21.4) 0  

FIRES 6 (15) 2 (11.1) 4 (28.6) 0  

Επιληπτικό 
σύνδρομο υπό 

διερεύνηση 

2 (5) 2 (11.1) 0 0  

 

 

 

Όσον αφορά στην  κατηγορία ΜΤ, υπήρχε θετική συσχέτιση με την τελική διάγνωση 

(p= 0.041). Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά με περικριτικές ανωμαλίες στη ΜΤ 

είχαν ως τελική διάγνωση συχνότερα FIRES (28.6%)  και ακολουθούσε NORSE (21.4%) και 

αυτοάνοση νόσος (21.4%). Στην ομάδα ασθενών με παθολογικά ευρήματα ΜΤ που δεν 

σχετίζονται με περικριτικές ανωμαλίες η επικρατούσα διάγνωση ήταν γενετικό νόσημα 
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(75%), αυτοάνοσο νόσημα (12.5%) και μεταβολικό νόσημα (12.5%). Οι τελικές διαγνώσεις 

των ασθενών ανά κατηγορία ΜΤ παρουσιάζονται στην εικόνα 12. 

 

 
Εικόνα 12. Τελικές διαγνώσεις ανά κατηγορία ΜΤ, Α. φυσιολογική ΜΤ, Β. παθολογική- periictal, Γ. παθολογική –
non periictal 

 

Επίσης προέκυψε συσχέτιση μεταξύ της κατηγορίας ΜΤ και του εξανθήματος 

(p=0.049). Οι ασθενείς με εξάνθημα ήταν 3 και το σύνολο αυτών είχε ΜΤ παθολογική-

periictal. 

6.1.3. Συσχετίσεις με την έκβαση 

Όσον αφορά στην έκβαση, ισχυρή συσχέτιση υπήρξε μεταξύ της έκβασης με την 

ηλικία (p=0.002), το δείκτη κλινικής βαρύτητας PRISM (p<0.001), και την αντίστοιχη 

προβλεπόμενη θνητότητα (p=0.002), τις ημέρες μηχανικού αερισμού (p=0.002), τη διάρκεια 

νοσηλείας στη ΜΕΘΠ (p=0.002) και στο νοσοκομείο (p=0.002) και την αιτιολογία των 

σπασμών (p=0,009).  Η έκβαση, τέλος, δεν συσχετίστηκε με την κατηγορία ΜΤ (p=0.554), την  

τελική διάγνωση (p=0.371), το είδος ΕΚ (p=0.094), το φύλο (p=0.756). 

 

6.1.4. Συσχετίσεις με το είδος της επιληπτικής κατάστασης 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ασθενών, τα κλινικοεργαστηριακά δεδομένα, οι 

προγνωστικοί δείκτες και η έκβαση παρουσιάζονται ανά είδος επιληπτικής κατάστασης (EΚ, 

ανθεκτική ΕΚ και υπερανθεκτική ΕΚ), στον πίνακα 11. 

 

Α Β

 

Γ
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Πίνακας 11. Χαρακτηριστικά ασθενών ανά είδος επιληπτικής κατάστασης 

  Είδος Επιληπτικής Κατάστασης (ΕΚ)  
 All Ν=40 ΕΚ 

Ν=5 
Ανθεκτική   

Ν=19 
Υπερανθεκτική 

Ν=16 
p-

value 
N (%) 

Φύλο     0.368 
Άρρεν 
Θήλυ 

17 (42.5) 
23 (57.5) 

1 (20) 
4 (60) 

10 (52.6) 
9 (47.4) 

6 (37.5) 
10 (62.5) 

Κλινικά 
χαρακτηριστικά 

     

Ιστορικό 
σπασμών 

10 (25) 2 (40) 6 (31.6) 2 (12.5) 0.305 

Πυρετός στην 
εισαγωγή 

20 (50) 3 (60) 9 (47.4) 8 (50) 0.881 

Έμετος 6 (15)  0 1 (5.3) 5 (31.2) 0.061 
Εξάνθημα 6(7.5) 0 1(5.3) 2(12.5) 0.571 

Νευρολογική 
σημειολογία 

7(17.5) 1  (20) 2 (10.5) 4 (25) 0.526 

Αιτιολογία     0.206 
Οξεία 

συμπτωματική 
15 (37.5) 3 (60) 3 (15.8) 9 (56.3) 

Απομεμακρυσμένη 
συμπτωματική 

12 (30) 1 (20) 7 (36.8) 4 (25) 

Εμπύρετη 7 (17.5) 1 (20) 5 (26.3) 1 (6.3) 
Ιδιοπαθής 6 (15) 0 4 (21.1) 2 (12.5) 

Έκβαση 0.094 
Ίαση/ βελτίωση 22 (55) 3 (60) 13 (68.4) 6 (37.5) 

Νευρολογικό 
έλλειμμα (νέο) 

11 (27.5) 2 (40) 2 (10.5) 7 (43.8) 

Αμετάβλητο 
νευρολογικό 

status 

3 (7.5) 0 3 (15.8) 0 

Θάνατος 3 (7.7) 0 1 (5.3) 3 (18.8) 
Mean ± Standard Deviation 

Ηλικία (έτη) 5.2±4.4 1.6±1.7 4.2±3.1 5.2±1.3 0.011 
Νοσηλεία ΜΕΘ 
(σε ημέρες) 

18±22 7.8±2.1 7.9±3.3 33.3±28.9 <0.001 

Νοσηλεία 
Νοσοκομείο (σε 
ημέρες) 

23.4±23 11.6±3 12.6±5.5 39.9±30.6 <0.001 

PRISM Predicted 
mortality % 

18.3±23.8 6.8±2.6 15.9±23.3 24.7±27 0.296 

Διάρκεια 
Μηχανικού 
Αερισμού (ημ) 

16.9±22 5±2.1 7±3.1 32.4±29.2 <0.001 

 

Στα δύο παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται η ηλικιακή κατανομή (εικόνα 13) 

και η έκβαση των παιδιών στη ΜΕΘΠ ανά είδος επιληπτικής κατάστασης (εικόνα 14). 
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Εικόνα 13.  Ηλικιακή κατανομή ανά είδος επιληπτικής κατάστασης. Ο μέσος όρος ηλικίας ηταν σημαντικά 
μεγαλύτερος στα παιδιά με υπερανθεκτική ΕΚ. SE, status epilepticus; RSE, refractory SE; SRSE, super RSE 

  

 

Εικόνα 14. Έκβαση παιδιών στη ΜΕΘΠ ανά είδος επιληπτικής κατάστασης. Η ίαση επικράτησε των νέων 
νευρολογικών ελλειμμάτων σε ολα τα είδη ΕΚ ενώ οι θάνατοι ήταν σημαντικά συχνότεροι στα παιδιά με 
υπερανθεκτική ΕΚ.  SE, status epilepticus; RSE, refractory SE; SRSE, super RSE 

 

 

P=0.094 



[65] 
 

6.1.5. Σύγκριση FLAIR- T2 ακολουθίας 

Πραγματοποιήθηκε σύγκριση FLAIR και Τ2 ακολουθίας, σχετικά με το ποια από τις 

δύο τεχνικές ανιχνεύει συχνότερα το παθολογικό σήμα. Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε 

συμφωνία μεταξύ των αποτελεσμάτων σε FLAIR και Τ2 με στατιστική σημαντικότητα 

(p<0.001). Πιο συγκεκριμένα στον μετωπιαίο φλοιό, στη λευκή ουσία, στα βασικά γάγγλια, 

στο μεσολόβιο, στο στέλεχος και στην παρεγκεφαλίδα υπήρχε 100% συμφωνία μεταξύ FLAIR 

και Τ2. Ασυμφωνία μεταξύ τους, δηλαδή μη ανίχνευση παθολογικού σήματος σε Τ2 παρά την 

ανίχνευση παθολογικού σήματος σε FLAIR, παρατηρήθηκε στη νήσο (7.1%), στον ιππόκαμπο 

(10%), στον βρεγματικό φλοιό (23.1%), στον κροταφικό φλοιό (9.1%), στον ινιακό φλοιό 

(16.7%) και στον θάλαμο (16.7%) (πινακας 12) . Τέλος δεν υπήρχε καμία εξέταση στην οποία 

να ανιχνεύθηκε παθολογικό σήμα σε Τ2 ακολουθία και όχι σε FLAIR.  

 

Πίνακας 12. Σηματοφορία σε Τ2 και FLAIR ακολουθίες στις επιμέρους περιοχές του 

εγκεφάλου 

 

Επιμέρους περιοχές 

εγκεφάλου 

Αυξημένο σήμα σε 

FLAIR 

Αυξημένο σήμα σε 

Τ2 (%) 

Μη ανίχνευση 

σήματος σε T2 (%) 

P value 

Πέριξ σχισμής Sylvius 14 13 (92.9) 1 (7.1) <0.001 

Ιππόκαμπος 10 9(90) 1 (10) <0.001 

Φλοιός λοβών 

Βρεγματικός 

Κροταφικός 

Ινιακός 

Μετωπιαίος 

 

13 

11 

6 

10 

 

10 (76.9) 

10 (90,9) 

5 (83.3) 

10 (100) 

 

3 (23.1) 

1 (9.1) 

1 (16.7) 

0  

 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

Λευκή Ουσία 10 10 (100) 0 <0.001 

Βασικά γάγγλια 7 7 (100) 0 <0.001 

Θάλαμος 6 5 (83.3) 1 (16.7) <0.001 

Μεσολόβιο 1 1 (100) 0 0.025 

Στέλεχος 1 1 (100) 0 0.025 

Παρεγκεφαλίδα 3 3 (100) 0 <0.001 
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6.1.6. Τοπογραφία των αλλοιώσεων στην ΜΤ σε FLAIR ακολουθία 

Στον πίνακα 13 παρουσιάζεται η συσχέτιση του αυξημένου σήματος σε FLAIR στις 

επιμέρους περιοχές με την κατηγορία ΜΤ. 

Παρατηρήθηκε ότι στα 14 παιδιά με παθολογική-periictal ΜΤ, οι περιοχές που 

παρουσίασαν συχνότερα οίδημα στη FLAIR ακολουθία ήταν ο φλοιός πέριξ της σχισμής του 

Sylvius (νήσος) στον οποίο υπήρχε αυξημένο σήμα σε 11 (78.6%) παιδιά, ο ιππόκαμπος σε 10 

(71.4%)  και ο βρεγματικός και κροταφικός φλοιός σε 9 (64.3%) και 8 (57.1%) παιδιά 

αντίστοιχα. Θετική συσχέτιση μεταξύ του αυξημένου σήματος σε FLAIR και της κατηγορίας 

ΜΤ υπήρξε στον φλοιό πέριξ σχισμής Sylvius (p<0.001), στον ιππόκαμπο (p<0.001), στον 

βρεγματικό φλοιό (p<0.001), στον κροταφικό φλοιό (p=0.001),  στη λευκή ουσία (p=0.003),  

και στον ινιακό φλοιό (p=0.004).  
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Πίνακας 13. Τοπογραφία αυξημένου σήματος σε FLAIR ανά κατηγορία ΜΤ 

 All Ν=40 Normal 

N=18 

Abnormal 

Periictal N=14 

Abnormal 

non-periictal 

N=8 

p-value 

Αυξημένο σήμα 

σε FLAIR 

     

      

Πέριξ σχισμής 

Sylvius 

14 (35) 0 11 (78.6) 3 (37.5) <0.001 

Ιππόκαμπος 10 (25) 0 10 (71.4) 0 <0.001 

Φλοιός λοβών 

Βρεγματικός 

Κροταφικός 

Ινιακός 

Μετωπιαίος 

 

13 (32.5) 

11 (27.5) 

6 (15) 

10 (25) 

 

0 

0 

0 

0 

 

9 (64.3) 

8 (57.1) 

6 (42.9) 

6 (42.9) 

 

4 (50) 

3 (37,5) 

0 

4 (50) 

 

<0.001 

0.001 

0.001 

0.04 

Λευκή Ουσία 10 (25) 0 7 (50) 3 (37.5) 0.003 

Βασικά γάγγλια 7 (17.5) 0 6 (42.9) 1 (12.5) 0.006 

Θάλαμος 6 (15) 0 5 (35.7) 1 (12.5) 0.019 

Μεσολόβιο 1 (2.5) 0 1 (7.1) 0 0.386 

Στέλεχος 1 (2.5) 0 0 1 (12.5) 0.129 

Παρεγκεφαλίδα 3 (7.5) 1 (5.6) 0 2 (25) 0.092 

 

 

Οι συχνότερες περιοχές εμφάνισης οιδήματος στα 8 παιδιά με παθολογική-non 

periictal ΜΤ, ήταν κατά φθίνουσα σειρά ο μετωπιαίος φλοιός (50%), ο βρεγματικός φλοιός 

(50%), ο κροταφικός φλοιός (37.5%), πέριξ της σχισμής του Sylvius (37.5%), η λευκή ουσία 

(37.5%), η παρεγκεφαλίδα (25%), το στέλεχος (12.5%), ο θάλαμος (12.5%), λευκή ουσία 

(12.5%), βασικά γάγγλια(12.5%), μεσολόβιο (0%), ινιακός φλοιός (0%) και ιππόκαμπος (0%). 
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6.1.7. Συσχέτιση αυξημένου σήματος σε FLAIR με έκβαση 

Η έκβαση ΜΕΘΠ συσχετίστηκε με το παθολογικό σήμα σε FLAIR ακολουθία στην 1η 

ΜΤ στα βασικά γάγγλια (p=0.012), στον βρεγματικό φλοιό (p=0.024 ) (εικόνα 15), στον 

ιππόκαμπο (p=0.025), στο στέλεχος (0.026), στο μεσολόβιο (0.026), στον μετωπιαίο φλοιό 

(p=0.003), στον ινιακό φλοιό (p=0.003) ενώ δεν υπήρξε συσχέτιση μεταξύ έκβασης και 

παθολογικού σήματος σε FLAIR στον φλοιό πέριξ της σχισμής του Sylvius (p=0.669), στην 

παρεγκεφαλίδα (p=0.448), στον κροταφικό φλοιό (p=0.136), στη λευκή ουσία (p=0.075) και 

στο θάλαμο(p=0.056).  

  

 

Εικόνα 15. Συσχέτιση μεταξύ έκβασης  και υψηλής σηματοφορίας σε FLAIR στον βρεγματικό φλοιό στην 
1η ΜΤ 
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6.1.8. Σηματοφορία σε DWI και  ADC 

Στον πίνακα 14 παρουσιάζεται το σήμα σε ακολουθία DWI και ADC χάρτη (αυξημένο, 

μειωμένο, φυσιολογικό) στα παιδιά με αυξημένο DWI σήμα στις επιμέρους περιοχές του 

εγκεφάλου κατά την 1η ΜΤ.  

 

Πίνακα 14. Σηματοφορία σε DWI και ADC  στην 1η  ΜΤ 

Περιοχές 

εγκεφάλου 

Αυξημένο 

σήμα DWI  

Αυξημένο 

σήμα ADC 

Μειωμένο 

σήμα  ADC 

Φυσιολογικό 

σήμα ADC 

N/A 

N/D 

P 

value 

Πέριξ σχισμής 

Sylvius 

10 0 6 4 0 <.001 

Ιππόκαμπος 7 3 4 0 0 <.001 

Φλοιός λοβών 

Βρεγματικός 

Κροταφικός 

Ινιακός 

Μετωπιαίος 

 

8 

11 

4 

8 

 

1 

2 

1 

2 

 

5 

6 

3 

4 

 

2 

3 

0 

2 

 

0 

0 

0 

0 

 

<.001 

<.001 

<.001 

<.001 

Λευκή Ουσία 3 1 2 0 0 <.001 

Βασικά γάγγλια 7 3 3 1 0 <.001 

Θάλαμος 5 2 1 2 0 <.001 

Μεσολόβιο 1 1 0 0 0 <.001 

Στέλεχος 1 0 1 0 0 <.001 

Παρεγκεφαλίδα 1 0 0 0 1 <.001 

 

 Ο αριθμός των παιδιών στα οποία ήταν διαθέσιμη 2η-παθολογική ΜΤ  κατά τη 

διάρκεια της νοσηλείας τους ήταν 8 (20%) παιδιά με υπερανθεκτική ΕΚ.  Το σήμα σε 

ακολουθία DWI και ADC χάρτη (αυξημένο, μειωμένο, φυσιολογικό) στα παιδιά με αυξημένο 

DWI σήμα στις επιμέρους περιοχές του εγκεφάλου κατά την 2η-παθολογική ΜΤ 

παρουσιάζεται στον πίνακα 15. Λόγω του μικρού αριθμού του δείγματος δεν προέκυψαν 

στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα 
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Πίνακα 15. Σηματοφορία σε DWI και ADC  στην 2η-παθολογική  ΜΤ  

Περιοχές εγκεφάλου Αυξημένο 
σήμα DWI  

Αυξημένο 
σήμα ADC 

Μειωμένο 
σήμα  ADC 

Φυσιολογικό 
σήμα ADC 

N/A 
N/D 

P value 

Πέριξ σχισμής Sylvius 2 (25) 0 1 1 0 0.2 

Ιππόκαμπος 4 (50) 1 1 2 0 0.125 

Φλοιός λοβών 

Βρεγματικός 

Κροταφικός 

Ινιακός 

Μετωπιαίος 

 

3 (37.5) 

3 (37.5) 

3 (37.5) 

3(37.5) 

 

0 

0 

0 

0 

 

3 

3 

3 

3 

 

0 

1 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0.018 

0.014 

0.018 

0.018 

Λευκή Ουσία 2 (25) 0 2 0 0 0.018 

Βασικά γάγγλια 1 (12.5) 1 0 0 0 0.046 

Θάλαμος 2 (25) 1 0 1 0 0.149 

Μεσολόβιο 6 (85.7) 0 0 6 0 0.001 

Στέλεχος 1(12.5) 1 0 0 0 0.018 

Παρεγκεφαλίδα 0 0 0 0 0 0.03 

6.2. Ποσοτικά αποτελέσματα 

6.2.1. Τιμές σε ADC maps 

6.2.1.1. Συσχέτιση με κατηγορία ΜΤ 

Στις ποσοτικές μετρήσεις συγκρίθηκαν οι τιμές στους ADC χάρτες στις διαφορετικές 

κατηγορίες ΜΤ (φυσιολογική, παθολογική periictal, παθολογική non-periictal). Οι 

περισσότερες τιμές δεν εμφάνισαν στατιστική σημαντικότητα, εντούτοις στα παιδιά με 

περικριτικές ανωμαλίες, οι τιμές ADC στις περισσότερες επιμέρους περιοχές μέτρησης 

έτειναν να είναι χαμηλότερες απ’ ότι στα παιδιά με φυσιολογική ΜΤ ή με παθολογία που δεν 

σχετίζεται με περικριτικές ανωμαλίες (πίνακας 16).  

 

5.1.1.1. Συσχέτιση με έκβαση 

Όσον αφορά στη συσχέτιση ADC τιμών με την έκβαση, στον κροταφικό λοβό 

χαμηλότερες τιμές ADC συσχετίστηκαν με νευρολογικό έλλειμμα και θάνατο. Στις υπόλοιπες 

περιοχές που μελετήθηκαν δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την έκβαση. 
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Πίνακας 16. Τιμές ADC  σε mm2/s ανά περιοχή στις τρεις κατηγορίες ΜΤ στην 1η ΜΤ 

 All Φυσιολογική Παθολογική 

Periictal 

Παθολογική 

non-periictal 

p-value 

Κροταφικός ΑΡ 96.2±16.3 97±12.9 88.1±16.6 106.9±17.6 0.031 

Κροταφικός ΔΕ 96.9±15.7 97.8±15 93.7±19.2 100±11.6 0.648 

Μετωπιαίος ΑΡ 95±17.5 96.7±10 94.2±27 92.5±12.1 0.843 

Μετωπιαίος ΔΕ 100.3±18.2 100.8±10.4 98±25.3 102±20.7 0.839 

Βρεγματικός ΑΡ 100.3±18.4 101.7±12.1 97±27.2 101.8±14.1 0.790 

Βρεγματικός ΔΕ 103±21.4 106±13.7 97±30.4 105±18.7 0.507 

Ινιακός ΑΡ 95±14.9 96.7±13.6 89.5±14.8 101.7±16.2 0.166 

Ινιακός ΔΕ 92.2±18 94.7±14.9 80.3±15.2 105±18.2 0.003 

Λευκή ουσία ΑΡ 102±23.3 105±15.4 97±33.2 102±19.4 0.670 

Λευκή ουσία ΔΕ 101±22.1 105.1±17 98±30.3 98±16 0.643 

Βασικά γάγγλια 

ΑΡ 

87.6±12.5 87.9±12.5 87.6±14.9 86±9 0.987 

Βασικά γάγγλια 

ΔΕ 

88.1±13.3 88.7±13.9 88.3±15.3 86.1±8.5 0.907 

Στέλεχος 91.9±16.7 92.8±18.8 91±15.9 91.2±14 0.951 

Ιππόκαμπος ΑΡ 100±19 104±16.9 95.4±23.8 99.4±13.6 0.442 

Ιππόκαμπος ΔΕ 98.5±17.5 103±19.5 91.3±14.5 98.5±14 0.148 

Θάλαμος ΑΡ 85.8±11.9 86.7±13.6 84.3±10.6 86.1±10.7 0.861 

Θάλαμος ΔΕ 86.2±11.6 85.8±12.3 86.9±11.7 85.8±11.4 0.968 

Πέριξ σχισμής 

Sylvius AP 

97.8±12.9 99.5±13.7 95.6±14.8 97.5±6.2 0.720 

Πέριξ σχισμής 

Sylvius ΔΕ 

96.9±14 99.7±14.8 93.7±15.5 95.8±7.9 0.493 
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5.1.1.2. Συσχέτιση με είδος ΕΚ 

Επίσης, δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ των τιμών  στους ADC χάρτες και του είδους 

της επιληπτικής κατάστασης (EK, ανθεκτική ΕΚ, υπερανθεκτική ΕΚ) σε καμία από τις 

επιμέρους περιοχές.  

 

5.1.2. Τιμές σε FLAIR 

5.1.2.1. Συσχέτιση με κατηγορία ΜΤ 

Δεν υπήρξε καμία συσχέτιση μεταξύ των τιμών FLAIR με την κατηγορία ΜΤ όπως 

φαίνεται στον πίνακα 17. 

 

 

Πίνακας 17α. Τιμές έντασης σήματος σε FLAIR σε σχέση με κατηγορία ΜΤ, εγκάρσια τομή 

 All Normal  Abnormal 

Periictal  

Abnormal 

non-periictal  

p-value 

1η FLAIR Εγκάρσιες (Ν=34) 

Φλοιός ΑΡ 277.4±28.3 278±22.6 271±35.7 282±30 0.717 

Φλοιός ΔΕ 282±27.7 282±24 277±32.3 289±30 0.687 

Ιππόκαμπος ΑΡ 321.1±26.7 322±22.2 318±31 322±32.7 0.933 

Ιππόκαμπος ΔΕ 327.9±27.8 332±19.2 322±36 326±32 0.649 

Νήσος ΑΡ 320.1±26.4 315±19.1 327±31.6 318±33.1 0.507 

Νήσος ΔΕ 312.5±56.6 302±75 320±35.3 321±31.2 0.655 

2η FLAIR Εγκάρσιες (Ν=14) 

Φλοιός ΑΡ 272±26 266±27.1 272±34.6 280±16.2 0.816 

Φλοιός ΔΕ 277±25 271±30.7 279±32.3 284±8.9 0.827 

 Ιππόκαμπος ΑΡ 323±25 314±25.3 325±30.2 336±14.8 0.558 

Ιππόκαμπος ΔΕ 327±23.5 326±19.5 325±30.2 338±16.6 0.756 

Νήσος ΑΡ 312±21.4 300±28.1 317±19.4 324±14.3 0.334 

Νήσος ΔΕ 319±19.8 309±19.1 321±24 327±6 0.470 
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Πίνακας 17β. Τιμές έντασης σήματος σε FLAIR σε σχέση με κατηγορία ΜΤ, λοξή στεφανιαία τομή 

 

 All Normal  Abnormal 

Periictal 

Abnormal 

non-periictal  

p-value 

1η FLAIR Λοξές στεφανιαία (Ν=24) 

Φλοιός ΑΡ 318±26.6 326±24.1 307±17 307±41.9 0.252 

Φλοιός ΔΕ 314±26.5 321±21.7 299±20.5 311±43.9 0.226 

Ιππόκαμπος ΑΡ 359±31.5 367±29.7 346±28 350±41.8 0.333 

Ιππόκαμπος ΔΕ 363±30.9 372±26.2 352±28.5 348±45.7 0.254 

Νήσος ΑΡ 346±30.4 349±35.1 346±15.9 333±32.1 0.670 

Νήσος ΔΕ 346±31 352±26.9 332±30.6 343±45.8 0.431 

2η FLAIR Λοξές στεφανιαία (Ν=11) 

Φλοιός ΑΡ 318±30.1 313±37.6 320±33.8 325±8.3 0.911 

Φλοιός ΔΕ 319±36.4 324±55.3 314±30.6 321±7.2 0.926 

Ιππόκαμπος ΑΡ 371±35 369±35.5 375±45.1 366±13.5 0.955 

Ιππόκαμπος ΔΕ 372±27.3 373±30.6 367±32.9 379±10.6 0.891 

Νήσος ΑΡ 352±24.4 351±29.4 355±28.1 348±10.9 0.937 

Νήσος ΔΕ 350±40 349±59.97 353±35.2 345±15 0.977 

 

 

5.1.2.2. Συσχέτιση με έκβαση 

Οι τιμές έντασης σήματος στο φλοιό  στην ακολουθία FLAIR στις εξετάσεις ΜΤ που 

εμφάνισαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την έκβαση, παρατίθενται στον πίνακα 18.  

Δεν υπήρξε συσχέτιση μεταξύ έκβασης και α) έντασης σήματος στη FLAIR στη νήσο στην 

εγκάρσια τομή ούτε στην 1η ΜΤ ούτε στη 2η ΜΤ, β)  έντασης σήματος στη FLAIR στον 

ιππόκαμπο αριστερά στην εγκάρσια τομή στην 1η ΜΤ, γ) έντασης σήματος στη FLAIR στον 

ιππόκαμπο και στη νήσο στη λοξή στεφανιαία τομή στην 1η ΜΤ. 
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Πίνακας 18. Τιμές έντασης σήματος στη FLAIR στην 1η και 2η ΜΤ και έκβαση  

 All Ίαση/ 

Βελτίωση 

Νέο 

νευρολογικό 

έλλειμμα 

Αμετάβλητη 

προϋπάρχ. 

βλάβη 

Θάνατος p-value 

1η ΜΤ Εγκάρσιες τομές (Ν=34) 

Μετωπιαίος 

φλοιός ΑΡ* 

277.4±28.3 276±26 265±31 265±9.7 312±12.7 0.043 

Μετωπιαίος 

φλοιός ΔΕ* 

282±27.7 281±24.1 270±30 265±23.4 316±17 0.031 

Ιππόκαμπος ΑΡ 321.1±26.7 322±22.9 305±34 313±17.7 346±13 0.079 

Ιππόκαμπος ΔΕ 327.9±27.8 327±23.3 312±35 326±2.6 361±9.9 0.033 

2η ΜΤ Εγκάρσιες τομές (Ν=14) 

Μετωπιαίος 

φλοιός ΑΡ 

272±26 278±20.3 254±23.3 - 322±0 0.035 

Μετωπιαίος 

φλοιός ΔΕ 

278±25 281±15.1 261±26 - 333±0 0.025 

Ιππόκαμπος ΑΡ 323±25 329±13.7 307±21.7 - 380±0 0.009 

Ιππόκαμπος ΔΕ 327±23.5 336±17.2 310±18.8 - 367±0 0.026 

Νήσος ΑΡ 312±21.4 322±14.6 295±19 - 344±0 0.023 

Νήσος ΔΕ 319±19.8 321±11.9 307±16.5 - 364±0 0.012 

2η ΜΤ Λοξές στεφανιαίες τομές (Ν=11) 

Ιππόκαμπος ΑΡ 371±35 375±25.6 348±24.6 - 441±0 0.030 

Ιππόκαμπος ΔΕ 372±27.3 373±25 361±28 - 407±0 0.340 

 

Στην εικόνα 16 παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ έντασης σήματος στη FLAIR σε 

εγκάρσια τομή στον δεξιό και αριστερό ιππόκαμπο με την έκβαση. Οι υψηλότερες τιμές 

έντασης σήματος στον δεξιό ιππόκαμπο συσχετίστηκαν με χειρότερη έκβαση (θάνατος) 

(p=0.03), ενώ δεν υπήρξε αντίστοιχη συσχέτιση με τις τιμές έντασης σήματος στον αριστερό, 
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p=0.08. Επίσης, οι τιμές έντασης σήματος FLAIR σε εγκάρσια τομή στον ιππόκαμπο έτειναν 

να έχουν υψηλότερες τιμές δεξιά απ’ ότι αριστερά. 

 

 

Εικόνα 16. Ένταση σήματος στον ιππόκαμπο όπως μετρήθηκε στη FLAIR σε εγκάρσια τομή και έκβασης 

 

5.1.2.3. Συσχέτιση με είδος ΕΚ 

Οι τιμές της έντασης σήματος στο μετωπιαίο-με ποιοτική εκτίμηση φυσιολογικό- 

φλοιό σε FLAIR σε λοξή στεφανιαία τομή είχε θετική συσχέτιση με το είδος ΕΚ  στην 1η ΜΤ 

(πίνακας 19) με τις χαμηλότερες τιμές να εμφανίζονται στην υπερανθεκτική ΕΚ (305±12.9) 

και τις υψηλότερες στην ΕΚ (350±18.5) , ενώ δεν είχε θετική συσχέτιση στη 2η. Οι τιμές της 

έντασης σήματος  σε FLAIR στον μετωπιαίο φλοιό σε εγκάρσια τομή,  στους ιππόκαμπους και 

στις νήσους, τόσο σε εγκάρσια όσο και σε στεφανιαία τομή,  δεν εμφάνισαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάλογα με το είδος ΕΚ, ούτε στην 1η ούτε στη 2η ΜΤ.  
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Πίνακας 19. Ένταση σήματος σε FLAIR σε λοξή στεφανιαία τομή σε φυσιολογικό με ποιοτική 

εκτίμηση μετωπιαίο φλοιό σε σχέση με το είδος της ΕΚ, 1η ΜΤ 

1η ΜΤ  SE Ν=3 RSE Ν=13 SRSE Ν=8 p-value 

      

Μετωπιαίος 

Φλοιός ΑΡ 

318±26.6 350±18.5 319±28.9 305±12.9 0.036 

Μετωπιαίος 

Φλοιός ΔΕ 

314±26.5 348±18.9 314±27.3 301±15.3 0.024 

 

5.1.3. Απόλυτες Διαφορές δROI-Α και δROI-Μ 

5.1.3.1.  Συσχέτιση δROI-A με κατηγορία ΜΤ 

Σχετικά με τα δROI-Α φαίνεται πως η μέση διαφορά έντασης σήματος τιμή ROI  ΑΡ- 

τιμή ROI ΔΕ στον ιππόκαμπο σε εγκάρσια τομή (δROI − Aεγκαρσια
ιπποκαμπου

) στην 1η ΜΤ 

συσχετίστηκε με την  κατηγορία ΜΤ ( p= 0.014). Συγκεκριμένα  παρατηρήθηκε ότι στα παιδιά 

με φυσιολογική ΜΤ ο δεξιός ιππόκαμπος είχε μεγαλύτερη τιμή  έντασης σήματος σε σχέση 

με αριστερά και δROI-Α=-22.2±5.7, στα παιδιά με  παθολογική periictal ΜΤ βρέθηκε δROI-

Α=+ 4.4±6.3 και στα παιδιά με παθολογική non- periictal ΜΤ βρέθηκε δROI-Α= -3.2±0. 

5.1.3.2. Συσχέτιση δROI-A με έκβαση και τελική διάγνωση 

Η μέση απόλυτη διαφορά ΑΡ-ΔΕ δεν διέφερε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό σε 

καμία περιοχή (μετωπιαίος φλοιός, νήσος, ιππόκαμπος) ανάλογα με το είδος ΕΚ και με την 

τελική διάγνωση εξόδου. 

5.1.3.3. Συσχέτιση δROIA-Μ με κατηγορία ΜΤ 

Όσον αφορά στο ΔROI-Μ (μεγαλύτερη τιμή ROI - μικρότερη τιμή ROI) φαίνεται πως η 

μέση διαφορά (παθολογικό σήμα-ετερόπλευρο φυσιολογικό) διέφερε σε βαθμό στατιστικά 

σημαντικό ανάλογα με τις κατηγορίες  των ΜΤ. Συγκεκριμένα φάνηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά του ΔROI-Μ ανάμεσα στις ομάδες φυσιολογική ΜΤ και παθολογική periictal ΜΤ. Το 

μέσο δROI-Μ στην  κατηγορία φυσιολογική ήταν 15.72, ενώ στην παθολογική ήταν  43.70 

(εικόνα 17). 
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Εικόνα 17. Απόλυτη διαφορά δROI-Μ  ανά  κατηγορία  ΜΤ 

 

5.1.4. Ποσοστιαία διαφορά έντασης σήματος ( κλάσμα κ) 

5.1.4.1. Συσχέτιση κ με κατηγορία ΜΤ  

Η ποσοστιαία διαφορά της έντασης σήματος του παθολογικότερου φλοιού έναντι 

του ετερόπλευρου, (κλάσμα κ) συσχετίστηκε με την κατηγορία ΜΤ (εικόνα 18). Η μέση τιμή 

του κ σε φυσιολογικές ΜΤ ήταν 5% δηλαδή η ένταση σήματος ήταν κατά 5% μεγαλύτερη από 

τον ποιοτικά  φυσιολογικό φλοιό ενώ σε παθολογικές-periictal  ΜΤ η μέση τιμή του κ ήταν 

16% δηλαδή κατά 16% μεγαλύτερη από τον οπτικά φυσιολογικό φλοιό.  

p=0.001 
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Εικόνα 18. Συσχέτιση του κλάσματος κ με την κατηγορία ΜΤ  

 

5.1.4.2. Συσχέτιση κ με έκβαση και είδος ΕΚ 

Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του κ με την έκβαση και το είδος 

της ΕΚ 
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7. Συζήτηση 

7.1.  Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Η ανθεκτική ΕΚ είναι μία σπάνια κατάσταση με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία 

δεν έχουν διερευνηθεί διεξοδικά. Η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη στην Ελλάδα που 

πραγματοποιήθηκε σε παιδιά με ΕΚ που έχουν νοσηλευθεί σε ΜΕΘΠ και  ερευνά τις 

αλλοιώσεις στη μαγνητική τομογραφία. Στην παρούσα μελέτη περικριτικές ανωμαλίες 

παρουσίασαν 14 από τα 40 παιδιά με συχνότερα σημεία εντόπισης τον φλοιό πέριξ σχισμής 

του Sylvius, τον ιππόκαμπο, τον βρεγματικό φλοιό, τον κροταφικό φλοιό, τη λευκή ουσία και 

τον ινιακό φλοιό .Η ακολουθία που ανίχνευσε συχνότερα περικριτικές ανωμαλίες ήταν η 

FLAIR. Η παρουσία περικριτικών ανωμαλιών σε FLAIR ακολουθία συσχετίστηκε με την έκβαση 

σε ορισμένες περιοχές (βασικά γάγγλια,  βρεγματικό φλοιό, ιππόκαμπο, στέλεχος, 

μεσολόβιο, μετωπιαίο φλοιό και ινιακό φλοιό) ενώ δεν συσχετίστηκε με την αιτιολογία ή το 

είδος των επιληπτικών κρίσεων. Στα παιδιά με παθολογική ΜΤ με περικριτικές ανωμαλίες οι 

συχνότερες διαγνώσεις ήταν FIRES, NORSE και αυτοάνοσο νόσημα. Σχετικά με τις ποσοτικές 

μετρήσεις το κλάσμα κ που χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση του σήματος σε FLAIR 

δεν έχε χρησιμοποιηθεί άλλοτε και ορίστηκε από την ερευνητική ομάδα. Η μέση τιμή του κ 

στις φυσιολογικές ΜΤ έφθασε το 5%, ενώ στις παθολογικές-periictal  ΜΤ ο παθολογικός 

φλοιός είχε μέση τιμή κ =16%, δηλαδή αναδείκνυε κατά 16% υψηλότερη σηματοφορία  από 

τον ποιοτικά φυσιολογικό φλοιό. 

Η βιβλιογραφία σχετικά με τις μελέτες που ερευνούν τη μαγνητική τομογραφία σε  

ενήλικες (23,57,70,88,91,93,94)  και παιδιά (2,77,82,95) με επιληπτικές καταστάσεις είναι 

περιορισμένη. Στη μελέτη μας το ποσοστό των ασθενών με παθολογική-periictal MT ήταν 

35%. Η συχνότητα των αλλοιώσεων που σχετίζεται με ΕΚ κυμαίνεται από 11.6% έως 66% 

(70,96). Στην προοπτική μελέτη Jabeen και συν. διερευνήθηκαν οι περικριτκές ανωμαλίες σε 

ενήλικες και η συχνότητα αυτών υπολογίσθηκε στο 66%. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη μελέτη 

η διενέργεια της  ΜΤ έγινε εντός 24ωρών από  τη λήξη των σπασμών ενώ σε follow up που 

διενεργήθηκε από 2 έως 45 ημέρες μετά το συμβάν, οι PMAs είχαν πλήρως εξαφανισθεί στο 

80% των ασθενών, ενώ είχαν βελτιωθεί στο 20%. Έτσι, το υψηλό ποσοστό PMAs που 

αναφέρουν μπορεί να αποδοθεί στο μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ της ύφεσης των 

σπασμών και της διενέργειας ΜΤ. Από την άλλη οι Giovannini και συν. συμπεριέλαβαν 277 

ασθενείς στους οποίους είχε πραγματοποιηθεί ΜΤ εντός ενός μήνα από την έναρξη της ΕΚ 

και το ποσοστό των ασθενών με περικριτικές ανωμαλίες προσδιορίστηκε στο 12 % (57). Από 

τους 277 ασθενείς μόλις το 35% απεικονίστηκε κατά τη διάρκεια της ΕΚ ενώ οι υπόλοιποι 
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απεικονίστηκαν μετά τη λύση της ΕΚ. Το μικρό αυτό ποσοστό ασθενών με ΜΤ κατά τη 

διάρκεια των ΕΚ και το μεγάλο χρονικό διάστημα από την έναρξη της ΕΚ έως τη διενέργεια 

ΜΤ, αποτελούν αιτίες του μικρού ποσοστού ασθενών με PMAs σε αυτή τη σειρά. 

Όσον αφορά στο είδος της ΕΚ, στην παρούσα μελέτη δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ 

του είδους της ΕΚ και της κατηγορίας ΜΤ. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τη μονοκεντρική 

αναδρομική μελέτη που πραγματοποίησαν  οι Giovannini και συν. σε ενήλικους ασθενείς 

(57). Συγκεκριμένα  σε εκείνη τη μελέτη Στη μελέτη αυτή το ποσοστό των ασθενών με 

ανθεκτική ΕΚ προσδιορίστηκε στο 7% στην ομάδα ασθενών χωρίς PMAs και στο 6% στην 

ομάδα με PMAs (p=0.952), ενώ το ποσοστό των ασθενών με υπερανθεκτική ΕΚ ήταν 10% στην 

ομάδα χωρίς PMAs και 16% στην ομάδα με PMAs (p=0.353). Τα ποσοστά αυτά διέφεραν σε 

μεγάλο βαθμό από την δική μας μελέτη, καθώς το δείγμα από τη δική μας μελέτη προέρχεται 

από παιδιά που νοσηλεύθηκαν στη ΜΕΘΠ με επικράτηση ασθενών με ανθεκτική (47.5%) και 

υπερανθεκτική (37.5%) ΕΚ. 

Αναφορικά με την αιτιολογία της ΕΚ δεν παρατηρήθηκε επικράτηση κάποιας 

αιτιολογίας (οξεία συμπτωματική, απομακρυσμένη συμπτωματική, εμπύρετη, ιδιοπαθής) 

στην ομάδα ασθενών με παθολογική-periictal ΜΤ. Οι Jabeen et al, κατέληξαν στο ίδιο 

συμπέρασμα παρότι η αιτιολογία είχε κατηγοριοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι η διάρκεια των κρίσεων και όχι η αιτιολογία ή το είδος 

επιληπτικής κρίσης προβλέπουν την εμφάνιση περικριτικών ανωμαλιών (70). Συγκεκριμένα, 

η διάρκεια σπασμών ήταν 59.11+20.97 ώρες στην ομάδα ασθενών με περικριτικές 

ανωμαλίες, ενώ 27.33+9.33 ώρες στην ομάδα ασθενών χωρίς PMAs (p<0.001). Στην παρούσα 

μελέτη δεν ήταν εφικτός ο προσδιορισμός της διάρκειας των κρίσεων λόγω της χορήγησης 

αναισθητικών φαρμάκων για τη διασωλήνωση και την απουσία συνεχούς 

ηλεκτροεγκεφαλογραφικής  καταγραφής. 

Σχετικά με την τελική διάγνωση η συχνότερη διάγνωση στην ομάδα ασθενών με 

παθολογική-periictal MT ήταν FIRES (29%) και ακολουθούσε NORSE (21%) και αυτοάνοσο 

νόσημα (21%), ενώ στους ασθενείς με παθολογική-non periictal ΜΤ το γενετικό νόσημα ήταν 

πρώτο σε συχνότητα (75%). Σχετικά με το FIRES  σε μία ανασκόπηση των Culleton και συν. 

αναφέρεται ότι το 61% των ατόμων με FIRES είχαν φυσιολογική ΜΤ, ενώ από τους ασθενείς 

με περικριτικές ανωμαλίες στο 26% εντοπίζονται στις δομές του κροταφικού λοβού 

(συμπεριλαμβανομένου και του ιπποκάμπου), στο 6.9% στα βασικά γάγγλια, στο 5.4% στη 

νήσο και στο 4.6% στους λοιπούς λοβούς του εγκεφαλικού φλοιού.  
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Στην παρούσα μελέτη έγινε σύγκριση των περιοχών που επέδειξαν υψηλό σήμα σε 

FLAIR και Τ2 και προσδιορίστηκε ο βαθμός ασυμφωνίας μεταξύ των δύο. Αυξημένη 

σηματοφορία ανιχνεύθηκε συχνότερα σε FLAIR, ενώ δεν υπήρχε καμία εξέταση στην οποία 

να ανιχνεύθηκε παθολογικό σήμα στην Τ2 αλλά όχι στην FLAIR. Παρά την αξία αυτού του 

αποτελέσματος, δεν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα της καλύτερης ευαισθησίας της FLAIR 

για ανίχνευση του περικριτικού οιδήματος έναντι της Τ2,  καθώς είναι πιθανό η FLAIR να 

ανιχνεύει περισσότερα ψευδώς θετικά ή η Τ2 περισσότερα ψευδώς αρνητικά.  

Λόγω της συσχέτισης αυξημένου σήματος σε FLAIR με την κατηγορία ΜΤ παθολογική-

periictal σε συγκεκριμένες περιοχές, το οίδημα που σχετίζεται με περικριτικές ανωμαλίες  

ενδεχομένως να πρέπει να αναζητάται σε αυτή την ακολουθία. Συγκεκριμένα, ο φλοιός πέριξ 

της σχισμής του Sylvius, ο ιππόκαμπος, οι τέσσερις λοβοί του εγκεφαλικού φλοιού και η 

λευκή ουσία θα πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς για την ανεύρεση περικριτικού οιδήματος. 

Κατά τη συσχέτιση μεταξύ αυξημένου σήματος σε FLAIR ακολουθία στις επιμέρους 

περιοχές με την έκβαση, παρατηρήθηκε ότι χειρότερη έκβαση είχαν οι ασθενείς με οίδημα 

στα βασικά γάγγλια, στον ιππόκαμπο, στο στέλεχος, στο μεσολόβιο, στον βρεγματικό, στον 

μετωπιαίο και στον ινιακό φλοιό. Συσχέτιση με την έκβαση δεν υπήρξε στον κροταφικό φλοιό 

και στον φλοιό πέριξ της σχισμή του Sylvius. Οι περιοχές αυτές, όπως αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία, είναι οι πρώτες περιοχές που παρουσιάζουν βλάβες σε ΜΤ και αυτό πιθανώς 

να οφείλεται στην αγγειακή κατανομή ή τη δομική οργάνωση (κυτταρική αρχιτεκτονική) των 

περιοχών αυτών (70). Αντίθετα σε περιοχές, όπως το στέλεχος και το μεσολόβιο στις οποίες 

σπάνια ανιχνεύονται περικριτικές ανωμαλίες, θα παρατηρηθούν αλλοιώσεις μετά από 

εκτεταμένη εγκεφαλική βλάβη. Στη δική μας μελέτη οι δύο ασθενείς με οίδημα στο στέλεχος 

και στο μεσολόβιο κατέληξαν. Θα μπορούσαμε ίσως να υποθέσουμε ότι βλάβες σε περιοχές 

που εμφανίζουν λιγότερο συχνά περικριτικό οίδημα αποτελούν δείκτη χειρότερης 

πρόγνωσης. 

Σχετικά με το αυξημένο σήμα σε DWI και ADC, βοηθούν στον προσδιορισμό του 

οιδήματος ως αγγειογενές (DWI αυξημένο με ADC αυξημένο ή φυσιολογικό) και ως 

κυτταροτοξικό (DWI αυξημένο με ADC μειωμένο) στις επιμέρους περιοχές. Ενδεικτικά από 

τους 10 ασθενείς με αυξημένο σήμα σε DWI στην περιοχή πέριξ της σχισμής του Sylvius οι 6 

είχαν κυτταροτοξικό και οι 4 αγγειογενές οίδημα. Από τους 8 με αυξημένο σε DWI στον 

βρεγματικό φλοιό οι 5 είχαν κυτταροτοξικό και 3 αγγειογενές, από τους 11 με αυξημένο DW 

σε κροταφικό οι 6 είχαν κυτταροτοξικό και οι 5 αγγειγενές, από τους 4 με αυξημένο DWI σε 

ινιακό οι 3 είχαν κυτταροτοξικό και ο ένας αγγειογενές, από τους 8 με αυξημένο DWI σε 
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μετωπιαίο φλοιό οι 4 είχαν κυτταροτοξικό και οι 4 αγγειογενές και από τους 7 με αυξημένο 

DWI στα βασικά γάγγλια οι 3 είχαν κυτταροτοξικό και οι 4 αγγειογενές. Τα αποτελέσματα 

αυτά συμφωνούν με την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την συνύπαρξη αγγειογενούς 

και κυτταροτοξικού οιδήματος σε ασθενείς μετά από επιληπτικές κρίσεις (66,67). Το 

αγγειογενές οίδημα συνηγορεί υπέρ της αναστρεψιμότητας (64) των βλαβών, ενώ το 

κυτταροτοξικό είναι ενδεικτικό για μη αναστρέψιμες βλάβες (67). Περαιτέρω μελέτες πρέπει 

να πραγματοποιηθούν για να διαπιστωθεί αν το είδος του οιδήματος αποτελεί προγνωστικό 

δείκτη και επηρεάζει την ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών μακροπρόθεσμα. 

Τα αποτελέσματα μας σχετικά με το δROI-A (τιμή ROI αριστερά μείον τιμή ROI δεξιά) 

δημιουργούν ορισμένους προβληματισμούς. Παρατηρήθηκε ότι στην ομάδα ασθενών με 

φυσιολογική ΜΤ ο δεξιός ιππόκαμπος είχε μεγαλύτερη τιμή  έντασης σήματος σε σχέση με 

αριστερά , ΔROI-Α=-22.2±5.7, στην ομάδα με  παθολογική periictal ΔROI-Α=+ 4.4±6.3, δηλαδή 

λόγω της τυπικής απόκλισης περίπου την ίδια ένταση δεξιά και αριστερά, και στην ομάδα 

παθολογική non- periictal ΔROI-Α= -3.2±0.  Στην FEBSTAT, μία πολυκεντρική προοπτική 

μελέτη που διερευνά τη σχέση μεταξύ εμπύρετων ΕΚ και παθολογία του ιπποκάμπου 

αναφέρεται ότι όταν υπήρχε αυξημένη ένταση σήματος στον ιππόκαμπο αυτή ήταν 

μονόπλευρη και συχνότερα στον δεξιό ιππόκαμπο (από τα 17 παιδιά τα 13 είχαν αυξημένο 

σήμα σε Τ2 μόνο στον δεξιό ιππόκαμπο, 3 μόνο στον αριστερό ιππόκαμπο και 1 

αμφοτερόπλευρα) (78). Το εύρημα αυτό συμφωνεί και με μελέτη σε ζωικά μοντέλα στην 

οποία μετά από προκλητές εμπύρετες επιληπτικές κρίσεις σε ΜΤ οι Dube και συν. 

παρατήρησαν στη ΜΤ ασύμμετρα αυξημένη ένταση σήματος στον ιππόκαμπο με επικράτηση 

δεξιά (97). Ωστόσο στα δικά μας αποτελέσματα η ασυμμετρία ήταν επικρατέστερη στο δεξιό 

ιππόκαμπο σε παιδιά με φυσιολογικές ΜΤ ενώ περίπου ίδιο σήμα είχαν δεξιά και αριστερά 

τα παιδιά με παθολογική ΜΤ με περικριτικές ανωμαλίες. Πιθανή εξήγηση αποτελεί ότι κατά 

την ποιοτική εκτίμηση, προκειμένου να χαρακτηριστεί η ΜΤ παθολογική έπρεπε να έχει 

αρκετά αυξημένο σήμα σε T2/FLAIR ακολουθία και αυτό ήταν εξίσου εντόνως αυξημένο 

αμφοτερόπλευρα στους ιπποκάμπους. Από την άλλη η μεγάλη διαφορά ΔΕ και ΑΡ σε παιδιά 

με φυσιολογική ΜΤ μπορεί να υποδηλώνει βλάβες που δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμες με το 

μάτι και απαιτούν ποσοτικές μετρήσεις. 

Αναφορικά με την απόλυτη (δROI-M) και την ποσοστιαία (κ) διαφορά της έντασης 

σήματος σε FLAIR, και οι δύο ανέδειξαν θετική συσχέτιση με περικριτικές ανωμαλίες. Σε 

παιδιά με φυσιολογική ΜΤ ο λόγος κ ήταν 5%, ενώ σε παιδιά με περικριτικές ανωμαλίες 16%, 

δηλαδή ο παθολογικός φλοιός είχε 16% υψηλότερο σήμα από τον ετερόπλευρο φυσιολογικό. 

Λόγω της στατιστικής σημαντικότητας που παρουσίασε ο κ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
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για τον διαχωρισμό των φυσιολογικών από τις παθολογικές περικριτικές ΜΤ και να 

συνεισφέρει σε καλύτερη οργάνωση ερευνητικών πρωτοκόλλων. Ορισμένες φορές η 

ποιοτική εκτίμηση δεν είναι αρκετή για τον χαρακτηρισμό μιας ΜΤ ως παθολογική ή 

φυσιολογική και εγείρει αμφιβολίες. Έτσι, η σαφής οριοθέτηση των τιμών του φυσιολογικού 

κ μετά από σύγκριση με ομάδα ελέγχου θα συμβάλλει στον ακριβέστερο προσδιορισμό του 

παθολογικού. Ωστόσο, το μεινονέκτημα του κ είναι ότι σε ορισμένους ασθενείς ο φλοιός 

παρουσιάζει αμφοτερόπλευρα οίδημα, ή και διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα, με αποτέλεσμα να 

μην είναι ενδεικτικός της παθολογίας.  

Τέλος είναι κρίσιμο να σχολιάσουμε τον όρο ποσοτικές μετρήσεις. Όπως αναφέρει η 

Hall-Craggs και συν. σε απλές ΜΤ η ένταση σήματος επηρεάζεται από την σύσταση του ιστού 

αλλά και από παράγοντες του υπολογιστικού εξοπλισμού όπως τις χωρικές μεταβολές στην 

ευαισθησία του πηνίου λήψης (98). Αυτό σημαίνει ότι οι βιολογικές πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται στην εικόνα επηρεάζονται από τεχνικούς παράγοντες και καθιστούν τη 

σύγκριση, μεταξύ διαφορετικών μηχανημάτων ή διαφορετικών απεικονίσεων στο ίδιο 

μηχάνημα αλλά άλλη χρονική στιγμή, ανακριβή. Ωστόσο, οι ποσοτικές μέθοδοι μαγνητικής 

τομογραφίας αποκτούν συνήθως μια σειρά εικόνων, επιτρέποντάς μας να προσαρμόσουμε 

ένα μοντέλο στα ληφθέντα δεδομένα και να υπολογίσουμε ένα αντικειμενικό μέτρο [π.χ. 

φαινόμενο συντελεστή διάχυσης (ADC)] που αντικατοπτρίζει τις εγγενείς ιδιότητες του ιστού 

και είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητο από αυτούς τους συγχυτικούς παράγοντες. Έτσι, στην 

πραγματικότητα ποσοτικές μετρήσεις ήταν οι μετρήσεις που έγιναν σε ADC, ενώ εκείνες 

σχετικά με την ένταση σήματος σε  FLAIR (δROI-Α, δROI-Μ) ίσως θα ήταν ορθότερο να 

ονομαστούν αριθμητικές. Έχοντας γνώση των ανωτέρω έγινε προσπάθεια να 

ποσοτικοποιηθεί μια μη ποσοτική μέτρηση και έτσι προέκυψε η ιδέα του κλάσματος κ. Το κ 

όντας ένα κλάσμα με αριθμητή και παρανομαστή στην ίδια απεικόνιση, αναιρεί τους 

συγχυτικούς παράγοντες και επιτρέπει τη σύγκριση και μεταξύ απεικονίσεων σε 

διαφορετικούς μαγνητικούς τομογράφους και μεταξύ διαφορετικών λήψεων στον ίδιο 

μαγνητικό τομογράφο. Η ουσία του κ είναι ότι απεικονίζει με αριθμό αυτό που από εμπειρία 

συμπεραίνει ο κλινικός ιατρός: πόσο πιο παθολογικός είναι ο φλοιός από τον ετερόπλευρο 

φυσιολογικό. 
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7.2. Περιορισμοί μελέτης 

Οι πιο σημαντικοί περιορισμοί της παρούσας μελέτης είναι η αναδρομική φύση της 

και η μονοκεντρική της οργάνωση. Οι περιορισμοί αυτοί σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η 

υπερανθεκτική ΕΚ αποτελεί μια σχετικά σπάνια κατάσταση στα παιδιά και δυσκολεύει τη 

διενέργεια ΜΤ κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, εξηγεί και τον σχετικά μικρό αριθμό του 

δείγματος. Επιπρόσθετα, ο αναδρομικός χαρακτήρας της μελέτης  έχει ως αποτέλεσμα την 

ετερογένεια μεταξύ των τεχνικών λήψης ΜΤ. Το παραπάνω σε συνδυασμό με την απουσία 

σαφών κατευθυντήριων οδηγιών απεικόνισης σε ανθεκτική ΕΚ έχει ως αποτέλεσμα η επιλογή 

των ακολουθιών να εναποτίθεται στην κρίση του παραγγέλοντος ιατρού και του 

ακτινοδιαγνώστη. Ο αριθμός των follow-up  μαγνητικών τομογραφιών ήταν επίσης χαμηλός 

και όπως ήταν αναμενόμενο σε μία αναδρομική μελέτη, οι ΜΤ δεν πραγματοποιήθηκαν σε 

σταθερά διαστήματα αλλά σε πολύ διαφορετικά χρονικά σημεία κατά τη νοσηλεία στη 

ΜΕΘΠ, καθώς και πριν και μετά από αυτήν.  Έτσι, δεν αποτυπώνεται με ακρίβεια η 

μακροχρόνια έκβαση των περιστατικών και οι αλλαγές στις αλλοιώσεις με την πάροδο του 

χρόνου και δεν επιτρέπεται η σύγκριση μεταξύ πολλαπλών ΜΤ σε όλους τους ασθενείς. Τέλος 

η παρουσία ψευδοκαταχωρήσεων (artifacts) λόγω της συσκευής παρακολούθησης (monitor) 

στα μικρότερα παιδιά, δυσχέρανε την ερμηνεία ορισμένων ΜΤ και οδήγησε στον περιορισμό 

των δεδομένων με απουσία δεδομένων σε απεικονίσεις που διαθέτουν 

ψευδοκαταχωρήσεις. 

 

 

7.3. Προοπτική μελέτης 

Καθώς τα περιστατικά με επιληπτική κατάσταση που νοσηλεύονται σε ΜΕΘΠ και 

διαθέτουν μαγνητικές τομογραφίες είναι σπάνια, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία μιας 

πολυκεντρικής βάσης δεδομένων. Έτσι θα είναι δυνατή η συλλογή στοιχείων από 

διαφορετικές ΜΕΘ και η μελέτη των αλλοιώσεων στις μαγνητικές τομογραφίες. Η διεξαγωγή 

μιας μεγαλύτερης, προδρομικής μελέτης θα επέτρεπε καλύτερο σχεδιασμό σχετικά με τις 

ακολουθίες ΜΤ και εξαγωγή εγκυρότερων, στατιστικά σημαντικών συμπερασμάτων. 

Σκόπιμη κρίνεται και η σύγκριση κ, δROI-M και δROI-A με αντίστοιχες μετρήσεις σε 

ομάδα ελέγχου. Ο προσδιορισμός αυτών των τιμών σε φυσιολογικούς ασθενείς θα 

καταστήσει δυνατή τη δημιουργία βαθμονομημένης κλίμακας ποσοτικών μετρήσεων με 

αποσαφηνισμένα τα όρια φυσιολογικών και παθολογικών τιμών. Μία τέτοια κλίμακα θα 
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ήταν χρήσιμη τόσο για διαγνωστικούς λόγους, όσο και για ερευνητικούς, καθώς θα αποτελεί 

σταθμισμένο μέτρο σε κέντρα με διαφορετικά υλικοτεχνικά μέσα (λ.χ. μαγνητικό τομογράφο 

ισχυρότερου μαγνητικού πεδίου). 

Η χρήση εξελιγμένων λογισμικών προσαρμοσμένων στη φύση της συγκεκριμένης 

μελέτης θα είχε ως αποτέλεσμα ποιοτικά ανώτερες εικόνες, από τις οποίες θα ήταν 

ευκολότερο να ληφθούν συγκεκριμένες μετρήσεις. Τέτοιες είναι ο υπολογισμός του όγκου 

του ιππόκαμπου, που τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν να σχετίζεται παθοφυσιολογικά με 

τις επιληπτικές καταστάσεις και η χρήση τεχνικών αιματικής διήθησης. 

Η χρήση συνεχούς ηλεκτροεγκεφαλογραφικής καταγραφής κρίνεται ότι είναι πολύ 

σημαντικό να συμπεριληφθεί σε μια μελλοντική μελέτη σε όσο το δυνατόν περισσότερους 

ασθενείς, καθώς θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ της 

ηλεκτρική δραστηριότητας στην περικριτική φάση και των ανωμαλιών στη μαγνητική 

τομογραφία. 
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8. Συμπεράσματα 

Η παρούσα είναι η πρώτη μελέτη στην Ελλάδα στην οποία ερευνήθηκαν οι 

περικριτικές ανωμαλίες σε παιδιά με επιληπτική κατάσταση που νοσηλεύονται σε μονάδα 

εντατικής παίδων. Με βάση τα ευρήματα στην απεικόνιση ΜΤ, οι αλλοιώσεις περικριτικού 

οιδήματος πρέπει να αναζητώνται διεξοδικά στον φλοιό πέριξ της σχισμής του Sylvius, στον 

ιππόκαμπο, στον βρεγματικό φλοιό, στον κροταφικό φλοιό, στη λευκή ουσία, στον μετωπιαίο 

και  στον ινιακό φλοιό.  Ως πιο κατάλληλη ακολουθία για την ανίχνευση ακόμη και των 

αβληχρών περικριτικών ανωμαλίων προτείνεται η FLAIR. Ειδικά σε παιδιά με FIRES, ΝORSE 

και αυτοάνοσο νόσημα, η μαγνητική τομογραφία έχει ιδιαίτερο ρόλο, καθώς αναδεικνύει  

συχνά περικριτικές βλάβες. Υψηλό σήμα σε FLAIR στα βασικά γάγγλια, στον ιππόκαμπο, στο 

στέλεχος, στο μεσολόβιο, στον βρεγματικό, στον μετωπιαίο και στον ινιακό φλοιό 

προτείνεται να επαγρυπνά τους θεράποντες ιατρούς, καθώς συσχετίστηκε με χειρότερη 

έκβαση. Τέλος, η απόλυτη και ποσοστιαία διαφορά που καθορίστηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη μελέτη, ήταν υψηλότερη στην  ομάδα ασθενών με  

παθολογική- periictal MT σε σχέση με την ομάδα ασθενών με φυσιολογική ΜΤ και φαίνεται 

να συμβάλλει στην κατηγοριοποίηση των μαγνητικών τομογραφιών  σε φυσιολογική,  

παθολογική με περικριτικές ανωμαλίες και παθολογική χωρίς περικριτικές ανωμαλίες. 

Περαιτέρω μελέτες μπορούν να αξιοποιήσουν και να επεκτείνουν τη χρήση των 

συγκεκριμένων δεικτών. 
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