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ΠΕΡΙΛΗΧΗ  

 

Ειςαγωγι Το ανκεκτικό και υπερανκεκτικό status epilepticus αποτελοφν νευρολογικά επείγοντα ςτα 

παιδιά, ςχετιηόμενα με αυξθμζνθ νοςθρότθτα και κνθτότθτα. Ωσ ανκεκτικι  επιλθπτικι κατάςταςθ 

(RSE) χαρακτθρίηονται οι ςπαςμοί που επιμζνουν παρά τθ χοριγθςθ 1θσ και 2θσ γραμμισ 

αντιεπιλθπτικισ αγωγισ και χρειάηεται να καταςταλοφν με ςυνεχι ζγχυςθ αναιςκθτικϊν φαρμάκων. 

Ωσ υπερανκεκτικι  επιλθπτικι κατάςταςθ (SRSE) ορίηονται οι ςπαςμοί που επιμζνουν για ≥24 ϊρεσ 

από τθν ειςαγωγι ςε γενικι αναιςκθςία ι υποτροπιάηουν κατά τθ μείωςθ ι διακοπι τθσ. Ρρόκειται για 

ςπάνια κατάςταςθ με ςυχνότθτα περίπου 10-15% επί του ςυνόλου των SE. Τα αίτιά τθσ είναι ποικίλα 

και ςυχνά χρειάηεται να διενεργθκεί ενδελεχισ και εξειδικευμζνοσ ζλεγχοσ (μεταβολικόσ, 

ανοςολογικόσ, γενετικόσ) προκειμζνου αυτά να διευκρινιςτοφν και να κακοδθγθκεί θ κεραπεία. Ρζρα 

από τα αντιεπιλθπτικά και αναιςκθτικά φάρμακα, πλικοσ νζων κεραπειϊν ζχουν επιςτρατευκεί τισ 

τελευταίεσ δεκαετίεσ για τθν αντιμετϊπιςι του SRSE, με αμφιςβθτοφμενθ ςυχνά αποτελεςματικότθτα 

και χωρίσ να υπάρχουν ςαφι κεραπευτικά πρωτόκολλα. Ανοςοτροποποιθτικζσ κεραπείεσ (ςτεροειδι, 

IVIG, πλαςμαφαίρεςθ), κετογόνοσ δίαιτα και χειρουργικι εκτομι τθσ επιλθπτογόνου εςτίασ είναι μόνο 

κάποιεσ από τισ διακζςιμεσ προςεγγίςεισ. 

κοπόσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ είναι να μελετθκοφν τα περιςτατικά επιλθπτικισ κατάςταςθσ ςε 

παιδιά, εφιβουσ και νζουσ ενιλικεσ και να περιγραφοφν τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά τουσ, με 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν κατθγορία τθσ υπερανκεκτικισ  επιλθπτικισ κατάςταςθσ.  

Μεκοδολογία Ρρόκειται για αναδρομικι μελζτθ καταγραφισ περιςτατικϊν SE, RSE και SRSE που 

νοςθλεφκθκαν ςτθ ΜΕΚ Ραίδων και τθ Νευρολογικι κλινικι του ΡΑΓΝΘ τα ζτθ 2009-2019. Ζμφαςθ 

δόκθκε ςτθν επιδθμιολογία, τουσ αιτιολογικοφσ παράγοντεσ, ςφγχρονεσ διαγνωςτικζσ μεκόδουσ, τθ 

κεραπευτικι προςζγγιςθ και τθν ζκβαςθ. Αιτιολογικά ςφμφωνα με τθ διεκνι ταξινόμθςθ, τα SE και των 

3 ομάδων κατατάχκθκαν ςε 5 κατθγορίεσ: 1) οξφ ςυμπτωματικό (acute symptomatic), 2) 

απομεμακρυςμζνο ςυμπτωματικό (remote symptomatic), με εκλυτικό παράγοντα ι με προϊοφςα 

εγκεφαλοπάκεια, 3) εμπφρετο και 4) ιδιοπακζσ ι κρυψιγενζσ. Καταγράφθκαν επίςθσ τα κλινικά 

χαρακτθριςτικά και οι ιδιαιτερότθτεσ περιςτατικϊν νζασ ζναρξθσ ανκεκτικισ επιλθπτικισ κατάςταςθσ 

NORSE και FIRES. Τα παραπάνω δεδομζνα ςυλλζχκθκαν από τουσ φακζλουσ των αςκενϊν και 

ακολοφκθςε ςτατιςτικι ανάλυςθ των αποτελεςμάτων, ςφγκριςθ των επιμζρουσ ομάδων και ζλεγχοσ 

ςυςχετίςεων. 
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Αποτελζςματα Στθ μελζτθ ςυμπεριλιφκθκαν ςυνολικά 86 αςκενείσ με 93 επειςόδια επιλθπτικισ 

κατάςταςθσ. Τα 49 αφοροφςαν αγόρια (52,7%) και τα 44 κορίτςια (47,3%) με διάμεςθ θλικία τα 5 ζτθ 

(IQR 1,86-9,5). Με RSE διαγνϊςκθκαν 63 αςκενείσ (67,7%) και με SRSE 15 (16,1%).  Θ κατανομι των 

ειδϊν SE διζφερε ςθμαντικά μεταξφ των θλικιακϊν ομάδων, με ςυχνότερθ τθν εμφάνιςθ τθσ SRSE με τθ 

μορφι των γενικευμζνων τονικοκλονικϊν ςπαςμϊν ςτισ θλικίεσ 10-16 ετϊν και τθσ RSE ςτισ θλικίεσ 1-5 

ετϊν (p=0.018).  Το οξφ ςυμπτωματικό ιταν θ ςυνθκζςτερθ αιτία (60%) ςε αςκενείσ που εξζλιξαν 

τελικά SRSE (p=0.04) κακϊσ και ςε FIRES (88.9%) ςυγκριτικά με τθν ιδιοπακι αιτιολογία που 

επικράτθςε (53.8%) ςτο NORSE (p<0.001). Τα ποςοςτά πακολογικϊν ΘΕΓ ι  CT δεν διζφεραν μεταξφ 

των 3 ομάδων ενϊ ςυχνότερα MRI πακολογικά ευριματα καταγράφθκαν ςτθν ομάδα των SRSE 

(p=0.023). Στουσ αςκενείσ με αρνθτικό αρχικό ζλεγχο, τθν οριςτικι διάγνωςθ ζκεςαν το WES (7.5%), θ 

βιοψία εγκεφάλου και ο  εξειδικευμζνοσ ιολογικόσ ζλεγχοσ με PCR, αναδεικνφοντασ ςυχνότερθ 

επίπτωςθ αυτοάνοςων, μιτοχονδριακϊν νοςθμάτων και FIRES ςτθν ομάδα τθσ SRSE (p=0.017). Στο 25% 

των αςκενϊν με SE διεγνϊςκθ NORSE ι FIRES με τθν κλινικι εικόνα αιφνίδιασ RSE αλλά ςυχνότερα 

SRSE (p<0.001). Από όλα τα ΑΕΦ και αναιςκθτικά (85%) που χρθςιμοποιικθκαν, ςε ςθμαντικό βακμό 

βοικθςαν ςτθ διακοπι του SE μόνο θ μιδαηολάμθ (p=0.001) και φαινυτοΐνθ (p=0.003). Στισ RSE και 

SRSE δοκιμάςκθκαν ςυχνότερα ανοςοτροποποιθτικζσ κεραπείεσ (p=0.05) και κετογόνοσ δίαιτα 

(p=0.005) ενϊ παρατεταμζνθ ιταν θ ζναρξθ αποδζςμευςθσ από αναιςκθτικά (p<0.001) και θ διάρκεια 

μθχανικοφ αεριςμοφ και νοςθλείασ (p<0.001). Θ κνθτότθτα ιταν 3.2% και αφοροφςε 3 αςκενείσ θλικίασ 

<5 ετϊν (p=0.013) ενϊ 16,1% εμφάνιςε καινοφριο νευρολογικό ζλλειμμα. Λδιαίτερα πτωχι πρόγνωςθ 

καταγράφθκε ςτθ SRSE (13.3%) και ςε αςκενείσ με NORSE ι FIRES ι με οξφ ςυμπτωματικό SE και 

προϊοφςα εγκεφαλοπάκεια (p<0.001).   

υμπεράςματα Σχεδόν τα ¾ των αςκενϊν με SE που νοςθλεφκθκαν ςε παιδιατρικι ΜΕΚ είχαν RSE και 

16,1% SRSE. Οι αςκενείσ αυτοί είχαν μεγαλφτερθ βαρφτθτα νόςου, διάρκεια νοςθλείασ και 

δυςμενζςτερθ πρόγνωςθ. Το ¼ των αςκενϊν διαγιγνϊςκεται με NORSE ι FIRES με τθν κλινικι εικόνα 

αιφνίδιου RSE αλλά ςυχνότερα SRSE. Εξειδικευμζνοσ ζλεγχοσ (απεικονιςτικόσ, γενετικόσ, μεταβολικόσ 

και ανοςολογικόσ) απαιτείται προκειμζνου να τεκεί θ διάγνωςθ και να κατευκυνκεί θ κεραπεία. 

Αποτελεςματικότερθ είναι θ ςτάγδθν χοριγθςθ μιδαηολάμθσ ςε μζγιςτθ δόςθ ςε ςυνδυαςμό με άλλα 

αναιςκθτικά, ΑΕΦ και ανοςοτροποποιθτικζσ κεραπείεσ, ενϊ φανερι είναι θ ανάγκθ περαιτζρω 

ζρευνασ και κζςπιςθσ κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθν αντιμετϊπιςι του SRSE. 
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ABSTRACT  

 

Background Refractory and super-refractory status epilepticus are neurological emergencies in 

children, associated with high morbidity and mortality. As refractory SE are defined the seizures that fail 

to respond to first- and second-line antiepileptic drugs and have to be controlled with continuous 

anesthetic infusions. As super-refractory SE is defined the status epilepticus that persists for ≥24 hours 

after induction of anaesthesia or rebounds after reduction or withdrawal of the anaesthetic drugs. It’s a 

rare condition with an estimated incidence of 10-15% of total cases of SE. Causes vary and thorough and 

specialized investigation (metabolic, immunological, genetic) is often necessary, in order to determine 

the diagnosis and guide the therapeutic process. Except from antiepileptic and anaesthetic drugs, 

multiple novel treatments have been used over the last decades for the management of SRSE, but their 

effectiveness is often controversial and there are no specific therapeutic protocols in children. 

Immunomodulatory treatments (steroids, IVIG, plasmapheresis), ketogenic diet and surgical dissection 

of the epileptogenic focus are only some of the available therapeutic approaches. 

Objective of the present study was to describe status epilepticus in children, adolescents and young 

adults and identify its characteristics, with special focus on the most complicated group of super-

refractory status epilepticus. 

Methods We conducted a retrospective, single-center study of SE, RSE and SRSE cases treated in the 

pediatric ICU and neurologic department of the University Hospital of Heraklion from 2009 to 2019. 

Particular emphasis was given to epidemiology, etiologic factors, modern diagnostic modalities, 

therapeutic approaches and outcome. According to international classification, the etiology of SE of all 3 

groups was summarized into 5 categories: 1) acute symptomatic, 2) remote symptomatic with acute 

precipitating causes or remote symptomatic and progressive encephalopathies, 3) febrile SE and 4) 

idiopathic or cryptogenic.  We also documented the special clinical characteristics of new onset 

refractory seizures in NORSE and FIRES. The above data was retrieved from the patient files and then 

statistically analysed. Specific subgroups were compared with each other and correlations were 

explored. 

Results A total of 86 patients with 93 cases of SE were included in our study. 49 were males (52,7%) and 

44 were females (47,3%), with a median age of 5 years (IQR 1,86-9,5). 63 patients (67,7%) were 

diagnosed with RSE and 15 with SRSE (16.1%). The distribution of SE types was different between age 
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groups, with SRSE manifesting more frequently as generalized tonic-clonic seizures in ages 10-16 years, 

and RSE in ages 1-5 years (p=0.018). Acute symptomatic was the most usual cause (60%) in the group 

that finally evolved to SRSE (p=0.04) and in the patients with FIRES (88.9%), compared to idiopathic 

causes which were predominant (53,8%) in patients with NORSE (p<0.001). The percentage of 

pathological EEG or CTs did not differ between the 3 groups, while abnormal MRI findings were more 

commonly documented in the group of SRSE (p=0.023). In cases where initial investigation was non-

conclusive, definitive diagnosis was set by WES (7.5%), brain biopsy and viral detection with PCR, 

showing higher incidence of autoimmune, mitochondrial diseases and FIRES in the SRSE group 

(p=0.017). NORSE or FIRES were diagnosed in 25% of cases, clinically presenting as sudden RSE but more 

commonly SRSE (p<0.001). Between all AEDs and anesthetics (85%) administered, important role in 

seizure termination was only played by midazolam (p=0.001) and phenytoin (p=0.003). In cases of 

RSE/SRSE immunomodulary treatments (p=0.05) and ketogenic diet (p=0.005) were more frequently 

used, weaning off the anesthetics was prolonged (p<0.001) and so were mechanical ventilation and 

ICU/hospital length of stay (p<0.001). Mortality was 3.2% and concerned 3 patients aged <5years 

(p=0.013), while a new neurological deficit was documented in 16,1% of cases. Prognosis was 

particularly poor in patients with NORSE or FIRES or with acute symptomatic SE and progressive 

encephalopathy (p<0.001).   

Conclusions Almost ¾ of SE treated in the pediatric ICU had RSE and 16,1% have SRSE. These patients 

had higher disease severity, longer hospitalization and worse prognosis. ¼ of cases had NORSE or FIRES, 

clinically manifesting as acute RSE but more often SRSE. Specialized investigation (neuroimaging, 

genetic, metabolic and immunological testing) is often necessary, in order to determine the diagnosis 

and guide the therapeutic process. Continuous infusion of midazolam is mostly effective when received 

in the highest recommended doses, combined with other anesthetics, AEDs and immunomodulatory 

treatments. Further research in this area is necessary and evidence-based protocols for the 

management of SRSE need to be established. 
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1. Ειςαγωγή 

 

Οι ςπαςμοί αποτελοφν τθν πιο ςυχνι επείγουςα νευρολογικι διαταραχι ςτθν παιδικι θλικία. 

Θ δε ανκεκτικι και υπερανκεκτικι επιλθπτικι κατάςταςθ (Refractory and Super-Refractory Status 

Epilepticus) ςυνιςτοφν απειλθτικζσ για τθ ηωι επείγουςεσ καταςτάςεισ, ςχετιηόμενεσ με υψθλι 

νοςθρότθτα και κνθτότθτα (1). Για το λόγο αυτό επιβάλλουν άμεςθ και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ. 

Ωςτόςο, ςτουσ ανκεκτικοφσ και υπερανκεκτικοφσ ςπαςμοφσ θ εξακρίβωςθ τθσ υποκείμενθσ 

αιτιοπακολογίασ μπορεί να αποτελζςει πρόκλθςθ. Οι κεραπευτικζσ αποφάςεισ βαςίηονται ςυχνά ςε 

ςειρζσ περιςτατικϊν ι ςε γνϊμεσ ειδικϊν, κακϊσ θ ςυγκριτικι αποτελεςματικότθτα των διαφόρων 

κεραπευτικϊν μεκόδων δεν ζχει αξιολογθκεί ςυςτθματικά μζςα από μεγάλεσ προοπτικζσ ςειρζσ ι 

τυχαιοποιθμζνεσ κλινικζσ μελζτεσ (1). 

2. Οριςμοί 

 

Σφμφωνα με τον νεότερο οριςμό, ωσ επιλθπτικι κατάςταςθ ΕΚ (status epilepticus, SE) ορίηεται 

ζνα κλινικό και/ι εγκεφαλογραφικό επειςόδιο ςπαςμϊν διάρκειασ ≥ 5 λεπτϊν ι υποτροπιάηοντα 

επειςόδια ςπαςμϊν, μεταξφ των οποίων δεν υπάρχει πλιρθσ ανάκτθςθ τθσ ςυνείδθςθσ (2). 

Ραραδοςιακά, θ ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια ϊςτε να οριςτεί ζνα επειςόδιο ωσ επιλθπτικι κατάςταςθ 

ιταν τα 30 λεπτά. Ωςτόςο, θ Διεκνισ Ζνωςθ κατά τθσ Επιλθψίασ (International League Against Epilepsy, 

ILAE), ςτθν ανακεϊρθςθ του 2015, ειςιγαγε το χρονικό όριο των 5 λεπτϊν το οποίο είναι πλζον ευρζωσ 

αποδεκτό και χρθςιμοποιείται ςτισ μελζτεσ ςτο status epilepticus (3). Ππωσ αναφζρει θ ILAE, θ ΕΚ είναι 

μια κατάςταςθ που προκαλείται είτε από τθν αποτυχία των μθχανιςμϊν που είναι υπεφκυνοι για τον 

τερματιςμό των κρίςεων, είτε από ενεργοποίθςθ μθχανιςμϊν που οδθγοφν ςε υπερβολικά 

παρατεταμζνεσ κρίςεισ (πζρα από το χρονικό όριο t1). Θ κατάςταςθ αυτι μπορεί να ζχει μακροχρόνιεσ 

επιπτϊςεισ (όταν ςυνεχίηεται πζρα από το χρονικό όριο t2), μεταξφ των οποίων νευρωνικό κάνατο, 

νευρωνικι βλάβθ, και αλλαγι των νευρωνικϊν δικτφων, ανάλογα με τον τφπο και τθ διάρκεια τθσ 

κρίςθσ.  Θ ILAE ορίηει τον t1 ωσ ≥5 λεπτά και τον t2 ωσ ≥30 λεπτά  (4). 

Ωσ ανκεκτικι επιλθπτικι κατάςταςθ (Refractory Status Epilepticus, RSE) ορίηεται θ επιλθπτικι 

δραςτθριότθτα που επιμζνει, παρά τθ χοριγθςθ 1θσ και 2θσ γραμμισ αντιεπιλθπτικισ αγωγισ και 

απαιτεί ςυνικωσ καταςτολι με ςυνεχι ζγχυςθ αναιςκθτικϊν φαρμάκων. Ωσ φάρμακα 1θσ γραμμισ 
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χρθςιμοποιοφνται οι βενηοδιαηεπίνεσ, ενϊ ωσ 2θσ γραμμισ θ φαινυτοῒνθ, θ φαινοβαρβιτάλθ, θ 

λεβετιρακετάμθ ι το βαλποροϊκό. 

Ωσ υπερανκεκτικι κατάςταςθ ςπαςμϊν (Super-Refractory Status Epilepticus, SRSE) ορίηονται οι 

ςπαςμοί οι οποίοι επιμζνουν για 24 ϊρεσ ι και περιςςότερο από τθν ειςαγωγι τθσ γενικισ 

αναιςκθςίασ ι υποτροπιάηουν κατά τθ μείωςθ ι διακοπι αυτισ (1, 5). Ωσ αναιςκθτικοί παράγοντεσ 

χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ φάρμακα όπωσ θ μιδαηολάμθ, θ προποφόλθ, θ φαινοβαρβιτάλθ, θ 

κειοπεντάλθ, θ κεταμίνθ κ.α., υπό τον όρο ότι χρθςιμοποιοφνται ςε αναιςκθτικζσ δόςεισ. 

Θ μελζτθ των υπερανκεκτικϊν ςπαςμϊν τα τελευταία χρόνια γζννθςε τθν ανάγκθ να οριςκοφν 

και άλλεσ κλινικζσ οντότθτεσ, όπωσ το NORSE και το FIRES. To NORSE ι New-Onset Refractory Status 

Epilepticus (νζασ ζναρξθσ ανκεκτικι επιλθπτικι κατάςταςθ) αποτελεί κλινικι οντότθτα, όχι 

ςυγκεκριμζνθ διάγνωςθ, ςε ζναν αςκενι χωρίσ προθγοφμενο ιςτορικό επιλθψίασ ι άλλθ 

προχπάρχουςα ςχετικι νευρολογικι διαταραχι, ο οποίοσ παρουςιάηει πρϊτο επειςόδιο ανκεκτικισ ΕΚ, 

χωρίσ ξεκάκαρθ οξεία ι ενεργό δομικι, τοξικι ι μεταβολικι αιτιολογία. Το NORSE περιλαμβάνει 

αςκενείσ με ιογενείσ λοιμϊξεισ (ςυμπεριλαμβανομζνου του HSV-1) και αυτοάνοςα ςφνδρομα νζασ 

ζναρξθσ (όπωσ θ anti-NMDA εγκεφαλίτιδα), ακόμα και αν θ διάγνωςθ γίνει εντόσ των πρϊτων 72 ωρϊν. 

Επομζνωσ, και πιο ειδικζσ διαγνϊςεισ μπορεί να παρουςιαςτοφν ςαν NORSE (5). 

To FIRES ι Fever-Induced Refractory Epileptic Encephalopathy (επαγόμενθ από εμπφρετο 

ανκεκτικι επιλθπτικι εγκεφαλοπάκεια) είναι μια υποκατθγορία του NORSE, θ οποία προχποκζτει 

προχπάρχουςα εμπφρετθ λοίμωξθ, ζναρξθσ 2 εβδομάδων ζωσ 24 ωρϊν προ τθσ ζναρξθσ τθσ 

ανκεκτικισ ΕΚ, με ι χωρίσ πυρετό τθ ςτιγμι των ςπαςμϊν. Ο οριςμόσ αυτόσ αποκλείει τισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ επιπλεγμζνων πυρετικϊν ςπαςμϊν ςτα παιδιά, κακϊσ ςυνικωσ ςτουσ πυρετικοφσ 

ςπαςμοφσ θ ζναρξθ του εμπφρετου είναι <24 ϊρεσ πριν τθν εκδιλωςι τουσ ι ο πυρετόσ διαπιςτϊνεται 

μετά τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ (5). 

 

3. Επιδημιολογία 

 

Θ ετιςια επίπτωςθ του status epilepticus υπολογίηεται ςε 17-23 επειςόδια ανά 100,000 παιδιά 

ανά ζτοσ (1,3,6,7). Εξ αυτϊν, κα αναπτφξουν ανκεκτικό SE ζνα ποςοςτό μεταξφ 10% και 40%, ανάλογα 

με τθ μελζτθ (1,8,9), δθλαδι περίπου 2.5-8/100,000 παιδιά ανά ζτοσ (6). Οι αποκλίςεισ ανάμεςα ςτισ 

διάφορεσ μελζτεσ μποροφν να αποδοκοφν ςτθν κοινωνιολογικι, οικονομικι και γεωγραφικι 
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πολυμορφία των πλθκυςμϊν μελζτθσ, ςτισ υπάρχουςεσ προκαταλιψεισ (referral bias) κατά τθν επιλογι 

του δείγματοσ και ςτθν ζλλειψθ ςυγκεκριμζνου οριςμοφ του RSE (8). Οι ανκεκτικι επιλθπτικι 

κατάςταςθ ευκφνεται για το 4% του ςυνόλου των ειςαγωγϊν ςε Μονάδεσ Εντατικισ Νοςθλείασ Ραίδων 

(9). Μια ςτακερι παρατιρθςθ ςε πολλαπλζσ μελζτεσ είναι ότι τόςο το SE όςο και το RSE είναι 

ςυχνότερα ςτα μικρότερα παιδιά, ιδίωσ ςτα πρϊτα 1-2 ζτθ τθσ ηωισ, ίςωσ λόγω τθσ αυξθμζνθσ 

ςυχνότθτασ ςυμπτωματικϊν αιτιϊν ςε αυτι τθν θλικία, τθσ φυςικισ πορείασ γενετικϊν και 

μεταβολικϊν νοςθμάτων ι ςτθν αυξθμζνθ επιδεκτικότθτα του αναπτυςςόμενου εγκεφάλου ςε 

επιλθπτικζσ κρίςεισ (3,6). Οι ολιγάρικμεσ επιδθμιολογικζσ μελζτεσ πάνω ςτθν υπερανκεκτικι 

επιλθπτικι κατάςταςθ, οι οποίεσ βαςίηονται κυρίωσ ςε ενιλικεσ, καταδεικνφουν ότι ποςοςτό 10-15% 

των περιπτϊςεων RSE κα εξελιχκοφν ςε SRSE (1). Σε μια αναδρομικι μελζτθ 602 περιπτϊςεων SE ςε 

παιδιά, το 7.14% παρουςίαςε υπερανκεκτικό SE (10). Ωςτόςο τα περιςςότερα δεδομζνα πάνω ςτο SRSE 

προζρχονται από case series και case reports. Χωρίσ μεγαλφτερεσ μελζτεσ θ εκτίμθςθ τθσ ακριβοφσ 

επίπτωςθσ του SRSE αποτελεί πρόκλθςθ. 

Τα NORSE και FIRES αποτελοφν ςχετικά ςπάνιεσ κλινικζσ οντότθτεσ. Μάλιςτα το NORSE ζχει 

αναγνωριςτεί ωσ ςπάνια νόςοσ από τον Διεκνι Οργανιςμό Σπανίων Ρακιςεων (NORD). Στθ Γερμανία θ 

ετιςια ςυχνότθτά του FIRES ςε παιδιά και εφιβουσ ζχει υπολογιςτεί ςε 1:1 000 000 και 1:100 000 

αντίςτοιχα, και αφορά ςυνικωσ παιδιά χωρίσ προθγοφμενα αναπτυξιακά προβλιματα. Στισ 

περιςςότερεσ ςειρζσ ενθλίκων υπάρχει υπεροχι των κθλζων, ενϊ ςε παιδιατρικζσ ςειρζσ τα άρρενα 

φαίνεται να προςβάλλονται πιο ςυχνά (11). 

 

4. Κλινική εικόνα 

 

H ανκεκτικι και υπερανκεκτικι επιλθπτικι κατάςταςθ εκδθλϊνεται με διάφορεσ κλινικζσ 

μορφζσ. Συνθκζςτερα παρουςιάηονται ωσ γενικευμζνοι τονικοκλονικοί ςπαςμοί (Generalised 

Convulsive Status Epilepticus, GCSE), αλλά μπορεί να εκδθλωκοφν και με εςτιακοφ τφπου κρίςεισ και 

επθρεαςμζνο επίπεδο ςυνείδθςθσ μετά από αποτυχία τθσ αρχικισ κεραπείασ. Ζνα ποςοςτό αςκενϊν 

μπορεί να παρουςιάςει το λεγόμενο Non-Convulsive Status Epilepticus (NCSE), το οποίο ζχει θπιότερεσ 

κλινικζσ εκδθλϊςεισ και ςυχνά υποδιαγιγνϊςκεται. Δυο είναι οι κλινικοί φαινότυποι με τουσ οποίουσ 

εμφανίηεται το NCSE: 1) ο αςκενισ που ‘περιφζρεται ςυγχυτικόσ’ και εκδθλϊνεται με διαταραχζσ 

προςανατολιςμοφ και ςυμπεριφοράσ, αυτοματιςμοφσ, πακολογικζσ ακοφςιεσ κινιςεισ με ι χωρίσ 
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εςτιακά νευρολογικά ςυμπτϊματα και 2) ο αςκενισ που προςζρχεται ςε stupor ι κϊμα, ςυνικωσ μετά 

από μια οξεία εγκεφαλικι προςβολι (acute brain insult)  και μπορεί να παρουςιάηει είτε ιπια κλινικά 

ςθμεία, όπωσ τονικι απόκλιςθ των ματιϊν ι ρυκμικζσ μυϊκζσ ςυςπάςεισ, είτε καμία απολφτωσ κλινικι 

ςυςχζτιςθ με τα ευριματα του ΘΕΓ (12). Αν και το convulsive επιλθπτικό status ςυχνά μεταπίπτει ςε 

non-convulsive μετά τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ, είναι ςθμαντικό να γίνει ο διαχωριςμόσ ανάμεςα ςτουσ 

δυο αυτοφσ φαινοτφπουσ, κακϊσ τόςο θ κεραπευτικι προςζγγιςθ όςο και θ ζκβαςθ είναι 

διαφορετικζσ, με το NCSE να είναι ςυχνότερα ανκεκτικό ςτθ κεραπεία, λόγω και τθσ κακυςτερθμζνθσ 

αναγνϊριςισ του (1).  

Οι υπερανκεκτικοί επιλθπτικοί ςπαςμοί μπορεί να ζχουν διαφορετικά κλινικά χαρακτθριςτικά 

ανάλογα με τθν αιτιολογία τουσ. Οι Spatola και ςυνεργάτεσ ιταν οι πρϊτοι που παρατιρθςαν ότι οι 

αςκενείσ με ςπαςμοφσ οφειλόμενουσ ςε λοιμϊξεισ του ΚΝΣ ιταν μεγαλφτεροι ςε θλικία και είχαν πιο 

βαριά κλινικι εικόνα κατά τθν αρχικι προςζλευςθ (13). Μεταγενζςτερα, οι Shin και ςυνεργάτεσ 

παρατιρθςαν ότι οι αςκενείσ με αυτοάνοςεσ εγκεφαλίτιδεσ ιταν νεότεροι (14). Σε μια αναδρομικι 

μελζτθ ςε 501 αςκενείσ με SE από τουσ Lin και ςυνεργάτεσ διαπιςτϊκθκαν  διαφορζσ ςτα κλινικά 

χαρακτθριςτικά μεταξφ SE λοιμϊδουσ και αυτοάνοςθσ αιτιολογίασ. Οι υπερανκεκτικοί ςπαςμοί, το 

Non-Convulsive SE και τα ψυχωτικοφ τφπου ςυμπτϊματα ιταν ςυχνότερα ςε αυτοάνοςεσ 

εγκεφαλίτιδεσ, οι οποίεσ δείχνουν επίςθσ προτίμθςθ ςε μικρότερεσ θλικίεσ και ςτο κιλυ φφλο (2).  

 Πςον αφορά ςτα ςυνοδά των ςπαςμϊν ςυμπτϊματα, ο πυρετόσ και άλλθ πρόδρομθ 

ςυμπτωματολογία νόςου, είναι ςυχνά ςε αςκενείσ με ανκεκτικι επιλθπτικι κατάςταςθ. Σε μια 

αναδρομικι μελζτθ 40 παιδιατρικϊν αςκενϊν με NORSE/FIRES, 30 αςκενείσ (75%) είχαν πυρετό είτε 

ςτο ςπίτι ι κατά τθν προςζλευςθ. Δϊδεκα αςκενείσ (30%) είχαν πυρετό μόνο κατά τθν προςζλευςθ ςτο 

ΤΕΡ και 27 αςκενείσ (67%) πριν από τθν προςζλευςθ, με μζςο όρο 5 θμζρεσ (IQR, 2.5-6.5 d) προ τθσ 

ειςαγωγισ. Θ ςυχνότερθ πρόδρομθ νόςοσ ιταν λοίμωξθ ανϊτερου αναπνευςτικοφ ςε 15 αςκενείσ 

(38%), γαςτρεντερίτιδα παρατθρικθκε ςε 9 αςκενείσ (23%), 3 αςκενείσ (7%) είχαν κεφαλαλγία, 1 

παρουςίαςε εξάνκθμα και 1 ψυχιατρικά ςυμπτϊματα ι διαταραχισ τθσ ςυμπεριφοράσ (15). Θ 

παρουςία πυρετοφ μπορεί κάποιεσ φορζσ να μπερδζψει τθ διαφορικι διάγνωςθ, κακϊσ είναι κοινι 

τόςο ςτο FIRES, όςο και ςε επιλθπτικά ςφνδρομα που πυροδοτοφνται από εμπφρετα, όπωσ το 

ςφνδρομο Dravet, ι ςτισ ενδογενείσ διαταραχζσ του μεταβολιςμοφ και τα μιτοχονδριακά νοςιματα, 

όπου πυρετόσ και λοιμϊξεισ μπορεί να προθγοφνται τθσ κρίςθσ. Ωςτόςο ςτο FIRES οι ςπαςμοί ξεκινοφν 

ςυνικωσ μετά και όχι κατά τθ διάρκεια του εμπυρζτου και οι αςκενείσ ζχουν ςυνικωσ ζνα μόνο 

επειςόδιο SE ςτθ ηωι τουσ, ςε αντίκεςθ με τισ άλλεσ περιπτϊςεισ. 
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5. Αιτιολογία 

 

Θ αιτιολογικι ταξινόμθςθ του ανκεκτικοφ και υπερανκεκτικοφ status epilepticus ςτθ 

βιβλιογραφία ποικίλει (1,3,4,6,8,16). Γενικά, γίνεται διάκριςθ των ςπαςμϊν ςε  πρωτοπακείσ (ι 

ιδιοπακείσ ι κρυψιγενείσ) όταν δεν ανευρίςκονται ςαφείσ αιτιολογικοί παράγοντεσ και κεωροφνται 

ςυνικωσ ζκφραςθ γενετικισ προδιάκεςθσ και ςε ςυμπτωματικοφσ όταν υπάρχει υπόςτρωμα οργανικισ 

εγκεφαλικισ βλάβθσ. 

Σφμφωνα με τθν ταξινόμθςθ των Vasquez et al, το ανκεκτικό SE διακρίνεται ςε: α) οξφ 

ςυμπτωματικό (acute symptomatic), β) απομεμακρυςμζνο ςυμπτωματικό (remote symptomatic), γ) 

εμπφρετο SE και δ) ιδιοπακζσ ι κρυψιγενζσ (1). Αναλυτικότερα: 

 
α) το οξφ ςυμπτωματικό SE οφείλεται ςε οξζα νευρολογικά ςυμβάματα, όπωσ τραφμα, λοιμϊξεισ ΚΝΣ, 

εγκεφαλίτιδεσ αυτοάνοςθσ αιτιολογίασ, μεταβολικζσ διαταραχζσ, ιςχαιμικά επειςόδια ι ςυςτθματικζσ 

νόςουσ, ςε αςκενείσ χωρίσ προθγοφμενθ νευρολογικι νόςο 

β) το απομεμακρυςμζνο ςυμπτωματικό SE αφορά αςκενείσ με γνωςτι νευρολογικι νόςο θ οποία 

προδιακζτει ςε επιλθπτικοφσ ςπαςμοφσ. Ρρόκειται δθλαδι για άτομα με προθγοφμενθ ςυγγενι ι 

επίκτθτθ επιλθπτογόνο εγκεφαλικι βλάβθ. Οριςμζνοι ερευνθτζσ κάνουν περαιτζρω διαχωριςμό ςε 

απομεμακρυςμζνο ςυμπτωματικό με οξεία εςπευςμζνη αιτιολογία (λεμφοχπερπλαςτικι νόςοσ ΚΝΣ, 

ΘΛV λοίμωξθ, υποξικι-ιςχαιμικι εγκεφαλοπάκεια, εγκεφαλικι παράλυςθ, αναπτυξιακι κακυςτζρθςθ, 

επιλθψία) και ςε απομεμακρυςμζνο ςυμπτωματικό με προϊοφςα εγκεφαλοπάθεια (νόςοσ Alper, 

μεταβολικζσ νόςοι όπωσ MCAD deficiency, επιλθπτικζσ εγκεφαλοπάκειεσ, νευροεκφυλιςτικά ι 

νευροδερματικά νοςιματα) (1,10) 

γ) το εμπφρετο status epilepticus αφορά περιπτϊςεισ ςπαςμϊν που ςυνοδεφονται από πυρετό, χωρίσ 

όμωσ να υπάρχουν ενδείξεισ για λοίμωξθ του ΚΝΣ από τθν εξζταςθ του ΕΝΥ. Διάφοροι ιογενείσ 

παράγοντεσ ενοχοποιοφνται για πρόκλθςθ πυρετικϊν ςπαςμϊν ςτα παιδιά, με τουσ HHV-6, HHV-7 και 

τον ιό τθσ γρίπθσ να είναι μεταξφ των ςυχνότερων. 25% των αςκενϊν αυτϊν ζχει ςυγγενι 1ου βακμοφ 

με ιςτορικό πυρετικϊν ςπαςμϊν, κακιςτϊντασ πικανι τθ γενετικι προδιάκεςθ (6) 

δ) το ιδιοπαθζσ ή κρυπτογενζσ SE αφορά γνωςτοφσ επιλθπτικοφσ αςκενείσ ςτουσ οποίουσ οι κρίςεισ 

οφείλονται ςτθ μθ ςυμμόρφωςθ ι τθν απότομθ διακοπι τθσ αντιεπιλθπτικισ αγωγισ ι αςκενείσ ςτουσ 

οποίουσ δεν μπορεί να αναγνωριςτεί άλλθ αιτία 
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Θ αιτιολογία των ανκεκτικϊν ςπαςμϊν ποικίλλει ανάλογα με τθν θλικιακι ομάδα και τθ 

γεωγραφικι κατανομι. Σε μια μελζτθ 151 αςκενϊν με ανκεκτικό status, θ ςυχνότερθ αιτία ιταν θ οξεία 

ςυμπτωματικι (28.5%) ςε νεογνά και βρζφθ, οι επιπλεγμζνοι πυρετικοί ςπαςμοί (33.8%) ςε παιδιά 1-5 

ετϊν και απομακρυςμζνεσ ςυμπτωματικζσ αιτίεσ ςτο 40% των αςκενϊν 5-10 ετϊν και ςτο 36.8% 

αςκενϊν 10-16 ετϊν (17). Αντικζτωσ, τα αίτια ςτον ενιλικο πλθκυςμό περιλαμβάνουν τθν οξεία 

εγκεφαλικι βλάβθ (αγγειακι εγκεφαλικι νόςοσ, λοιμϊξεισ ΚΝΣ, όγκοι εγκεφάλου, κρανιοεγκεφαλικζσ 

κακϊςεισ), λιψθ ουςιϊν και ςφνδρομα απόςυρςθσ, χαμθλά επίπεδα αντιεπιλθπτικϊν φαρμάκων, 

μεταβολικζσ διαταραχζσ και ςυςτθματικζσ λοιμϊξεισ (12). Στισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ οι οξείεσ 

ςυμπτωματικζσ αιτιολογίεσ παραμζνουν θ ςυχνότερθ αιτία ςτα παιδιά, με κυριότερεσ τισ λοιμϊξεισ 

ΚΝΣ (π.χ. από ιό HSV, HIV, νευροκυςτικζρκωςθ, ελονοςία, φυματίωςθ) και τισ ιογενείσ/αυτοάνοςεσ 

εγκεφαλίτιδεσ (1). Γενικότερα, θ φπαρξθ οξείασ ςυμπτωματικισ αιτιολογίασ αυξάνει κατά 3.35 φορζσ 

τθν πικανότθτα ζνα SE να εξελιχκεί ςε ανκεκτικό, αυξάνοντασ παράλλθλα και τθ κνθτότθτα (8). 

Πςον αφορά ςτουσ αςκενείσ με NORSE, θ αιτιολογία ςτθν πλειοψθφία των περιπτϊςεων 

παραμζνει κρυπτογενισ. Σε μια μονοκεντρικι αναδρομικι μελζτθ 40 αςκενϊν με NORSE θλικίασ 1 

μινα ζωσ 21 ετϊν, ςτο 58% δεν ανευρζκθκε αιτιολογία παρά τον εκτενι ζλεγχο, το 20% ιταν ιογενοφσ 

αιτιολογίασ, 7.5% οφειλόταν ςε οξεία διάχυτθ εγκεφαλoμυελίτιδα (ADEM), 7.5% ςε αυτοάνοςεσ 

εγκεφαλίτιδεσ και 7.5% είχε γενετικι αιτιολογία (15). Σε μια άλλθ αναδρομικι μελζτθ ςε ενιλικεσ, ςε 

ςφνολο 130 αςκενϊν με NORSE το 52% ιταν κρυπτογενζσ, ενϊ ζνα 37% ιταν ανοςομεςολαβοφμενθσ 

αιτιολογίασ, κυρίωσ οφειλόμενο ςε αυτοάνοςεσ εγκεφαλίτιδεσ (18). 

Μεταξφ των περιπτϊςεων με προχπάρχον ιςτορικό ανκεκτικισ επιλθψίασ, οι περιςςότερεσ από 

τισ μιςζσ ςυνοδεφονται από γενετικζσ διαταραχζσ, με τουσ αςκενείσ αυτοφσ να επωφελοφνται από 

περαιτζρω γονιδιακό ζλεγχο (19). 

Οι παράγοντεσ που προδιακζτουν μια επιλθπτικι κατάςταςθ να εξελιχκεί ςε ανκεκτικότθτα 

δεν είναι ξεκάκαροι ςτα παιδιά. Διάφορεσ μελζτεσ υποςτθρίηουν ότι θ νεαρότερθ θλικία, θ 

κακυςτζρθςθ ςτθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ κακϊσ και θ εςτιακι ζναρξθ των κρίςεων αποτελοφν 

παράγοντεσ κινδφνου για εξζλιξθ ςε RSE (8). 

6. Παθοφυςιολογία 

 

To status epilepticus, και ειδικά το ανκεκτικό και υπερανκεκτικό SE, είναι καταςτάςεισ που 

προκφπτουν είτε λόγω αποτυχίασ των μθχανιςμϊν που είναι υπεφκυνοι για τον τερματιςμό των 

κρίςεων ι από τθν ενίςχυςθ μθχανιςμϊν που οδθγοφν ςε αςυνικιςτα παρατεταμζνεσ κρίςεισ (1,20).  
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Οι παρατεταμζνοι ςπαςμοί ςυνδζονται με αλλαγζσ ςτθ φυςιολογία του οργανιςμοφ, όπωσ 

αλλαγζσ ςτθν αρτθριακι πίεςθ, τον καρδιακό ρυκμό, τθν αναπνευςτικι λειτουργία, τισ ςυγκεντρϊςεισ 

των θλεκτρολυτϊν και τθσ γλυκόηθσ και τθ κερμοκραςία (20,21). Κατά τα πρϊτα 20-40 λεπτά των 

ςπαςμϊν οι ομοιοςτατικοί μθχανιςμοί προςπακοφν να αντιςτακμίςουν τισ αυξθμζνεσ μεταβολικζσ 

ανάγκεσ του εγκεφάλου και των ςυςπϊμενων μυϊν. Αρχικά αυξάνεται θ εγκεφαλικι αιματικι ροι 

μζςω διαςτολισ των εγκεφαλικϊν αγγείων, ενϊ μζςω περιφερικισ αγγειοςφςπαςθσ δίνεται 

προτεραιότθτα ςτθν οξυγόνωςθ των ιςτϊν που το ζχουν περιςςότερο ανάγκθ (εγκζφαλοσ και μφεσ). Θ 

τιμι του ςακχάρου αίματοσ αυξάνει, αλλά οι υψθλζσ ενεργειακζσ ανάγκεσ οδθγοφν ςε αναερόβιο 

μεταβολιςμό, υπερπαραγωγι γαλακτικοφ και οξζωςθ. Σε πειράματα που ζχουν γίνει ςε πικικουσ, 

φαίνεται ότι οι παραπάνω αντιρροπιςτικοί μθχανιςμοί προοδευτικά αποτυγχάνουν, περίπου 20-40 

λεπτά μετά τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ. Θ αρτθριακι πίεςθ, θ εγκεφαλικι αιμάτωςθ και οξυγόνωςθ και θ 

υπεργλυκαιμία ςταδιακά φκίνουν. Ο υποαεριςμόσ, θ υποξία και το πνευμονικό οίδθμα οδθγοφν ςε 

αναπνευςτικι οξζωςθ, που επιδεινϊνει τθν ιδθ υπάρχουςα γαλακτικι οξζωςθ. Οι επαναλαμβανό-

μενεσ μυϊκζσ ςυςπάςεισ μπορεί να οδθγιςουν ςε ραβδομυόλυςθ και υπερκερμία, τα οποία με τθ 

ςειρά τουσ αυξάνουν τισ μεταβολικζσ ανάγκεσ και επιδεινϊνουν τισ θλεκτρολυτικζσ διαταραχζσ. Στθ 

φάςθ αυτι ςτα παραπάνω πειράματα, οι πίκθκοι παρουςίαηαν ςυχνά αρρυκμίεσ και καρδιαγγειακι 

κατάρριψθ. Σε πραγματικοφσ αςκενείσ ωςτόςο, οι οποίοι μπορεί να ζχουν και άλλεσ ςυννοςθρότθτεσ 

και μειωμζνεσ καρδιοαναπνευςτικζσ εφεδρίεσ, οι αντιςτακμιςτικοί μθχανιςμοί μπορεί να αποτφχουν 

και νωρίτερα. Μελζτεσ ςε ανκρϊπουσ αποδεικνφουν ανάλογθ ςειρά γεγονότων. Σε μια μελζτθ 17 

αςκενϊν με τονικοκλονικοφσ ςπαςμοφσ θ επινεφρίνθ και νορεπινεφρίνθ πλάςματοσ ιταν αυξθμζνεσ 30 

λεπτά μετά το τζλοσ τθσ κρίςθσ, ςε τιμζσ 40 και 12 φορζσ του φυςιολογικοφ αντίςτοιχα, γεγονόσ που 

οδθγεί ςε αγγειοςφςπαςθ και αυξθμζνο κίνδυνο καρδιακϊν αρρυκμιϊν (22). Σε μια άλλθ μελζτθ 98 

αςκενϊν με SE, οι 10 είχαν φυςιολογικό pH ςτο αρτθριακό αζριο, ζνασ είχε αλκαλικό και ςτουσ 

υπόλοιπουσ 59 το pH ιταν οξεωτικό, με τιμζσ <7 ςε 23 από αυτοφσ. Επίςθσ, ςτουσ 90 αςκενείσ 

παρατθρικθκε υπερκερμία αν και μόνο ςτουσ 4 οι ςπαςμοί οφείλονταν ςε λοιμϊδθ αίτια (23). 

Σε κυτταρικό επίπεδο, το status epilepticus ενιςχφει τθν εςωτερίκευςθ των ιοντοτροπικϊν, 

τφπου-Α ςυναπτικϊν υποδοχζων του γ-αμινοβουτυρικοφ οξζοσ (GABAAR), ενϊ διατθρείται θ λειτουργία 

των εξω-ςυναπτικϊν GABA υποδοχζων. Αυτι θ διακίνθςθ των υποδοχζων ("receptor trafficking") ςτθ  

ςυναπτικι μεμβράνθ, οδθγεί ςε μια ςυνολικότερθ μείωςθ τθσ καταςταλτικισ δράςθσ του GABA, 

παίηοντασ βαςικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ τθσ φαρμακοανκεκτικότθτασ ςτισ βενηοδιαηεπίνεσ, τουσ 

αλλοςτερικοφσ ρυκμιςτζσ των GABAA υποδοχζων. Στθν εςωτερίκευςθ των GABAA υποδοχζων ρόλο 

παίηει θ παρατεταμζνθ διάρκεια των κρίςεων (24,25). Ενϊ οι υποδοχείσ του GABA εςωτερικεφονται, οι 
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NMDA (N-methyl-D-aspartate) υποδοχείσ του γλουταμικοφ από τθν άλλθ ςταδιακά ςυςςωρεφονται ςτθ 

ςφναψθ και ςυμβάλλουν ςτθν περαιτζρω διαιϊνιςθ των κρίςεων, λόγω αλλαγϊν ςτισ ςυγκεντρϊςεισ 

ιόντων, όπωσ χλωρίου, ςτο κυτταρικό περιβάλλον. H ενεργοποίθςθ των υποδοχζων αυτϊν ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ διζγερςθσ με μθχανιςμό "ανοίγματοσ" διαφλων ειςόδου αςβεςτίου και 

νατρίου. H αφξθςθ του ενδοκυττάριου αςβεςτίου και νατρίου ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν επίταςθ τθσ 

εκπόλωςθσ και τθν παράταςθ των ςπαςμϊν. Επίςθσ, θ αφξθςθ του ενδοκυττάριου αςβεςτίου 

ενεργοποιεί λιπάςεσ και πρωτεάςεσ με αποτζλεςμα δυςλειτουργία των μιτοχονδρίων και κυτταρικό 

κάνατο. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι οι βλάβεσ των νευρϊνων είναι περιςςότερεσ ςε περιοχζσ πλοφςιεσ ςε 

γλουταμινικοφσ υποδοχείσ (π.χ. μεταιχμιακό ςφςτθμα). Αυτό εξθγεί και τθν προοδευτικά αυξανόμενθ 

ευαιςκθςία του status ςε NMDA ανταγωνιςτζσ, όπωσ θ κεταμίνθ. H χρονοεξαρτϊμενθ, επομζνωσ, 

εξζλιξθ τθσ νευρομεταβίβαςθσ κατά το status epilepticus μασ βοικα να προςαρμόςουμε τθ 

κεραπευτικι αγωγι, ανάλογα με τθ χρονικι ςτιγμι, και εξθγεί τθ ςταδιακι κλιμάκωςθ από τισ 

βενηοδιαηεπίνεσ ςτα 2θσ γραμμισ αντιεπιλθπτικά φάρμακα. Θ επιμονι των ςπαςμϊν και θ εξζλιξθ ςε 

υπερανκεκτικό status μπορεί ακόμα να ερμθνευκεί από τθ μιτοχονδριακι ανεπάρκεια, τθν 

καταςτροφι του αιματοεγκεφαλικοφ φραγμοφ, τθν αφξθςθ των επιπζδων καλίου, τθν ανάπτυξθ 

νευροφλεγμονισ (προφλεγμονϊδεισ κυτοκίνεσ, αυτοαντιςϊματα κατά ςτοιχείων του νευρϊνα) και από 

μεταβολζσ ςτθν ζκφραςθ γονιδίων. Οι παράγοντεσ αυτοί οδθγοφν ςε νευροτοξικότθτα εξαιτίασ του 

γλουταμικοφ (excitotoxicity), θ οποία ευκφνεται για τθ νευρωνικι βλάβθ και κυτταρικι καταςτροφι και 

εν τζλει για τθν κακι κλινικι ζκβαςθ. Τζλοσ, μελζτεσ αποδεικνφουν το ςθμαντικό ρόλο που παίηει ο 

χρόνοσ που μεςολαβεί από τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ ςτθ χοριγθςθ τθσ κεραπείασ, ςτθν τελικι διάρκεια 

τθσ κρίςθσ. Εάν θ κεραπεία κακυςτεριςει ι είναι ανεπαρκισ, οι ςπαςμοί γίνονται πλζον αυτόςυντθ-

ροφμενοι και δεν ανταποκρίνονται πια ςτουσ ενδογενείσ μθχανιςμοφσ τερματιςμοφ των κρίςεων (1,12).

 Ο ρόλοσ τθσ νευροφλεγμονισ ζχει μελετθκεί αρκετά τα τελευταία χρόνια ςτουσ αςκενείσ με 

ανκεκτικι επιλθψία. Με τον όρο νευροφλεγμονι εννοοφμε τθ βιοςφνκεςθ και απελευκζρωςθ μορίων 

με φλεγμονϊδθ δράςθ από κφτταρα του ΚΝΣ, θ οποία μπορεί να προκλθκεί είτε από κλαςςικοφσ 

εκλυτικοφσ παράγοντεσ (πχ λοιμϊξεισ, τοξίνεσ, αυτοάνοςα), είτε από τθν ίδια τθν αυξθμζνθ νευρωνικι 

δραςτθριότθτα που παρατθρείται κατά τθν επιλθπτικι κρίςθ (26). Οι μεςολαβθτζσ τθσ φλεγμονισ 

ζχουν νευροτροποποιθτικι δράςθ, επθρεάηοντασ τθ νευρωνικι λειτουργία και διεγερςιμότθτα. 

Επομζνωσ, οι μεςολαβθτζσ τθσ φλεγμονισ και οι ςπαςμοί παροξφνουν το ζνα το άλλο, οδθγϊντασ ζτςι 

ςε ζνα φαφλο κφκλο νευρωνικισ υπερδιεγερςιμότθτασ (27). Ο ρόλοσ τθσ φλεγμονισ φαίνεται να είναι 

ιδιαίτερα ςθμαντικόσ ςε παιδιά με FIRES, ςτα οποία ζχει παρατθρθκεί ενδορραχιαία υπερπαραγωγι 

προφλεγμονωδϊν κυτοκινϊν και χθμειοκινϊν (πχ IL-1β, IL-6, TNF-α), οι οποίεσ δεν ανιχνεφτθκαν 
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αντίςτοιχα ςτο ΕΝΥ παιδιϊν με άλλεσ νευρολογικζσ πακιςεισ, φλεγμονϊδεισ ι μθ (28). H παραγωγι 

των μορίων αυτϊν οφείλεται πικανόν ςτθ διζγερςθ Τ-κυττάρων, αςτροκυττάρων, μικρογλοιακϊν και 

κυττάρων του ενδοκθλίου (29). Θ ςυςςϊρευςθ κυτοκινϊν μπορεί να διαρκεί αρκετζσ θμζρεσ, γεγονόσ 

που  εξθγεί τθν κακυςτερθμζνθ ζναρξθ του SE ςτο FIRES ςε ςχζςθ με τθν ζναρξθ του πυρετοφ. Ωςτόςο 

δεν είναι ξεκάκαρο, αν θ ενδορραχιαία φλεγμονι είναι εν τζλει θ αιτία ι το αποτζλεςμα των 

παρατεταμζνων ςπαςμϊν, ερϊτθμα που χριηει περεταίρω διερεφνθςθσ (26,28,30). Τζλοσ, ςτο 

ανοςομεςολαβοφμενο RSE παρατθρείται διαταραχι του αιματοεγκεφαλικοφ φραγμοφ και διικθςθ του 

ΚΝΣ από λεμφοκφτταρα (ςε άλλοτε άλλο βακμό, ανάλογα με τθ νόςο,  εικόνα 1) (21,29). 

 

  

 

6.1.Νευρωνικι βλάβθ ςτο status epilepticus 

O βακμόσ εγκεφαλικισ υποξίασ κατά τθ διάρκεια ενόσ SE δεν είναι ικανόσ από μόνοσ του να 

προκαλζςει εγκεφαλικι βλάβθ, ωςτόςο μπορεί να ςυμβάλλει ςε αυτιν μαηί με άλλουσ παράγοντεσ που 

διαταράςςουν τθν εγκεφαλικι λειτουργία, όπωσ θ υπερκερμία, θ υπόταςθ, θ υπογλυκαιμία και θ 

οξζωςθ. Αν και θ διατιρθςθ τθσ καρδιοαναπνευςτικισ λειτουργίασ, θ πρόλθψθ τθσ υπογλυκαιμίασ, ο 

ζλεγχοσ τθσ κερμοκραςίασ ςϊματοσ και θ μυοχάλαςθ μποροφν δυνθτικά να μειϊςουν τθν εγκεφαλικι 

βλάβθ, ο πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ να ςυμβεί αυτό ςε ηωικά μοντζλα ιταν ο ζγκαιροσ ζλεγχοσ των 

ςπαςμϊν. Θ επιλθπτικι δραςτθριότθτα κακαυτι, οδθγεί ςε νευρωνικι βλάβθ και νευρωνικό κάνατο 

κυρίωσ μζςω τθσ υπερβολικισ ενεργοποίθςθσ των υποδοχζων γλουταμικοφ και τθσ επακόλουκθσ 

Εικόνα 1 

Σύγθξηζε ηεο δηήζεζεο από Τ-ιεκθνθπηηαξα 

ζηελ επηιεςία 

Χξώζε γηα CD3+ T-θύηηαξα ζε: (A) HSV 

εγθεθαιίηηδα, (B) παξαλενπιαζκαηηθή anti-

Ma2 εγθεθαιίηηδα, (C) εγθεθαιίηηδα ηνπ 

Rasmussen, (D) anti-GAD65 εγθεθαιίηηδα, 

(E) anti-LGI1 εγθεθαιίηηδα, (F) anti-NMDAR 

(NR1) εγθεθαιίηηδα. (G) εζηηαθή θινητθή 

δπζπιαζία IIb κε κηθξή ιεκθνθπηηαξηθή 

δηήζεζε (H) νδώδεο ζθιήξπλζε κε κηθξή 

ιεκθνθπηηαξηθή δηήζεζε (I) ηδηνπαζήο 

επηιεςία ηνπ θξνηαθηθνύ ινβνύ, (J) εζηηαθή 

θινητθή δπζπιαζία IIb κε πνιιά Τ-θύηηαξα 

(K) νδώδεο ζθιήξπλζε ηύπνπ C, κε πνιιά Τ-

θύηηαξα (L) κεηαινηκώδεο επηιεςία ηνπ 

θξνηαθηθνύ ινβνύ. Bauer et al, Epilepsia. 

2017;58(S3):57–68.   
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ειςροισ Ca2+ ςτο νευρικό κφτταρο. Θ νευρωνικι καταςτροφι παρατθρείται κυρίωσ ςε περιοχζσ, που 

ςχετίηονται με τθν αναπαραγωγι των επιλθπτικϊν κρίςεων, όπωσ ο ιππόκαμποσ, ο κάλαμοσ και ο 

αμυγδαλοειδισ πυρινασ, δομζσ ςτισ οποίεσ κφριοσ νευροδιαβιβαςτισ είναι το γλουταμικό οξφ (20,21). 

Χαρακτθριςτικι πακολογοανατομικι βλάβθ είναι θ ςκλιρυνςθ του ιππόκαμπου, που ςυνιςτά απϊλεια 

νευρϊνων του οδοντωτοφ πυρινα και τθσ πυραμοειδοφσ ςτοιβάδασ του, με ποικίλου βακμοφ γλοίωςθ. 

Σε πειραματικά πρότυπα επιλθπτικισ κατάςταςθσ θ φαρμακευτικι καταςτολι των υποδοχζων του 

γλουταμικοφ φάνθκε να αποτρζπει τθν καταςτροφι των νευρϊνων (20). Τζλοσ, αλλαγζσ ςτον 

ιππόκαμπο ςε μεταςυναπτικό επίπεδο, λόγω ενεργοποίθςθσ των υποδοχζων του γλουταμικοφ ι/και 

των διαφλων αςβεςτίου ςτο μεταςυναπτικό νευρϊνα, τροποποιοφν τθ διεγερςιμότθτά του και τθ 

ςυναπτικι του πλαςτικότθτα. Αυτό εκδθλϊνεται μζςω επίταςθσ τθσ ενίςχυςθσ μακράσ διάρκειασ (Long 

Term Potentiation- LTP), δείκτθ νευρωνικισ πλαςτικότθτασ των ςυνάψεων του ιππόκαμπου, και οδθγεί 

μακροπρόκεςμα ςε αυξθμζνθ ευπάκεια ςε επιλθπτικζσ κρίςεισ. Σθμαντικό ρόλο ςτο RSE 

φλεγμονϊδουσ αιτιολογίασ φαίνεται να παίηει επίςθσ θ IL-6, θ οποία βρζκθκε ότι μειϊνει τθ 

νευρογζνεςθ ςτον ιππόκαμπο και τθν ενίςχυςθ μακράσ διάρκειασ, ενϊ αυξάνει τθ γλοίωςθ, 

ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν επιλθπτογζνεςθ και επιδεινϊνοντασ τθ νευρωνικι βλάβθ (26).  

7. Διάγνωςη 

 

Ρερίπου 15% των παρατεταμζνων (>5λεπτά) επειςοδίων ςπαςμϊν υποχωροφν αυτόματα, 

χωρίσ ιατρικι παρζμβαςθ. Στουσ υπόλοιπουσ, και ιδιαίτερα ςτισ περιπτϊςεισ ανκεκτικισ και 

υπερανκεκτικισ επιλθπτικισ κατάςταςθσ, είναι ηωτικισ ςθμαςίασ θ διαγνωςτικι αξιολόγθςθ, ϊςτε να 

χορθγθκεί θ κατάλλθλθ κεραπεία και να αποφευχκοφν οι μακροχρόνιεσ επιπλοκζσ. Συνικωσ ζνα 

πρϊτο βαςικό ςετ εργαςτθριακϊν εξετάςεων ζχει ιδθ διενεργθκεί όταν διαπιςτϊνουμε ότι πρόκειται 

για ανκεκτικό status και πιο εξειδικευμζνθ αιτιολογικι διερεφνθςθ είναι πλζον αναγκαία, ϊςτε να 

κατευκυνκεί αντίςτοιχα και θ κεραπευτικι μασ προςζγγιςθ. Θ διαγνωςτικι προςζγγιςθ ςτο RSE/SRSE 

ςυνοψίηεται ςτον Ρίνακα 1.  

7.1 Εξζταςθ εγκεφαλονωτιαίου υγροφ 

Θ εξζταςθ του εγκεφαλονωτιαίου υγροφ είναι χριςιμθ ςτθν αιτιολογικι προςζγγιςθ του status 

epilepticus, κακϊσ μασ παρζχει ςτοιχεία λοίμωξθσ του ΚΝΣ ι εγκεφαλίτιδασ αυτοάνοςθσ αιτίασ. Θ 

οςφυονωτιαία παρακζντθςθ πολλζσ φορζσ αντενδείκνυται ςτθν οξεία φάςθ των ςπαςμϊν, κακϊσ 



 

27 
 

ενζχει τον κίνδυνο εγκολεαςμοφ ςε αςκενείσ με αυξθμζνθ ενδοκράνια πίεςθ. Άλλεσ αντενδείξεισ τθσ 

ΟΝΡ είναι θ εςτιακι νευρολογικι ςθμειολογία, θ αιμορραγικι διάκεςθ, το πορφυρικό εξάνκθμα, το 

οίδθμα οπτικισ κθλισ, θ υπζρταςθ κ.α. Ζςτω και ςε δεφτερο χρόνο, θ ανάλυςθ του ΕΝΥ μπορεί να 

επιβεβαιϊςει τθ διάγνωςθ λοίμωξθσ του ΚΝΣ, ιδιαίτερα τθ βακτθριακι λοίμωξθ, αλλά ςυχνά είναι 

λιγότερο αποτελεςματικι ςτθ διάκριςθ μεταξφ ιογενϊν λοιμϊξεων και αυτοάνοςων καταςτάςεων. Σε 

μια αναδρομικι μελζτθ των Lin et al, μελετικθκαν μεταξφ άλλων τα ευριματα του ΕΝΥ ςε αςκενείσ με 

ανκεκτικό SE λοιμϊδουσ και αυτοάνοςθσ αιτιολογίασ. Οι αςκενείσ με status λοιμϊδουσ αιτιολογίασ 

είχαν υψθλότερθ μζςθ τιμι λευκϊματοσ ςτο ΕΝΥ (93.0 mg/dl ζναντι 34.8 mg/dL, p = 0.014), υψθλότερο 

μζςο αρικμό εμπφρθνων κυττάρων (20 ζναντι 3 cell/mm3, p = 0.011), υψθλότερο ποςοςτό 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1, Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ ςε ανκεκτικι και υπερανκεκτικι κατάςταςθ ςπαςμϊν  

τόχοσ Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

Αρχικι ςτακεροποίθςθ Αζρια αίματοσ, γλυκόηθ, θλεκτρoλφτεσ, γενικι αίματοσ, θπατικι και 

νεφρικι λειτουργία  

Παρακολοφκθςθ επιλθπτικισ 

δραςτθριότθτασ  

και τιτλοποίθςθ ΑΕΦ 

Θλεκτροεγκεφαλογράφθμα  

Αιτιολογία RSE/SRSE  Τοξικολογικόσ ζλεγχοσ 

 Επίπεδα ΑΕΦ  

 Απεικόνιςθ ΚΝΣ (CT, MRI) 

 Εξζταςθ ΕΝΥ (μικροςκοπικι, βιοχθμικόσ, καλλιζργεια, PCR, 

ολιγοκλωνικζσ ηϊνεσ) 

 Panel για αυτοάνοςεσ εγκεφαλίτιδεσ (NMDAR, AMPAR1,2, GABAΒR, 

GABAAR, mGluR5, GAD65, VGKC, κ.α) ςε πλάςμα και ΕΝΥ 

 Λοιπόσ ανοςολογικόσ ζλεγχοσ: CRP, TKE, ANA και λοιπά 

αυτοαντιςϊματα (anti-dsDNA, ANCA, APS & ENA, Ro/SSA, 

La/SSB), C3, C4, ανοςοςφαιρίνεσ (ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ και 

θλεκτροφόρθςθ), κρυοςφαιρίνεσ οροφ 

 Μεταβολικόσ ζλεγχοσ (αμμωνία, γαλακτικό οξφ, 

πυροςταφυλικό οξφ, καρνιτίνεσ, αμινόγραμμα πλάςματοσ, 

οργανικά οξζα οφρων) 

 Βιοψία μυόσ/ιπατοσ (μιτοχονδριακά νοςιματα) 

 Καρυότυποσ, WES (γενετικι αιτιολογία) 

 Βιοψία εγκεφάλου  
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ουδετεροφίλων (52.9 ζναντι 15.4%, p = 0.034) και υψθλότερο ποςοςτό χαμθλοφ λόγου ςακχάρου 

ΕΝΥ/ςακχάρου αίματοσ (56.3 ζναντι 24.0%, p = 0.036)  ςε ςχζςθ με τουσ αςκενείσ με status 

αυτοάνοςθσ αιτίασ. Οι τελευταίοι παρουςίαηαν υψθλότερο ποςοςτό λεμφοκυττάρωςθσ ςτο ΕΝΥ (84.6 

ζναντι 47.1%, p = 0.034). Δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά ςτο IgG index μεταξφ των δφο ομάδων 

αςκενϊν (2). Ρζρα από τθν κυτταροχθμικι εξζταςθ του ΕΝΥ, χριςιμα επίςθσ είναι θ καλλιζργεια, θ 

Gram χρϊςθ και θ PCR για ιοφσ. Οι  ςυχνότεροι ιογενείσ παράγοντεσ που ανευρίςκονται ςτο ΕΝΥ 

παιδιϊν με ανκεκτικοφσ ςπαςμοφσ είναι ο ιόσ του απλοφ ζρπθτα (HSV-1), που προκαλεί τθ ςυχνότερθ 

και βαρφτερθ από άποψθ νοςθρότθτασ και κνθτότθτασ εγκεφαλίτιδα, και ακολουκοφν οι υπόλοιποι 

ερπθτοϊοί (HSV-2, HSV-6, VZV, CMV,EBV), οι εντεροϊοί (Coxsaxkie, Echo) και οι ιοί τθσ γρίπθσ, ιλαράσ και 

παρωτίτιδασ. Σε κλινικι υποψία αυτοάνοςθσ εγκεφαλίτιδασ, αναγκαίοσ είναι ο ζλεγχοσ για 

αυτοαντιςϊματα, ο προςδιοριςμόσ ολιγοκλωνικϊν ηωνϊν ςτο ΕΝΥ και ςτον ορό και το IgG index. 

 

 7.2 Αντινευρωνικά αντιςϊματα 

O ζλεγχοσ για τθν παρουςία αντινευρωνικϊν αντιςωμάτων χρθςιμοποιείται ςε περιπτϊςεισ 

που πικανολογείται αυτοάνοςθ αιτιολογία του RSE/SRSE, όπωσ ςε αυτοάνοςεσ εγκεφαλίτιδεσ (anti-

NMDAr εγκεφαλίτιδα, ADEM) ι ςε εγκεφαλίτιδεσ οφειλόμενεσ ςε παρανεοπλαςματικά ςφνδρομα. Τα 

τελευταία 30 χρόνια ζχουν ανακαλυφκεί πάνω από 30 διαφορετικά είδθ αντινευρωνικϊν 

αντιςωμάτων. Τα ςυνθκζςτερα νευρωνικά αντιγόνα κατά των οποίων παράγονται αντιςϊματα ςε 

περιπτϊςεισ υπερανκεκτικϊν επιλθπτικϊν ςπαςμϊν είναι τα εξισ: 

 υποδοχείσ NMDA, AMPA, GABAΒ, GABAA, mGluR5  και γλυκίνθσ 

 πρωτείνεσ CASPR2 (contactin-associated protein-like 2), LGI1 (leucin-rich glioma inactivated 

protein-1), GAD65 και MOG 

 διαυλοι καλιου VGKC (voltage-gated potassium channels) 

 παρανεοπλαςματικά αντιγόνα (Ma1/2, CRMP-5/CV2, Amphiphisin, SOX1, Tr)      (5,15,29,31) 

Για να τεκμθριωκεί θ διάγνωςθ τθσ αυτοάνοςθσ εγκεφαλίτιδασ (ΑΑΕ), πρεπει τα αντιςϊματα 

αυτά να βρεκουν κετικά ςτον ορο και ςτο ΕΝΥ ι μόνο ςτο ΕΝΥ. Ανίχνευςθ αντιςωμάτων μόνο ςτον ορό 

χαρακτθρίηεται από ςαφϊσ χαμθλότερθ ευαιςκθςία και ειδικότθτα, χωρισ  ωςτόςο να αποκλείει τθ 

διάγνωςθ. Δεν ζχει βρεκεί ςυςχζτιςθ μεταξφ του είδουσ των αντιςωμάτων και ςυγκεκριμζνων 
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νοςολογικϊν οντοτιτων, εκτόσ από τα anti-NMDAR που ζχουν ςχετιςκεί με μεκερπθτικι εγκεφαλίτιδα 

(29). 

Άλλα αυτοαντιςϊματα που ανευρίςκονται κετικά ςε αςκενείσ με ανκεκτικό status epilepticus, 

αλλά δεν ανικουν ςτθν κατθγορία των αντινευρωνικϊν αντιςωμάτων, είναι τα αντικυρεοειδικά (anti-

TPO, anti-TG) ςτθν εγκεφαλοπάκεια από Hashimoto ι αλλιϊσ STREAT1, και τα ΑΝΑ και anti‑dsDNA ςε 

εγκεφαλοπάκεια από ςυςτθματικό ερυκθματϊδθ λφκο και ςε αυτοάνοςεσ αγγειίτιδεσ.   

Δεν πρζπει τζλοσ να ξεχνάμε ότι αν και θ ανεφρεςθ αντινευρωνικϊν αντιςωμάτων μασ 

επιβεβαιϊνει τθ διάγνωςθ, ςε πάνω από τισ μιςζσ αυτοάνοςεσ εγκεφαλιτιδεσ δεν ανιχνεφεται κάποιο 

αντίςωμα. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε ςε ψευδϊσ αρνθτικά αποτελζςματα λόγω χαμθλοφ αρικμοφ 

αντιςωμάτων, είτε ςε επικράτθςθ τθσ Τ-κυτταρικισ ανοςίασ. Θ φπαρξθ «οροαρνθτικϊν» ΑΑΕ 

υποςτθρίηεται και από το εφρθμα μιασ μελζτθσ, ότι το 44% των αςκενϊν που απαντοφν ςτο rituximab 

ζχουν ΑΕΕ χωρίσ ταυτοποιιςιμα αντιςϊματα (32,33). Από τθν άλλθ, ο ζλεγχοσ αντιςωμάτων δεν είναι 

πάντα διακζςιμοσ και μπορεί να χρειαςτεί εβδομάδεσ, για αυτό δεν πρζπει να κακυςτερεί τθ διάγνωςθ 

και τθ χοριγθςθ τθσ κατάλλθλθσ κεραπευτικισ αγωγισ, όταν υπάρχουν οι ανάλογεσ κλινικζσ ενδείξεισ 

(33). 

 

7.3 Ηλεκτροεγκεφαλογράφθμα 

Το ςυνεχζσ θλεκτροεγκεφαλογραφικό monitoring (cEEG) με ι χωρίσ video καταγραφι παίηει 

πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθ διάγνωςθ, παρακολοφκθςθ  και αντιμετϊπιςθ τθσ ανκεκτικισ και 

υπερανκεκτικισ επιλθπτικισ κατάςταςθσ. Ραρά τθν πρόοδο τθσ τεχνολογίασ, παραμζνει θ πιο ειδικι, 

χριςιμθ, φκθνι και αβλαβισ μζκοδοσ παρακολοφκθςθσ του επιλθπτογόνου εγκεφαλικοφ φλοιοφ. 

Εκτιμά τθν εγκεφαλικι λειτουργία, μασ βοθκά να παρακολουκιςουμε τθν ανταπόκριςθ ςτθ 

κεραπευτικι αγωγι και να διαπιςτϊςουμε τθν θλεκτρογραφικι κατάπαυςθ τθσ κρίςθσ ι τθν επίτευξθ 

πολφ χαμθλισ φλοιϊκισ δραςτθριότθτασ με εκφορτίςεισ (burst suppression)2. Ραρζχει πλθροφορίεσ 

όςον αφορά ςτθν πρόγνωςθ των ςοβαρά άρρωςτων παιδιϊν νοςθλευόμενων ςε ΜΕΚ (34). Mασ 

κακοδθγεί κατά τθν ειςαγωγι ςτο φαρμακευτικό κϊμα και ςτθν ανίχνευςθ κλινικά μθ αντιλθπτϊν 

κρίςεων που ςυμβαίνουν κατά τθν τιτλοποίθςθ ι τον απογαλακτιςμό από τα αναιςκθτικά φάρμακα. 

                                                           
1
 STREAT: Steroid-Responsive Encephalopathy Associated With Autoimmune Thyroiditis 

2
Burst suppression: ΗΕΓ πξόηππν κε ελαιιαζζόκελεο πεξηόδνπο βξαδέσλ θπκάησλ κεγάινπ ύςνπο (burst) θαη πεξηόδνπο επηπέδσζεο 

(suppression) ηνπ δηαγξάκκαηνο.  Καηαζηέιιεηαη ε δξαζηεξηόηεηα ζηα λεπξσληθά δίθηπα (networks) ηνπ θινηνύ. 
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Ππωσ ζχει αποδειχκεί από πλθκυςμιακζσ μελζτεσ, το Non-Convulsive Status Epilepticus (NCSE), του 

οποίου θ διάγνωςθ τεκμθριϊνεται κατά βάςθ με το ΘΕΓ, είναι πολφ πιο ςυχνό από ότι εκεωρείτο. 

Ρερίπου το 1/3 των παιδιϊν με status epilepticus αναπτφςςει ςιωπθλοφσ ςπαςμοφσ (θλεκτρικοφσ 

ςπαςμοφσ), ςυνικωσ μετά τθν εφαρμογι τθσ κεραπείασ και τθν καταςτολι των κλινικϊν ςπαςμϊν, και 

από αυτοφσ οι μιςοί  περίπου εξελίςςονται ςε θλεκτρικό status. Ραρά τθ ςθμαντικι του αξία ωςτόςο, 

το cEEG  δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςε όλεσ τισ διακζςιμεσ παιδιατρικζσ μελζτεσ ςτουσ ςπαςμοφσ, 

περιορίηοντασ ζτςι τθ γενίκευςθ των ςυμπεραςμάτων και τθ ςφγκριςθ των κλινικϊν αποτελεςμάτων 

μεταξφ των μελετϊν, ιδιαίτερα ςτο NCSE (1). 

Το ΘΕΓ μπορεί ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ να παρουςιάηει χαρακτθριςτικζσ αλλοιϊςεισ που 

παραπζμπουν ςε μια ςυγκεκριμζνθ διάγνωςθ, όπωσ το πρότυπο "extreme delta brush" ςε αςκενείσ με 

anti-NMDAR (anti-N-methyl-Daspartate receptor) εγκεφαλίτιδα, ωςτόςο ςυνικωσ τα ευριματα είναι 

μθ ειδικά (2,12,35). Μια ςυχνά χρθςιμοποιοφμενθ  ταξινόμθςθ των θλεκτροεγκεφαλογραφικϊν 

αλλοιϊςεων είναι θ ανακεωρθμζνθ κατάταξθ του 2012 τθσ Αμερικάνικθσ Εταιρίασ Κλινικισ 

Νευροφυςιολογίασ (American Clinical Neurophysiology Society - ACNS). Σφμφωνα με αυτιν, τα 

ευριματα του ΘΕΓ μπορεί να διακρικοφν ςε: 1) επιβράδυνςθ του βαςικοφ ρυκμοφ, 2) ςποραδικζσ 

επιλθπτόμορφεσ εκφορτίςεισ, 3) περιοδικζσ εκφορτίςεισ και 4) εγκεφ/κεσ επιλθπτικζσ κρίςεισ (36). 

Σφμφωνα με μια άλλθ παρόμοια ταξινόμθςθ,  οι αλλοιϊςεισ ςτο ΘΕΓ μποροφν να ταξινομθκοφν ςε: 1) 

αιχμζσ, ςυμπλζγματα αιχμισ-κφματοσ και άλλεσ επιλθπτόμορφεσ αλλοιϊςεισ, 2) θλεκτροεγκ/κζσ 

επιλθπτικζσ κρίςεισ, 3) βραδυαρρυκμία  και άλλθ μθ επιλθπτόμορφθ δραςτθριότθτα και 4) μικτζσ 

μορφζσ (3). Γενικά δεν ζχει τεκμθριωκεί κάποια αντιςτοιχία μεταξφ τθσ αιτιολογίασ των κρίςεων και 

των καταγραφόμενων ςτο ΘΕΓ αλλοιϊςεων. Κεωρείται ότι ςτουσ αυτοάνοςθσ αιτιολογίασ ανκεκτικοφσ 

ςπαςμοφσ τείνει να υπάρχει αυξθμζνθ ςυχνότθτα επιβράδυνςθσ του βαςικοφ ρυκμοφ ςε ςχζςθ με 

ςπαςμοφσ λοιμϊδουσ αιτιολογίασ (2). Επίςθσ, ςε μια αναδρομικι μελζτθ 7 παιδιϊν με FIRES 

παρατθρικθκαν τα εξισ κοινά ςτοιχεία: 1) αρχικά οι ςπαςμοί ιταν μικρισ ςυχνότθτασ και διάρκειασ, 

με ςταδιακι κλιμάκωςθ ςε SE, 2) παρατθρικθκε το πρότυπο "extreme delta brush"3 και 3) οι ςπαςμοί 

είχαν χαρακτθριςτικό πρότυπο, που ξεκινοφςε με παρατεταμζνθ ταχεία εςτιακι δραςτθριότθτα 

ακολουκοφμενθ από ςταδιακι εμφάνιςθ ρυκμικϊν αιχμϊν ι ςυμπλεγμάτων αιχμισ-κφματοσ. 

Ρερεταίρω ζρευνα χρειάηεται ωςτόςο για να τεκμθριωκεί αν τα παραπάνω ευριματα είναι ειδικά των 

ςυνδρόμων NORSE και FIRES (37). 

                                                           
3
 “extreme delta brush”: extensive frontal beta activity superimposed on almost generalized rhythmic high-amplitude delta activity 
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Τζλοσ, ςε περιπτϊςεισ φαρμακοανκεκτικοφ status όπου όλεσ οι άλλεσ εναλλακτικζσ ζχουν 

εξαντλθκεί, το ΘΕΓ βοθκά ςτθν ταυτοποίθςθ τθσ επιλθπτογόνου ηϊνθσ ςε υποψιφιουσ για χειρουργικι 

κεραπεία των ςπαςμϊν, μζςω επεμβατικισ ενδοκρανιακισ θλεκτροεγκεφαλογραφικισ καταγραφισ. 

 

7.4 Μαγνθτικι τομογραφία εγκεφάλου 

Ο πρϊτοσ ςτόχοσ τθσ νευροαπεικόνιςθσ ςτουσ επιλθπτικοφσ αςκενείσ είναι θ ανίχνευςθ 

πικανισ δομικισ αιτιολογίασ των ςπαςμϊν, κάτι που κα ζχει επίπτωςθ ςτθ κεραπευτικι προςζγγιςθ. Θ 

MRI εγκεφάλου υψθλισ ανάλυςθσ ζχει οδθγιςει ςτθ διαπίςτωςθ ότι οι φλοιϊδεσ δυςπλαςίεσ (όπωσ θ 

εςτιακι φλοιϊκι δυςπλαςία και θ θμιμεγαλεγκεφαλία) αποτελοφν ςυχνι αιτία επιλθπτικϊν 

διαταραχϊν ςε παιδιά, τα οποία μπορεί να είναι καλοί υποψιφιοι για χειρουργικι εκτομι. Θ MRI 

κακορίηει τον τφπο, τθν ζκταςθ και τθν εντόπιςθ αυτϊν των δυςπλαςιϊν (38). Στοιχεία φλεγμονισ του 

ΚΝΣ μποροφν επίςθσ να ανιχνευκοφν ςτθν MRI εγκεφάλου, κυρίωσ ωσ αλλαγζσ ςιματοσ ςτισ FLAIR και 

DWI ακολουκίεσ, δεν μπορεί ωςτόςο να προςδιοριςτεί θ αίτια αυτισ τθσ φλεγμονισ (2). 

Χαρακτθριςτικά, ςτισ αυτοάνοςεσ εγκεφαλίτιδεσ παρατθρείται ςυχνά παροδικι ι μόνιμθ αφξθςθ 

ςιματοσ ςτισ ακολουκίασ Τ2 και FLAIR και εςτιακό οίδθμα ςτισ προςβεβλθμζνεσ περιοχζσ που 

αργότερα εξελίςςεται ςε ατροφία (Εικόνα 2).  

Διάφορεσ μελζτεσ ζχουν αξιολογιςει τα ευριματα ςτισ MRI αςκενϊν με status epilepticus, 

επιβεβαιϊνοντασ ότι το SE μπορεί να προκαλζςει άμεςα νευρωνικό κάνατο, λόγω τθσ 

νευροτοξικότθτασ οφειλόμενθσ ςτο γλουταμικό. Δομικζσ και λειτουργικζσ αλλαγζσ ςτον εγκζφαλο 

ζχουν περιγραφεί από διάφορουσ ςυγγραφείσ και ταξινομοφνται ςε "τοπικζσ", παρατθροφνται ςτθν 

περιοχι των επιλθπτικϊν εκφορτίςεων και "απομακρυςμζνεσ", όταν ανιχνεφονται μακριά από τθν 

επιλθπτογόνο ηϊνθ. Αναφορζσ ςτθ βιβλιογραφία ζχουν περιγράψει παροδικζσ ι μόνιμεσ εγκεφαλικζσ 

αλλοιϊςεισ, όχι μόνο ςε διαφορετικζσ περιοχζσ του εγκεφαλικοφ φλοιοφ, αλλά και ςε υποφλοιϊδεισ 

δομζσ, ειδικά ςτο κάλαμο/προςκζφαλο, τθν παρεγκεφαλίδα, το ςτζλεχοσ, το προτείχιςμα και τα 

βαςικά γάγγλια. Αλλοιϊςεισ ςτο ραβδωτό ςϊμα και τθν ωχρά ςφαίρα ζχουν ςυςχετιςτεί με κακι 

πρόγνωςθ (39). Μια περιοχι του εγκεφάλου που πλιττεται ςυχνά ςε αςκενείσ με παρατεταμζνουσ 

ςπαςμοφσ είναι ο ιππόκαμποσ (Εικόνα 3). Θ διενζργεια διαδοχικϊν μαγνθτικϊν τομογραφιϊν 

εγκεφάλου μετά από επιλθπτικζσ κρίςεισ δείχνει αρχικά αυξθμζνο ςιμα ςτθν περιοχι ςτισ Τ2 

ακολουκίεσ, γεγονόσ ενδεικτικό οιδιματοσ, ενϊ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ περιγράφεται και  
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Εικόνα 2  Μεηαβνιέο ζηελ MRI εγθεθάινπ 17ρξνλνπ αζζελή κε NORSE. MRI ιίγεο εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ status epilepticus (A,C) θαη 

κεηά από 8 εβδνκάδεο (B,D). Εγθάξζηεο FLAIR αθνινπζίεο (A,B) αλέδεημαλ αξρηθά απμεκέλν ζήκα ζην πξνηείρηζκα θαη ην πξνζθέθαιν (βέιε). 

Σηεθαληαίεο T1 αθνινπζίεο (C, D) αλέδεημαλ κείδνλα αηξνθία ζηε 2ε MRI (D), ηόζν ζε θινητθέο όζν θαη ζε ππνθινηώδεηο πεξηνρέο, κε 

δηεύξπλζε ησλ θνηιηώλ θαη αηξνθία ηνπ ηππνθάκπνπ (βέιε).   Hanin et al, Epilepsia.2020;61(1):7. 

 

 

μεταγενζςτερθ εξελιςςόμενθ ατροφία τθσ περιοχισ. Οι περιςςότερεσ από αυτζσ τισ μελζτεσ 

ςυνθγοροφν ότι θ ςκλιρυνςθ του ιππόκαμπου μπορεί να εμφανιςτεί εντόσ 2 μθνϊν από το επειςόδιο 

των παρατεταμζνων επιλθπτικϊν κρίςεων και να είναι προοδευτικά επιδεινοφμενθ για τα επόμενα 3 με 

4 χρόνια. Ωςτόςο, δεν είναι εφκολο να αποκλειςτεί θ περίπτωςθ, οι εν λόγω βλάβεσ να προχπάρχουν 

ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι του εγκεφάλου και να αποτελοφν τθν αιτία και όχι το αποτζλεςμα των 

επιλθπτικϊν κρίςεων (40).  

 

 

 

Εικόνα 3  Απμεκέλν ζήκα ζην άγθηζηξν, ηελ ακπγδαιή θαη ηνλ ηππόθακπν ζηε FLAIR αθνινπζία, ζε αζζελή κε SRSE  

Hocker et al, Curr Neurol Neurosci Rep. 2014.Apr 24;14(6):452.  
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Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ ωςτόςο, τα πακολογικά ευριματα μπορεί να απουςιάηουν παντελϊσ 

ςτθν MRI (MRI-negative epilepsy) και χρειάηεται να επιςτρατευκοφν πιο εξεηθτθμζνα διαγνωςτικά 

εργαλεία. Τζτοια είναι λειτουργικζσ απεικονιςτικζσ δοκιμαςίεσ, όπωσ θ SPECT και θ  PET Φλουορο-

δεοξυγλυκόηθσ (FDG-PET). Θ SPECT ανιχνεφει τθν πακολογικι αιματικι ροι ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι 

του εγκεφάλου ενϊ θ FDG-PET τον αυξθμζνο τοπικό μεταβολιςμό (41).  

 

7.5 Whole Exome Sequencing 

Θ πρόοδοσ τθσ γενετικισ τα τελευταία χρόνια ζχει φζρει ςτο φωσ πλικοσ γονιδίων τα οποία 

ςχετίηονται με επιλθπτικά ςφνδρομα. Ειδικά όςον αφορά το status epilepticus, ζχουν ταυτοποιθκεί 

μεταλλάξεισ ςε 122 διαφορετικά γονίδια (42). Σιμερα πλζον, όταν ζνα επειςόδιο ανκεκτικισ 

επιλθπτικισ κατάςταςθσ παραμζνει αδιάγνωςτο μετά από ζναν ολοκλθρωμζνο αρχικό ζλεγχο, πρζπει 

να ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ διερεφνθςθ ο γενετικόσ ζλεγχοσ, με τθ βοικεια του whole exome 

sequencing. Οι μεταλλάξεισ ςτο SE μπορεί να ςχετίηονται με φλοιϊδεισ δυςπλαςίεσ, ενδογενείσ 

διαταραχζσ του μεταβολιςμοφ, μιτοχονδριακά νοςιματα, επιλθπτικζσ εγκεφαλοπάκειεσ ι ςφνδρομα 

τθσ παιδικισ θλικίασ (42). Υποψία για επιλθπτικά ςφνδρομα πρζπει να τίκεται ςε αςκενείσ  νεαρότερθσ 

θλικίασ, με δυςμορφικά χαρακτθριςτικά, αναπτυξιακι κακυςτζρθςθ ι κετικό οικογενειακό 

ιςτορικό(38).  

Τα περιςςότερα από τα γονίδια που ςχετίηονται με τθν επιλθψία κωδικοποιοφν υποομάδεσ 

νευρωνικϊν διαφλων ιόντων (νατρίου και καλίου) ι υποδοχζων νευροδιαβιβαςτϊν (νικοτινικόσ 

υποδοχζασ ακετυλοχολίνθσ και υποδοχζασ Α του GABA). Οι μοριακζσ ανακαλφψεισ ςτθν επιλθψία 

ζχουν φζρει ςτθν επιφάνεια τθν πολυπλοκότθτα των ςυςχετίςεων φαινοτφπου/γονοτφπου ςτισ 

επιλθπτικζσ «διαυλοπάκειεσ». Το ίδιο ςφνδρομο μπορεί να προκλθκεί από μεταλλάξεισ ςε διαφορετικά 

γονίδια διαφλων και διαφορετικζσ μεταλλάξεισ ςτο ίδιο γονίδιο μποροφν να προκαλζςουν 

διαφορετικοφσ φαινοτφπουσ (38). Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί το γονίδιο SCN1A, που 

παρουςιάηει de novo μεταλλάξεισ ςε περιςςότερο από 70% των περιςτατικϊν ςυνδρόμου Dravet. 

Άλλεσ, λιγότερο ςυχνά απαντϊμενεσ μεταλλάξεισ αφοροφν τα γονίδια POLG1, PCDH19, GABRG2, 

DNM1L, KCNT1, cathepsin D, το δακτυλιοειδζσ χρωμόςωμα 20 και το ςφνδρομο Angelman (15,28,35). 
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8. Θεραπεία 

 

Θ κεραπεία τθσ ανκεκτικισ επιλθπτικισ κατάςταςθσ ςτοχεφει ςτο εξισ τρίπτυχο:    1) ςτον 

τερματιςμό τθσ κρίςθσ, ϊςτε να περιοριςτεί θ νευρωνικι βλάβθ και θ τοξικότθτα εκ διεγζρςεωσ από 

γλουταμινικό οξφ (excitotoxicity) 2) ςτθν αναγνϊριςθ και αντιμετϊπιςθ τθσ υποκείμενθσ αιτίασ και 3) 

ςτθν αποφυγι των ςυςτθματικϊν επιπλοκϊν (12,35).  

Το 2016 θ Αμερικάνικθ Εταιρία για τθν Επιλθψία (American Epilepsy Society, AES) ςτισ 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ επιλθπτικισ κατάςταςθσ, διατφπωςε ζναν 

αλγόρικμο βαςιςμζνο ςτο χρόνο για τθ κεραπεία των επιλθπτικϊν ςπαςμϊν διάρκειασ >5λεπτϊν, τόςο 

ςτον παιδιατρικό όςο και ςτον ενιλικο πλθκυςμό (43). Ο αλγόρικμοσ περιλαμβάνει 4 φάςεισ:  

1) τθ φάςθ τθσ ςτακεροποίθςθσ (0-5 λεπτά), όπου παρακολουκοφνται και υποςτθρίηονται οι ηωτικζσ 

λειτουργίεσ (κζςθ ανάνθψθσ, χοριγθςθ οξυγόνου) και λαμβάνεται ο πρϊτοσ εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ 

2) τθ κεραπεία 1θσ γραμμισ (5-20 λεπτά), όπου γίνεται χοριγθςθ βενηοδιαηεπινϊν. Εδϊ μποροφμε να 

επιλζξουμε μεταξφ λοραηεπάμθσ (0,1mg/kg IV με μζγιςτο τα 4mg), μιδαηολάμθσ (0,1-0,4mg/kg IV με 

μζγιςτο τα 10mg) ι διαηεπάμθσ (0,15-0,2mg/kg IV, μζγιςτο 10mg). Μια δεφτερθ δόςθ βενηοδιαηεπίνθσ 

μπορεί να χορθγθκεί αν είναι απαραίτθτο. 

3) τθ κεραπεία 2θσ γραμμισ (20-40 λεπτά), όπου χορθγείται ζνα αντιεπιλθπτικό φάρμακο εκτόσ 

βενηοδιαηεπινϊν, όταν οι τελευταίεσ ζχουν αποτφχει. Υπάρχει ποικιλία τόςο ςτο είδοσ του 

αντιεπιλθπτικοφ φαρμάκου (ΑΕΦ)  που επιλζγεται όςο και ςτο χορθγοφμενο δοςολογικό ςχιμα, 

ανάλογα με το νοςθλευτικό κζντρο (44). Επιλογζσ αποτελοφν θ φαινυτοΐνθ (δόςθ φόρτιςθσ 20-30mg/kg 

IV με μζγιςτο τα 1500mg), θ λεβετιρακετάμθ (δόςθ φόρτιςθσ από 30 ζωσ 60mg/kg IV με μζγιςτο 2500 

ζωσ 4500mg), θ φαινοβαρβιτάλθ (15-20mg/kg IV) ι το βαλπροϊκό οξφ (ςε δόςθ 20-40mg/kg IV)  

4) τθ κεραπεία 3θσ γραμμισ (40-60 λεπτά) κατά τθν οποία χορθγείται είτε ζνασ 2οσ αντιεπιλθπτικόσ 

παράγοντασ 2θσ γραμμισ, είτε γίνεται ειςαγωγι ςε γενικι αναιςκθςία (43–45). 

Από τθν 4θ φάςθ και ζπειτα μποροφμε πλζον να μιλάμε για ανκεκτικι επιλθπτικι κατάςταςθ. 

Για τθν ειςαγωγι ςτθ γενικι αναιςκθςία θ πρϊτθ επιλογι ςτθν πλειοψθφία των περιπτϊςεων είναι θ 

ςυνεχισ ζγχυςθ μιδαηολάμθσ και, ςτθν περίπτωςθ που αυτι αποτφχει, χρθςιμοποιοφνται τα 

βαρβιτουρικά (πεντοβαρβιτάλθ) και θ προποφόλθ. Εναλλακτικζσ επιλογζσ αποτελοφν επίςθσ θ 

κεταμίνθ και οι ειςπνεόμενοι αναιςκθτικοί παράγοντεσ, όπωσ το ιςοφλουράνιo (9,44). 
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Λδανικά, ζνασ αςκενισ με ανκεκτικι επιλθπτικι κατάςταςθ πρζπει να βρίςκεται ςε ςυνεχζσ 

θλεκτροεγκεφαλογραφικό monitoring (cEEG) τισ πρϊτεσ 48 ϊρεσ, ϊςτε να μθν διαφφγουν πικανοί 

υποκλινικοί ςπαςμοί (NCSE). Πταν αυτό δεν είναι δυνατό, ΘΕΓ καταγραφι καλό είναι να γίνεται 

διαλειπόντωσ, 1-2 φορζσ τθν θμζρα. Μετά από τουλάχιςτον 24 ϊρεσ καταςτολισ, γίνεται με αργό 

ρυκμό θ προςπάκεια αφφπνιςθσ. Σε περίπτωςθ που οι ςπαςμοί υποτροπιάςουν με τθν απόςυρςθ των 

αναιςκθτικϊν παραγόντων, μιλάμε πλζον για υπερανκεκτικι επιλθπτικι κατάςταςθ (SRSE). 

Επανειςαγωγι ςτθν αναιςκθςία γίνεται αρχικά με τον ίδιο παράγοντα, με προσ τα πάνω τιτλοποίθςθ 

τθσ δόςθσ. Θ νζα προςπάκεια αφφπνιςθσ πρζπει να γίνεται πιο αργά, αρχικά ςε κφκλουσ των 24-48 

ωρϊν και εφόςον αυτό αποτυγχάνει οι κφκλοι μποροφν να αυξθκοφν ςτα 5 24ωρα (6). Ωςτόςο, δεν 

υπάρχουν μζχρι ςιμερα ξεκάκαρεσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ του SRSE, κακϊσ δεν 

ζχουν γίνει τυχαιοποιθμζνεσ κλινικζσ μελζτεσ και θ πλειοψθφία τθσ δθμοςιευμζνθσ βιβλιογραφίασ 

βαςίηεται ςε case reports και απόψεισ ειδικϊν (1,20,34).  

Ρζρα από τον τερματιςμό των ςπαςμϊν, ςτόχοσ τθσ κεραπείασ του SRSE είναι επίςθσ θ 

πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ όλων εκείνων των επιπλοκϊν που προκφπτουν από τθν παρατεταμζνθ 

διάρκεια των ςπαςμϊν, τθν πολυφαρμακία, τθν παρατεταμζνθ αναιςκθςία και ακινθςία και τον 

μθχανικό αεριςμό. Μεταξφ αυτϊν ςυμπεριλαμβάνονται θ αιμοδυναμικι αςτάκεια, οι διαταραχζσ του 

καρδιακοφ ρυκμοφ, θ καταςτροφι των μυϊκϊν ινϊν λόγω των παρατεινόμενων ςυςπάςεων, που 

οδθγεί ςε μυοςφαιρινουρία και αυτι με τθ ςειρά τθσ ςε ολιγουρία ι οξεία ςωλθναριακι νζκρωςθ. 

Συχνά επίςθσ παρατθροφνται υποκαλιαιμία και άλλεσ θλεκτρολυτικζσ διαταραχζσ, όπωσ υπογλυκαιμία, 

υπονατριαιμία και μεταβολικι οξζωςθ. Το εγκεφαλικό οίδθμα, θ υπερκερμία, το μθ καρδιογενζσ 

πνευμονικό οίδθμα, οι διαταραχζσ τθσ πιξθσ, θ ςτάςθ του γαςτρεντερικοφ περιεχομζνου και θ 

νευρομυϊκι αδυναμία τθσ ΜΕΚ είναι καταςτάςεισ που πρζπει να προλθφκοφν ςε παιδιά με SRSE (31). 

Σιμερα, τα κυριότερα όπλα που ζχουμε ςτθ κεραπευτικι μασ φαρζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ 

τθσ υπερανκεκτικισ επιλθπτικισ κατάςταςθσ είναι τα ακόλουκα: 

8.1 Αναιςκθτικά φάρμακα και ςυνεχείσ εγχφςεισ 

Στόχοσ τθσ καταςτολισ με ςυνεχι ζγχυςθ αναιςκθτικϊν φαρμάκων είναι είτε ο 

εγκεφαλογραφικόσ τερματιςμόσ των ςπαςμϊν είτε θ ειςαγωγι ςε κεραπευτικό burst-suppression 

κϊμα για τουλάχιςτον 12-24 ϊρεσ (47). Συνικωσ για τθν επίτευξθ burst-suppression οι απαιτοφμενεσ 

δόςεισ των αναιςκθτικϊν είναι υψθλότερεσ (9), υπάρχει μεγαλφτερθ ανάγκθ αιμοδυναμικισ 

υποςτιριξθσ, μεγαλφτερθ διάρκεια νοςθλείασ, μεγαλφτερθ κνθτότθτα και χειρότερθ ζκβαςθ 6 μινεσ 



 

36 
 

αργότερα (47). Ωςτόςο εφαρμόηεται ςυχνότερα ωσ πρακτικι ςε αςκενείσ με υπερανκεκτικι επιλθπτικι 

κατάςταςθ. Δυςτυχϊσ, λόγω τθσ ζλλειψθσ μεγάλων τυχαιοποιθμζνων κλινικϊν μελετϊν ςτα παιδιά, 

δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ όςον αφορά ςτουσ ςτόχουσ, τθ διάρκειά και τισ 

παραμζτρουσ απογαλακτιςμοφ του φαρμακευτικοφ κϊματοσ ςε παιδιά με SRSE. Ζτςι οι κεραπευτικζσ 

προςεγγίςεισ ποικίλουν και ακολουκοφν ςυχνά τθ μζκοδο δοκιμισ-ςφάλματοσ, μζχρι να επιτευχκεί το 

επικυμθτό αποτζλεςμα. Οι ςυχνότερα χρθςιμοποιοφμενοι αναιςκθτικοί παράγοντεσ είναι οι 

βενηοδιαηεπίνεσ, τα βαρβιτουρικά και θ προποφόλθ. 

 

8.1.1 Μιδαηολάμθ 

Θ μιδαηολάμθ είναι μια βενηοδιαηεπίνθ ταχείασ δράςθσ, θ οποία ενιςχφει τθ δράςθ του GABA ςτουσ 

GABA-A υποδοχείσ του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ. Ζχει βραχεία διάρκεια δράςθσ και γενικά 

χορθγείται ςε αρχικι δόςθ φόρτιςθσ 0.2 mg/kg ακολουκοφμενθ από ςυνεχι ζγχυςθ με ρυκμό 0.05-2 

mg/kg/ϊρα. Μπορεί να επιτφχει τόςο κλινικό/ θλεκτρικό τερματιςμό των κρίςεων όςο και burst-

suppression κϊμα. Σφμφωνα με μια τυχαιοποιθμζνθ κλινικι μελζτθ, θ αποτελεςματικότθτα τθσ 

ςυνεχοφσ ζγχυςθσ μιδαηολάμθσ ςτον ζλεγχο του RSE ιταν παρόμοια με αυτιν τθσ διαηεπάμθσ (86% 

ζναντι 89% τθσ διαηεπάμθσ), θ μιδαηολάμθ ωςτόςο είχε υψθλότερο ποςοςτό υποτροπισ των ςπαςμϊν 

κατά τον απογαλακτιςμό (57% ζναντι 16% με τθ διαηεπάμθ) (1). Σε άλλθ μελζτθ 27 παιδιϊν με RSE, θ 

ςυνεχισ ζγχυςθ μιδαηολάμθσ (0.2 mg/kg bolus ακολουκοφμενθ από ζγχυςθ 5mcg/kg/min) ιταν 

αποτελεςματικι ςτον ζλεγχο του RSE ςε 26 (96%) παιδιά εντόσ 65 λεπτϊν, χωρίσ ανεπικφμθτεσ 

ενζργειεσ (48). Αν και θ ςυνεχισ χοριγθςθ μιδαηολάμθσ μπορεί να προκαλζςει καρδιοαναπνευςτικι 

καταςτολι και υπόταςθ, ο κίνδυνοσ είναι χαμθλότεροσ ςε ςχζςθ με άλλα αναιςκθτικά φάρμακα. Οι 

Fernandez et al, ςτθν προςπάκειά τουσ να μελετιςουν τθν αποτελεςματικότθτα του φαρμάκου ςε 

ςχζςθ με τθν αςφάλεια, ςυνζκριναν ςε μια προδρομικι μελζτθ αςκενείσ που αντιμετωπίςτθκαν με 

υψθλι και χαμθλι δόςθ μιδαηολάμθσ, ςε διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ. Οι αςκενείσ με το υψθλό 

δοςολογικό ςχιμα παρουςίαςαν μικρότερθ υποτροπι των ςπαςμϊν μετά τθ διακοπι τθσ αναιςκθςίασ 

και χαμθλότερθ κνθτότθτα κατά τθν ζξοδο από το νοςοκομείο. Αν και είχαν υψθλότερα ποςοςτά 

υπόταςθσ, αυτό δε φάνθκε να επθρεάηει τθν τελικι ζκβαςθ (49). Ζνασ άλλοσ παράγοντασ που πρζπει 

να λαμβάνεται υπόψθ ςε παρατεταμζνθ χοριγθςθ είναι ο κίνδυνοσ ταχυφυλαξίασ, ο οποίοσ και 

απαιτεί ςυνεχι παρακολοφκθςθ και αναπροςαρμογι τθσ δόςθσ (1,12). 
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8.1.2 Βαρβιτουρικά 

Εάν θ μιδαηολάμθ αποτφχει να ελζγξει το status epilepticus, ςυνικωσ τα βαρβιτουρικά είναι θ 

επόμενθ επιλογι. Θ πεντοβαρβιτάλθ και θ κειοπεντάλθ είναι και τα δφο βαρβιτουρικά με δράςθ 

ανάλογθ τθσ μιδαηολάμθσ, δθλαδι ενίςχυςθ τθσ δράςθσ του GABA. Επιπλζον, αναςτζλλουν τουσ NMDA 

υποδοχείσ του γλουταμικοφ και μεταβάλλουν τθ διακίνθςθ των ιόντων διαμζςου τθσ κυτταρικισ 

μεμβράνθσ του νευρϊνα. Θ κειοπεντάλθ χρθςιμοποιείται περιςςότερο ςτθν Ευρϊπθ ενϊ θ 

πεντοβαρβιτάλθ προτιμάται ςτισ ΘΡΑ. Θ πεντοβαρβιτάλθ χορθγείται με αρχικι δόςθ φόρτιςθσ 5-15 

mg/kg (επί μθ ανταπόκριςθσ μποροφν να δοκοφν επιπλζον  5-10 mg/kg) ακολουκοφμενθ από ρυκμό 

ςυνεχοφσ ζγχυςθσ 0.5-5 mg/kg/ϊρα, μζχρι τθν επίτευξθ τερματιςμοφ των κρίςεων ι burst-suppression 

(1). Ζχει κεωρθτικά νευροπροςτατευτικι δράςθ και χαμθλϊνει τθν κεντρικι κερμοκραςία ςϊματοσ, 

γεγονόσ που μπορεί να βελτιϊςει το αντιεπιλθπτικό αποτζλεςμα, καταςτζλλοντασ όμωσ ταυτόχρονα το 

ανοςοποιθτικό (12,35). Σε μια ςειρά περιςτατικϊν 26 παιδιϊν που αντιμετωπίςτθκαν με 

πεντοβαρβιτάλθ, φάνθκε ότι 75% των αςκενϊν πζτυχε πρότυπο burst-suppression ςτο ΘΕΓ, με ποςοςτό 

υποτροπισ 22% κατά τθν απόςυρςθ του φαρμάκου (50). Σε μια άλλθ μελζτθ 30 παιδιϊν με RSE, το 33% 

κατζγραψε burst-suppression με τθ βοικεια πεντοβαρβιτάλθσ χωρίσ να υποτροπιάςει, ενϊ το 66.7% 

χρειάςτθκε τιτλοποίθςθ τθσ δόςθσ ϊςτε να ςτακεροποιθκεί ςε κατάςταςθ burst-suppression. Οι 

ςυγγραφείσ επίςθσ παρατιρθςαν ότι οι αςκενείσ  >5 ετϊν και εκείνοι που πζτυχαν burst-suppression 

εντόσ 24 ωρϊν από τθν ζναρξθ τθσ ζγχυςθσ είχαν περιςςότερεσ πικανότθτεσ κετικισ ζκβαςθσ (51). H 

κειοπεντάλθ μπορεί να χορθγθκεί με δόςθ εφόδου 2-7 mg/kg, ακολουκοφμενθ από ρυκμό ζγχυςθσ 

0.5-5 mg/kg/ϊρα. Βαςικό μειονζκτθμα των βαρβιτουρικϊν είναι ο μεγάλοσ χρόνοσ θμιηωισ, που οδθγεί 

ςε κακυςτερθμζνο χρόνο ανάνθψθσ. Επίςθσ αλλθλεπιδροφν με πολλά φάρμακα και ςχετίηονται με 

υψθλό αρικμό ανεπικφμθτων ενεργειϊν, όπωσ υπόταςθ, αναπνευςτικι καταςτολι, καταςτολι του 

μυοκαρδίου, μειωμζνθ κάκαρςθ των βρογχικϊν εκκρίςεων, λοιμϊξεισ, ειλεό, αναιμία, παρατεταμζνο 

χρόνο παραμονισ ςτθ ΜΕΚ κ.α. Οι Erklauer et al. κατζγραψαν ενδονοςοκομιακι κνθτότθτα 30%, 

νευρολογικό ζλλειμμα 50% και ποςοςτό εξάρτθςθσ από ιατρικι τεχνολογία (τραχειοςτομία και/ι 

γαςτροςτομία) περίπου 25% ςε παιδιά που αντιμετωπίςτθκαν με πεντοβαρβιτάλθ (52). Θ 

αποτελεςματικότθτα ςτον τερματιςμό του SE ποικίλλει ςτθ βιβλιογραφία από 64% ζωσ 69%, με 

ποςοςτό υποτροπισ των κρίςεων 22%. Επειδι ωςτόςο θ πλειοψθφία των αςκενϊν ςτουσ οποίουσ 

χορθγικθκε πεντοβαρβιτάλθ είχαν ιδθ αποτφχει με τθ ςυνεχι ζγχυςθ μιδαηολάμθσ, και άρα είχαν 

πικανόν πιο ςοβαρι μορφι SRSE, τα υψθλότερα ποςοςτά αποτυχίασ ι υποτροπισ των βαρβιτουρικϊν 

πρζπει να ερμθνευκοφν με προςοχι (1).  
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8.1.3 Προποφόλθ 

Θ χριςθ τθσ προποφόλθσ αναφζρεται ςτθ βιβλιογραφία ςτθν  αντιμετϊπιςθ του ανκεκτικοφ SE 

ςτουσ ενιλικεσ, ωςτόςο θ χριςθ τθσ ςτα παιδιά είναι περιοριςμζνθ. Ο μθχανιςμόσ δράςθσ τθσ είναι 

παρόμοιοσ με τθσ μιδαηολάμθσ και των βαρβιτουρικϊν (αγωνιςτισ των υποδοχζων GABA-A). Ζχει 

ταχεία κάκαρςθ, αλλά όπωσ και τα υπόλοιπα αναιςκθτικά ςχετίηεται ςυχνά με υπόταςθ. Θ χριςθ τθσ 

ςε υψθλζσ δόςεισ και για μεγάλο χρονικό διάςτθμα μπορεί να προκαλζςει το ςφνδρομο  μετά από 

προποφόλθ (PRIS), μια απειλθτικι για τθ ηωι κατάςταςθ που χαρακτθρίηεται από μεταβολικι οξζωςθ, 

ραβδομυόλυςθ, αρρυκμίεσ, μυοκαρδιακι και νεφρικι ανεπάρκεια και κάνατο. Τα παιδιά ζχουν 

αυξθμζνο κίνδυνο εμφάνιςθσ του ςυνδρόμου ςε χοριγθςθ δόςθσ > 4 mg/kg/ϊρα για διάςτθμα 48 ι 

και περιςςότερων ωρϊν. Για το λόγο αυτό, θ προποφόλθ πρζπει να χορθγείται με μεγάλθ προςοχι ςε 

παιδιατρικοφσ αςκενείσ, ειδικά ςε δόςεισ > 65 mcg/kg/min, με παρακολοφκθςθ παραμζτρων όπωσ τα 

αζρια αίματοσ, το γαλακτικό, θ CPK και τα λιπίδια. Δυςτυχϊσ, από τθ ςτιγμι που ο καταρράκτθσ του 

ςυνδρόμου προποφόλθσ ξεκινιςει είναι πολλζσ φορζσ δφςκολο να αντιςτραφεί και θ κατάλθξθ είναι 

μοιραία (1,12,44).  

 

8.1.4 Κεταμίνθ 

Άλλθ εναλλακτικι ςτθ κεραπεία τθσ ανκεκτικισ επιλθπτικισ κατάςταςθσ αποτελεί θ κεταμίνθ, 

ζνασ μθ ςυνεργικόσ ανταγωνιςτισ του NMDA υποδοχζα.  Θ κεταμίνθ μειϊνει τισ επιλθπτόμορφεσ 

εκφορτίςεισ και αποτρζπει τθν μεςολαβοφμενθ από το γλουταμικό νευροτοξικότθτα. Κακϊσ ςτα 

προχωρθμζνα ςτάδια του SE υπάρχει μείωςθ του αρικμοφ των ενεργϊν GABA-A υποδοχζων και 

αφξθςθ των NMDA υποδοχζων του γλουταμικοφ, θ κεταμίνθ αποτελεί μια πολλά υποςχόμενθ 

κεραπεία. Σε μια αναδρομικι πολυκεντρικι μελζτθ που περιελάμβανε 46 ενιλικεσ και 12 παιδιά, 

οριςτικόσ ζλεγχοσ των κρίςεων αποδόκθκε ςτθν κεταμίνθ ςτο 32% (19/60) των αςκενϊν και παροδικόσ 

ζλεγχοσ ςτο 13% (8/60), όταν χρθςιμοποιικθκε νωρίσ.  Πταν χορθγικθκε ςαν κεραπεία 3θσ ι 4θσ 

γραμμισ ζλεγχοσ των κρίςεων επιτεφχκθκε ςτο 60% (6/10) των αςκενϊν (53). Ομοίωσ, ςε μια 

ςυςτθματικι αναςκόπθςθ που περιελάμβανε 162 ενιλικεσ και 52 παιδιά, θ κεταμίνθ ιταν 

αποτελεςματικι ςε 56.5% και 36.5% των ενθλίκων και των παιδιϊν αντίςτοιχα. Από τισ μελζτεσ ςε 

παιδιατρικοφσ αςκενείσ που ςυμπεριελιφκθςαν ςτθν αναςκόπθςθ, θ κεταμίνθ χορθγικθκε είτε ςαν 

δόςθ φόρτιςθσ ακολουκοφμενθ από ςυνεχι ζγχυςθ, είτε αποκλειςτικά ςε ςυνεχι ζγχυςθ ι ςε από του 

ςτόματοσ χοριγθςθ. Θ δόςθ φόρτιςθσ κυμαινόταν μεταξφ 2-3 mg/kg, ακολουκοφμενθ από ρυκμό 
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ζγχυςθσ 7.5-10 mcg/kg/ϊρα. Πταν χορθγοφνταν αποκλειςτικά ωσ ςυνεχισ ζγχυςθ θ δοςολογία 

κυμαινόταν μεταξφ 7 και 60 mcg/kg/min (54). Ραρά τισ ςυμπακθτικομιμθτικζσ τθσ ιδιότθτεσ, θ κεταμίνθ 

ζχει ςχετικά αςφαλζσ προφίλ. Συγκρινόμενθ με άλλα αναιςκθτικά φάρμακα, ζχει το πλεονζκτθμα τθσ 

αποφυγισ τθσ ενδοτραχειακισ διαςωλινωςθσ, κακϊσ δεν προκαλεί καταςτολι του αναπνευςτικοφ (1). 

 

8.1.5 Πτθτικά αναιςκθτικά 

Μια από τισ τελευταίεσ λφςεισ ςτθν αντιμετϊπιςθ του ανκεκτικοφ status αποτελοφν τα πτθτικά 

αναιςκθτικά. Δρουν ενιςχφοντασ τουσ GABAA υποδοχείσ και αποκλείοντασ τουσ NMDA γλουταμικοφσ 

υποδοχείσ. Το ιςοφλουράνιο και το δεςφλουράνιο χρθςιμοποιοφνται ςυχνά ςτουσ ανκεκτικοφσ 

ςπαςμοφσ και ζχουν το πλεονζκτθμα ότι είναι εφκολα τιτλοποιιςιμα. Στα παιδιά ςυχνότερα 

χρθςιμοποιείται το ιςοφλουράνιο, ςε ςυγκεντρϊςεισ 0.5-2.3%, μζςω μθχανιματοσ αναιςκθςίασ. Αυτό 

αποτελεί ζναν πρακτικό περιοριςμό ςτο χϊρο τθσ ΜΕΚ. Γενικά, θ αποτελεςματικότθτα των πτθτικϊν 

αναιςκθτικϊν είναι παροδικι και πρζπει να κεωροφνται προςωρινό μζτρο, ενϊ ςυχνότερθ 

ανεπικφμθτθ ενζργειά τουσ είναι θ υπόταςθ που μπορεί να χρειαςτεί αγγειοςυςπαςτικά. Άλλεσ 

παρενζργειεσ είναι θ ατελεκταςία, θ εν τω βάκει φλεβοκρόμβωςθ, οι λοιμϊξεισ και ο παραλυτικόσ 

ειλεόσ, τα οποία κζτουν περιοριςμοφσ ςτθ χριςθ τουσ (1). 

 

8.2 Ανταπόκριςθ ςτθ ςυνεχι ζγχυςθ αναιςκθτικϊν 

To 2016 θ παιδιατρικι ομάδα ζρευνασ για το status epilepticus (pediatric  Status Epilepticus 

Research Group - pSERG) δθμοςίευςε μια πολυκεντρικι προδρομικι μελζτθ παρατιρθςθσ διάρκειασ 2 

ετϊν ςε 9 παιδιατρικά τριτοβάκμια κζντρα ςτισ ΘΡΑ. Σκοπόσ ιταν να μελετθκεί θ ςυνεχισ ζγχυςθ 

αναιςκθτικϊν φαρμάκων ςτθν αντιμετϊπιςθ αςκενϊν με ανκεκτικό SE (9). Συμμετείχαν 111 παιδιά με 

RSE, εκ των οποίων τα 54 (49%) χρειάςτθκαν ςυνεχι ζγχυςθ αναιςκθτικϊν παραγόντων. Τερματιςμόσ 

των ςπαςμϊν ςε αυτοφσ που ζλαβαν ΣΕ επιτεφχκθκε ςτο 94% (95%CI: 85%-99%) των αςκενϊν με χριςθ 

2 διαφορετικϊν αναιςκθτικϊν παραγόντων, αν και μικρόσ αρικμόσ αςκενϊν χρειάςτθκε ζωσ και 4 

διαφορετικοφσ αναιςκθτικοφσ παράγοντεσ. Ο χρόνοσ από τθν ζναρξθ του status epilepticus μζχρι τθν 

ειςαγωγι ςτθν αναιςκθςία ιταν κατά μζςο όρο 6 και 30 ϊρεσ για τουσ αναιςκθτικοφσ παράγοντεσ 1θσ 

και 2θσ γραμμισ αντίςτοιχα. Θ μιδαηολάμθ ιταν ο ςυχνότερα χρθςιμοποιοφμενοσ αναιςκθτικόσ 

παράγοντασ 1θσ γραμμισ και θ πεντοβαρβιτάλθ ο ςυχνότεροσ 2θσ γραμμισ. Το ςυνολικό ποςοςτό 

επιτυχίασ τθσ μιδαηολάμθσ ςαν φάρμακο 1θσ γραμμισ ςε αυτι τθ μελζτθ ιταν 72% (95% CI: 55%-84%), 
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ανάλογο του 76% που αναφζρεται ςτθ βιβλιογραφία (55). Θ εφάπαξ δόςθ και ο αρχικόσ ρυκμόσ 

ζγχυςθσ τθσ μιδαηολάμθσ ιταν 0.11 mg/kg και 1.7 μg/kg/min αντίςτοιχα, τιμζσ παρόμοιεσ με αυτζσ που 

αναφζρονται ςτθ βιβλιογραφία. Επίςθσ, οι αςκενείσ ςτουσ οποίουσ το κριτιριο κεραπείασ ιταν ο 

εγκεφαλογραφικόσ τερματιςμόσ των κρίςεων, ζλαβαν ςθμαντικά υψθλότερεσ δόςεισ μιδαηολάμθσ  

(16.7 [9.2-25.0+ μg/kg/min) ςε ςχζςθ με αυτοφσ που αντιμετωπίςκθκαν με βάςθ τον κλινικό τερματιςμό 

των κρίςεων (3.8 *2.8-5.8+ μg/kg/min), ενϊ θ διάρκεια κεραπείασ ιταν μεγαλφτερθ ςτθν 1θ ομάδα ςε 

ςχζςθ με τθ 2θ. Ο μζςοσ χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςτο 72% που ελζγχκθκε με τθ μιδαηολάμθ ιταν 2 

θμζρεσ. Στουσ αςκενείσ που δεν απάντθςαν ςτθ μιδαηολάμθ και χρειάςτθκαν πεντοβαρβιτάλθ ςαν 2ο 

αναιςκθτικό παράγοντα, το 80% *95% CI: 52% -96%+  ιταν ελεφκερο κρίςεων, ανεβάηοντασ το ςυνολικό 

ποςοςτό επιτυχίασ με 2 φάρμακα ςτο 94% *95% CI: 85% - 99%+. Το ποςοςτό των αςκενϊν που 

χρειάςτθκε ινότροπθ υποςτιριξθ ιταν υψθλότερο κατά τθν ζγχυςθ πεντοβαρβιτάλθσ ςε ςχζςθ με τθ 

μιδαηολάμθ (64% vs 17%, p <0.05). 

 

8.3 Κλαςικά και νεότερα αντιεπιλθπτικά φάρμακα 

Ραράλλθλα με τουσ αναιςκθτικοφσ παράγοντεσ, ζνα ι περιςςότερα αντιεπιλθπτικά φάρμακα 

(AEDs) μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε ςυνδυαςμό, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ υπερανκεκτικισ 

επιλθπτικισ κατάςταςθσ ςτα παιδιά. Ιδθ ςαν κεραπεία 2θσ γραμμισ ζχει χορθγθκεί θ φαινυτοΐνθ, ςε 

δόςθ 15-20mg/kg,  που μαηί με τθ φαινοβαρβιτάλθ αποτελοφν φάρμακα εκλογισ ςτθ κεραπεία 2θσ 

γραμμισ, ςφμφωνα και με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του ΑPLS. H αποτελεςματικότθτα τθσ 

φαινυτοΐνθσ αναφζρεται από 15 ζωσ 55.8%, και φτάνει ςτο μζγιςτο όταν χορθγείται μαηί με τισ 

βενηοδιαηεπίνεσ (17). Εναλλακτικά, μποροφν να χορθγθκοφν θ λεβετιρακετάμθ και το βαλπροϊκό οξφ.  

 

8.3.1 Αποτελεςματικότθτα νεότερων αντιεπιλθπτικϊν  

H λεβετιρακετάμθ κεωρείται από αρκετοφσ μελετθτζσ εφάμιλλθ τθσ φαινυτοΐνθσ, τόςο ςτον 

τερματιςμό των ςπαςμϊν όςο και ςτθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ τουσ. Δφο πρόςφατεσ 

τυχαιοποιθμζνεσ κλινικζσ δοκιμζσ ςε παιδιά, θ ConSEPT ςτθν Αυςτραλία και τθ Νζα Ηθλανδία και θ 

EcLiPSE ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, ςφγκριναν τθν αποτελεςματικότθτα λεβετιρακετάμθσ και φαινυτοΐνθσ 

ςε παιδιά με SE ανκεκτικό ςτισ βενηοδιαηεπίνεσ (56,57). O κλινικόσ τερματιςμόσ τθσ κρίςθσ 5 λεπτά 

μετά τθν ζγχυςθ του φαρμάκου δεν είχε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτισ δφο ομάδεσ αςκενϊν. Οι 
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ερευνθτζσ ωςτόςο ςυμφϊνθςαν ότι αν και ςτατιςτικά δεν υπερζχει, θ λεβετιρακετάμθ αποτελεί μια 

καλι εναλλακτικι τθσ φαινυτοΐνθσ, δεδομζνου και του αςφαλοφσ τθσ προφίλ και τθσ ευκολίασ ςτθ 

χριςθ τθσ. Πντωσ, ςε αντίκεςθ με τθ φαινυτοΐνθ, θ λεβετιρακετάμθ παρουςιάηει γραμμικι 

φαρμακοκινθτικι, μικρι δζςμευςθ με πρωτεΐνεσ και άρα λιγότερεσ φαρμακευτικζσ αλλθλεπιδράςεισ, 

μικρι επίδραςθ ςτο καρδιαγγειακό και το ιπαρ και απουςία του φαινομζνου τθσ βλάβθσ λόγω 

εξαγγείωςθσ (17,58).   

Δεδομζνα ςε ενιλικεσ υποςτθρίηουν ότι το βαλπροϊκό ζχει επίςθσ αποτελεςματικότθτα 

εφάμιλλθ τθσ φαινυτοΐνθσ, τθσ τάξθσ του 45-92.5% (17).  Σε μια μελζτθ ςε παιδιατρικοφσ αςκενείσ, οι 

ςπαςμοί ςταμάτθςαν ςτο 91% και 75% αυτϊν που ζλαβαν βαλπροϊκό και φαινυτοΐνθ αντίςτοιχα (58). 

Ωςτόςο, λόγω του μικροφ αρικμοφ μελετϊν ςτα παιδιά, θ επιλογι φαρμάκου 2θσ γραμμισ ςυχνά 

βαςίηεται ςτθ διακεςιμότθτα, το κόςτοσ ι είναι εξατομικευμζνθ ανάλογα με τισ ιδιαιτερότθτεσ του 

κάκε αςκενι (35). 

Θ ζρευνα γφρω από τθν αντιεπιλθπτικι αγωγι προςφζρει ολοζνα και νεότερα AEDs ςτθ 

«μάχθ» για τον ζλεγχο των ςπαςμϊν. Τζτοια είναι θ ενδοφλζβια λακοςαμίδθ, θ από του ςτόματοσ 

τοπιραμάτθ, θ καρβαμαηεπίνθ και θ οξυκαρβαμαηεπινθ, θ κλοβαηάμθ, θ κλοναηεπάμθ, θ 

βιγκαμπατρίνθ, θ  γκαμπαπεντίνθ, θ λαμοτριγίνθ, θ μπριβαρακετάμθ, θ ηονιςαμίδθ, θ τιαγκαμπίνθ και 

θ περαμπανζλθ (19). Συνδυαςμοί αυτϊν μπορεί να χρθςιμοποιοφνται, ςυνικωσ όχι περιςςότερα από 

2-3 φάρμακα ταυτόχρονα. Λδανικά, αντιεπιλθπτικά με τον ίδιο μθχανιςμό δράςθσ δεν πρζπει να 

χορθγοφνται μαηί, ενϊ προτιμϊνται αυτά με τισ λιγότερεσ αλλθλεπιδράςεισ και ανεπικφμθτεσ 

ενζργειεσ. Συχνζσ αλλαγζσ ςτθν αντιεπιλθπτικι αγωγι καλό είναι να αποφεφγονται, διότι μποροφν να 

επιδεινϊςουν τουσ ςπαςμοφσ (59). Γενικά, αν και τα νεότερα αντιεπιλθπτικά παρουςιάηουν οριςμζνα 

ουςιαςτικά πλεονεκτιματα, όπωσ  απουςία ςοβαρϊν ανεπικφμθτων ενεργειϊν και επιβλαβϊν 

φαρμακευτικϊν αλλθλεπιδράςεων, τελικά κανζνα νζο AEΦ (λεβετιρακετάμθ, λαμοτριγίνθ, 

οξκαρβαηεπίνθ) δεν ζχει φανεί να υπερτερεί οφτε ςε αποτελεςματικότθτα οφτε ςε ανοχι ςε ςχζςθ με 

τα παλιότερα (βαλπροϊκό, καρβαμαηεπίνθ) ςε μελζτεσ ςε επιλθψίεσ πρόςφατθσ ζναρξθσ. Επιπλζον, 

κανζνα από τα νεότερα AEΦ μζχρι τϊρα δεν αντιμετωπίηει τθν ανάπτυξθ επιλθψίασ, οφτε τροποποιεί 

τθν επιβλαβι πορεία τθσ, αλλά αποςκοπεί ςτθ ςυμπτωματικι κεραπεία, δθλαδι τθν καταςτολι των 

κρίςεων. Τζλοσ, το είδοσ και ο αρικμόσ των χορθγοφμενων αντιεπιλθπτικϊν δεν φαίνεται να ςχετίηεται 

με τθν ανταπόκριςθ ςτθ ςυνεχι ζγχυςθ αναιςκθτικϊν φαρμάκων ςτα παιδιά με ανκεκτικό status 

epilepticus (9). 
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8.3.2 Φάρμακα που δεν ζχουν ιδιαίτερα μελετθκεί ςε ανκεκτικοφσ ςπαςμοφσ ςε παιδιά 

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ λακοςαμίδθ είναι ζνα νεότερο, πολλά υποςχόμενο αντιεπιλθπτικό 

φάρμακο, με υψθλι αποτελεςματικότθτα ςτουσ ανκεκτικοφσ ςπαςμοφσ και αςφαλζσ προφίλ. Δρα 

ενιςχφοντασ επιλεκτικά τθν αργι απενεργοποίθςθ των διαφλων νατρίου, χωρίσ να επθρεάηει τθν ταχεία 

απενεργοποίθςθ. Μειϊνει με αυτό τον τρόπο τθν υπζρμετρθ νευρωνικι διζγερςθ, χωρίσ να επθρεάηει 

τθ φυςιολογικι νευρωνικι λειτουργία. Επίςθσ ζχει νευροπροςτατευτικι δράςθ, εμποδίηοντασ τθ 

δθμιουργία ανϊμαλων νευρωνικϊν κυκλωμάτων ςτον εγκζφαλο, ρυκμίηοντασ μια πρωτεΐνθ που 

ονομάηεται  collapsin response mediator protein-2 (CRMP-2). Κακϊσ ζχει επίςθμθ ζνδειξθ για αςκενείσ 

>16 ετϊν, υπάρχουν λίγεσ μελζτεσ ςτθ βιβλιογραφία που αφοροφν τον παιδιατρικό πλθκυςμό, ωςτόςο 

τα αποτελζςματά τουσ είναι ενκαρρυντικά (60). Σε ςφνολο 40 αςκενϊν θλικίασ 1 μινα -17 ετϊν με RSE 

που ζλαβαν λακοςαμίδθ, 53% πζτυχε πλιρθ τερματιςμό του status, ενϊ  ςτο 70% υπιρχε ≥50% μείωςθ 

ςτθ ςυχνότθτα των ςπαςμϊν. Θ μζςθ δόςθ φόρτιςθσ ιταν 6.2mg/kg, ενϊ θ αποτελεςματικότθτά τθσ 

εκτιμικθκε κατά μζςο όρο ςε 36 (4-120) ϊρεσ. Οριςμζνεσ μελζτεσ ζδειξαν ότι θ λακοςαμίδθ ιταν πιο 

αποτελεςματικι ςτα παιδιά όταν χορθγοφταν νωρίτερα ςτθ κεραπεία (πχ ςαν φάρμακο 2θσ γραμμισ). Θ 

δυνατότθτα ενδοφλζβιασ χοριγθςθσ αποτελεί επιπρόςκετο πλεονζκτθμα του φαρμάκου.   

 Θ τοπιραμάτθ είναι άλλο ζνα νεότερο αντιεπιλθπτικό, αποτελεςματικό ζναντι πολλϊν τφπων 

ςπαςμϊν λόγω τθσ πλειοτροπικισ δράςθσ του ςε διάφορουσ υποδοχείσ και ιοντικοφσ διαφλουσ.  Θ 

τοπιραμάτθ μπλοκάρει τουσ ταςεοελεγχόμενουσ διαφλουσ νατρίου και τουσ διαφλουσ αςβεςτίου , 

ενιςχφει τθ δράςθ του GABA ςτουσ GABAA υποδοχείσ και αναςτζλλει τα ιςοζνηυμα τθσ καρβονικισ 

ανυδράςθσ. Επίςθσ,ςυνδζεται ςτουσ GABAA υποδοχείσ ςε κζςεισ διαφορετικζσ από τισ βενηοδιαηεπίνεσ, 

γεγονόσ που βοθκά ίςωσ να ξεπεραςτεί θ ανοχι ςε αυτζσ. Ζχει νευροπροςτατευτικι δράςθ θ οποία 

ζχει αποδειχτεί ςε ηωικά μοντζλα, υψθλι από του ςτόματοσ βιοδιακεςιμότθτα, μικρι δζςμευςθ ςε 

πρωτεΐνεσ και γριγορθ απορρόφθςθ. Ρροσ το παρόν υπάρχουν περιοριςμζνα ερευνθτικά δεδομζνα 

όςον αφορά ςτθ χριςθ τθσ ςτο RSE/SRSE (61). 

 

8.4 Σροποποιθτικά ανοςοποιθτικοφ 

Σε περιπτϊςεισ ανκεκτικοφ και υπερανκεκτικοφ status epilepticus ςτισ οποίεσ πικανολογείται 

αυτοάνοςθ ι φλεγμονϊδθσ αιτιολογία, κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ κρυψιγενοφσ NORSE, μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν δοκιμαςτικά ανοςοτροποποιθτικά φάρμακα, όταν οι ςυμβατικζσ κεραπείεσ 
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αποτφχουν. Ραραδείγματα τζτοιων πακιςεων αποτελοφν οι αυτοάνοςεσ εγκεφαλίτιδεσ (πχ 

εγκεφαλίτιδα Rasmussen, anti-NMDA εγκεφαλίτιδα), θ εγκεφαλίτιδα από νόςο Hashimoto, οι 

εγκεφαλίτιδεσ ςτα παρανεοπλαςματικά ςφνδρομα κ.α. Οι παραπάνω περιπτϊςεισ, κακϊσ και κάποιεσ 

περιπτϊςεισ κρυψιγενϊν ςπαςμϊν, ζχουν ςυςχετιςτεί με τθν παρουςία ςτον ορό και/ι ςτο ΕΝΥ 

αντιςωμάτων ζναντι υποδοχζων του νευρικοφ ςυςτιματοσ, όπωσ των ταςεοελεγχόμενων διαφλων 

καλίου ι των NMDA υποδοχζων (1,62). Δεδομζνου ότι όλα τα υπάρχοντα αντινευρωνικά αντιςϊματα 

δεν ζχουν ακόμα ταυτοποιθκεί, μποροφν να ωφελθκοφν από ανοςοτροποποιθτικζσ κεραπείεσ και 

αςκενείσ αρνθτικοί ςτα διακζςιμα panels που κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο, ειδικά όταν υπάρχει ζνδειξθ 

μεταιχμιακισ επιλθψίασ (31). Επίςθσ, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ςτοιχεία που υποςτθρίηουν το 

ρόλο τθσ φλεγμονισ ςτθν επιλθπτογζνεςθ, μζςω ενεργοποίθςθσ ςθματοδοτικϊν μονοπατιϊν τθσ 

φλεγμονισ (όπωσ το μονοπάτι του υποδοχζα τθσ ιντερλευκίνθσ-1 ι των ανάλογων των Toll υποδοχζων-

TLRs) (1). Oι ανοςοτροποποιθτικζσ κεραπείεσ πρζπει να χορθγοφνται ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυμβατικι 

κεραπευτικι αγωγι, κακϊσ δεν επιφζρουν άμεςο ζλεγχο των ςπαςμϊν αλλά δρουν ςε βάκοσ χρόνου, 

ςτοχεφοντασ ςτο γενεςιουργό μθχανιςμό τθσ υποκείμενθσ νόςου (19).  

 

8.4.1 Πρϊτθσ γραμμισ ανοςοτροποποιθτικά φάρμακα 

Οι κυριότεροι παράγοντεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ανοςοκεραπεία είναι τα 

κορτικοςτεροειδι, θ ενδοφλζβια γ-ςφαιρίνθ (IVIg) και θ πλαςμαφαίρεςθ, με τθν αποτελεςματικότθτά 

τουσ να παραμζνει αμφιλεγόμενθ (1,59).  

 

Κορτικοςτεροειδή 

 

Πςον αφορά ςτα κορτικοςτεροειδι, χορθγείται iv μεκυλπρεδνιηολόνθ 1000 mg/ θμζρα για 3-5 

θμζρεσ ςτουσ ενιλικεσ και 10-30 mg/kg (max 1000 mg) τθν θμζρα για 3-5 θμζρεσ ςτα παιδιά, 

ακολουκοφμενθ κάποιεσ φορζσ από per os πρεδνιηόνθ ςε δόςθ 1 mg/kg/θμζρα (12,28). Θ κεραπεία με 

κορτικοςτεροειδι πρζπει πάντα να ςυνοδεφεται από γαςτροπροςταςία και παρακολοφκθςθ των τιμϊν 

γλυκόηθσ, με χοριγθςθ ινςουλίνθσ αν χρειαςτεί (12). Επιπλζον τθσ ανοςολογικισ τουσ δράςθσ, τα 

κορτικοςτεροειδι ζχουν ευεργετικά αποτελζςματα ςτθ διαβατότθτα του αιματοεγκεφαλικοφ φραγμοφ, 

ςτθ δράςθ των υποδοχζων του GABA, ςτο εγκεφαλικό οίδθμα και τθν ενδοκράνια πίεςθ (31,62).  Σε μια 

πρόςφατθ αναςκόπθςθ, οι ϊςεισ μεκυλπρεδνιηολόνθσ παρουςίαςαν ‘κετικό αποτζλεςμα’ ςε 11/63 
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(17%) περιπτϊςεισ με FIRES και ςε 15/40 (38%) περιπτϊςεισ με NORSE. Ωςτόςο το αποτζλεςμα αυτό 

δεν προςδιορίςτθκε ακριβϊσ, ενϊ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ αναφζρκθκε ότι αυτό ιταν παροδικό (28). 

Σε μια μελζτθ 5 νεαρϊν ενθλίκων με NORSE, φάνθκε ότι θ πρϊιμθ χοριγθςθ ανοςοκεραπείασ 

(κορτικοςτεροειδι, IVIG και/ι αηακειοπρίνθ) ςε ςυνδυαςμό με τθν αντιεπιλθπτικι αγωγι πζτυχε 

ζλεγχο των κρίςεων ςε 3 από αυτοφσ και ςυςχετίςτθκε με καλφτερθ πρόγνωςθ. Ραρόλα αυτά, ςε μια 

αναςκόπθςθ 21 περιςτατικϊν RSE/SRSE, θ ανοςοτροποποιθτικι κεραπεία ζδειξε ικανοποιθτικά 

αποτελζςματα μόνο ςε ζνα 5% (63).  

 

Ενδοφλζβια γ-ςφαιρίνη 

 

Μια πρόςφατθ ςυςτθματικι αναςκόπθςθ ςε ενιλικεσ κατζγραψε 33 αςκενείσ που ζλαβαν 

ενδοφλζβια γ-ςφαιρίνθ (IVIg) για RSE, με 14 εξ αυτϊν να επιτυγχάνουν ζλεγχο των ςπαςμϊν, χωρίσ να 

παρουςιάςουν ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ (64). Ωσ ςυνιςτϊμενθ δόςθ τθσ IVIg αναφζρονται τα 1,2-2g/kg, 

χορθγοφμενα εντόσ 3-5 θμερϊν (28).  

 

Πλαςμαφαίρεςη 

 

Θ πλαςμαφαίρεςθ (3-5 κφκλοι, κάκε 2θ θμζρα) χρθςιμοποιείται  ςυχνά παράλλθλα με άλλεσ 

ανοςοκεραπείεσ, ειδικά ςε περιπτϊςεισ RSE/SRSE οφειλόμενου ςε FIRES, anti-NMDA εγκεφαλίτιδα και 

αυτοάνοςθ παρανεοπλαςματικι εγκεφαλίτιδα, και κεωρείται ότι ζχει καλφτερα αποτελζςματα όταν 

χρθςιμοποιείται νωρίτερα ςτθν πορεία τθσ νόςου (65). Σε μια αναςκόπθςθ ςε ενιλικεσ με αυτοάνοςα 

νοςιματα, θ πλαςμαφαίρεςθ οδιγθςε ςε ζλεγχο των κρίςεων 13 ςτουσ 27 αςκενείσ (66). Τα 

αποτελζςματα ιταν λιγότερο ενκαρρυντικά ςτον παιδιατρικό πλθκυςμό, με μόνο 7/37 παιδιά να 

παρουςιάηουν ζλεγχο και 2/37 μερικι βελτίωςθ των ςπαςμϊν (67). 

 

8.4.2 Δεφτερθσ γραμμισ ανοςοτροποποιθτικά φάρμακα 

Δεφτερθσ γραμμισ ανοςοτροποποιθτικά φάρμακα αποτελοφν το tacrolimus,  το rituximab, θ 

κυκλοφωςφαμίδθ και θ μεκοτρεξάτθ. Άλλεσ λιγότερο ςυμβατικζσ κεραπείεσ ςτοχεφουν ςε προφλεγμο-

νϊδεισ κυτοκίνεσ, όπωσ για παράδειγμα θ χριςθ του Anakinra ςτθ κεραπεία του FIRES. Το Anakinra 

είναι ζνασ αναςυνδυαςμζνοσ ανταγωνιςτισ του τφπου 1 υποδοχζα τθσ ιντερλευκίνθσ 1 (IL-1), ο οποίοσ 
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αναςτζλλει τισ βιολογικζσ δράςεισ τθσ IL-1β, μιασ προφλεγμονϊδουσ κυτοκίνθσ με επιλθπτογόνουσ 

ιδιότθτεσ (1,28). Μικρόσ αρικμόσ παιδιϊν με FIRES ι άλλα επιλθπτικά ςφνδρομα αυτοάνοςθσ 

αιτιολογίασ που αντιμετωπίςκθκαν επιτυχϊσ με το Anakinra, κακϊσ και θ περίπτωςθ μιασ γυναίκασ 21 

ετϊν με NORSE ανκεκτικοφ ςτθ κεραπεία που παρουςίαςε πλιρθ φφεςθ των ςπαςμϊν, αποδεικνφουν 

το ρόλο του Anakinra ςτθ φλεγμονι του νευρικοφ ςυςτιματοσ (68). Άλλοσ παράγοντασ που ζχει 

δοκιμαςτεί πρόςφατα είναι το Tocilizumab, ζνασ αναςτολζασ του υποδοχζα τθσ IL-6, θ οποία βρίςκεται 

αυξθμζνθ ςτον ορό και ςτο ΕΝΥ οριςμζνων αςκενϊν με ανκεκτικοφσ ςπαςμοφσ φλεγμονϊδουσ 

αιτιολογίασ (26,30).  Ομοίωσ, φάρμακα όπωσ το Pralnacasan (αναςτολζασ του μετατρεπτικοφ ενηφμου 

τθσ IL-1β), το Belnacasan (εκλεκτικόσ αναςτολζασ του μετατρεπτικοφ ενηφμου τθσ ιντερλευκίνθσ/ 

οικογζνεια καςπαςϊν-1), το VX765 (εκλεκτικόσ αναςτολζασ του μετατρεπτικοφ ενηφμου τθσ 

ιντερλευκίνθσ), το Resveratrol και το Ifenprodil αποτελοφν πειραματικζσ ανοςοτροποποιθτικζσ 

κεραπείεσ που πρζπει να ερευνθκοφν περιςςότερο ςτθν αντιμετϊπιςθ του RSE/SRSE (69).  

 

8.5 Νευροςτεροειδθ 

Τα νευροςτεροειδθ είναι μια ομάδα ςτεροειδϊν ορμονϊν με δράςθ ςτο νευρικό ςφςτθμα. 

Αποτελοφν μια υποςχόμενθ κεραπεία ςτο υπερανκεκτικό status epilepticus, κακϊσ δρουν ωσ κετικοί 

αλλοςτερικοί ρυκμιςτζσ τόςο των ςυναπτικϊν όςο και των εξωςυναπτικϊν υποδοχζων GABAA. Ππωσ 

προαναφζρκθκε, ζνασ από τουσ λόγουσ που φάρμακα όπωσ οι βενηοδιαηεπίνεσ και τα βαρβιτουρικά 

αποτυγχάνουν να ελζγξουν το SRSE είναι θ ελάττωςθ τθσ πυκνότθτασ των υποδοχζων GABA ςτθ 

ςυναπτικι μεμβράνθ, λόγω του φαινομζνου τθσ διακίνθςθσ των υποδοχζων ("receptor traffickig"). 

Ωςτόςο οι εξωςυναπτικοί υποδοχείσ δεν υφίςτανται τθν ίδια εςωτερίκευςθ ςτθν κυτταρικι μεμβράνθ 

λόγω τθσ παρατεταμζνθσ διάρκειασ των ςπαςμϊν, με αποτζλεςμα τα νευροςτεροειδι που δρουν ςε 

αυτοφσ να υπερνικοφν τθν αντίςταςθ ςτισ βενηοδιαηεπίνεσ,ενιςχφοντασ τθ λεγόμενθ "τονικι αναςτολι" 

(59,70). Με άλλα λόγια, τα νευροςτεροειδι παρουςιάηουν παρόμοιεσ βιολογικζσ δράςεισ με τα 

βαρβιτουρικά και τισ βενηοδιαηεπίνεσ, χωρίσ όμωσ τισ αντίςτοιχεσ ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ.

 Κυριότεροσ εκπρόςωποσ τθσ ομάδασ αυτισ ςτεροειδϊν είναι  ι αλλοπρεγνανολόνθ ι αλλιϊσ 

μπρεξανολόνθ. H αλλοπρεγνανολόνθ είναι μεταβολίτθσ τθσ προγεςτερόνθσ και θ χοριγθςι τθσ με 

ρυκμό 86mg/kg/h φάνθκε να οδθγεί ςε επιτυχι απογαλακτιςμό από τα βαρβιτουρικά και τισ 

βενηοδιαηεπινεσ, ςε μια μελζτθ που διεξιχκθ ςε ενιλικεσ και παιδιά ≥ 2 ετϊν με SRSE (70,71). 
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8.6 Κετογόνοσ δίαιτα 

Θ κετογόνοσ είναι μια δίαιτα υψθλι ςε λίποσ, χαμθλι ςε υδατάνκρακεσ και επαρκισ ςε 

πρωτεΐνθ, θ οποία μιμείται τθν κατάςταςθ νθςτείασ και κεωρείται αςφαλισ και αποτελεςματικι 

κεραπεία εκλογισ ςε αςκενείσ με φαρμακοανκεκτικι επιλθψία (72,73). Λςτορικά, θ παρατιρθςθ ότι θ 

πλιρθσ νθςτεία μπορεί να βελτιϊςει τισ επιλθπτικζσ κρίςεισ περιγράφεται πρϊτθ φορά από τον 

Λπποκράτθ ςτο κεφάλαιο των ζργων του «Θ ιερι νόςοσ», όπου αναφζρεται χαρακτθριςτικά ότι «το 

ςϊμα είναι μολυςμζνο και μπορεί να κακαριςτεί με δίαιτα» (72). Σιμερα, θ αςφάλεια και θ 

αποτελεςματικότθτά τθσ ςτθν παιδικι επιλθψία είναι πλζον καλά τεκμθριωμζνθ ςε πολλζσ μελζτεσ και 

αναςκοπιςεισ (1,19,31,59,73-76). Χρθςιμοποιείται ςε αςκενείσ που δεν ανταποκρίνονται ςε 

τουλάχιςτον δφο κατάλλθλα επιλεγμζνα ΑΕΦ και ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ αναφζρεται μείωςθ των 

κρίςεων ζωσ και ςτο 85% των αςκενϊν (74). Κεωρείται ότι μπορεί να μειϊςει άμεςα και δραματικά ι 

και να εξαλείψει τισ επιλθπτικζσ κρίςεισ (αντιςπαςμωδικι δράςθ), αλλά και να προφυλάξει από 

μελλοντικι επανεμφάνιςι τουσ (αντιεπιλθπτικι δράςθ). Το τελευταίο επιβεβαιϊνεται από μελζτεσ που 

δείχνουν αςκενείσ ελεφκερουσ κρίςεων μετά τον τερματιςμό τθσ κετογόνου δίαιτασ και φαίνεται ότι 

οφείλεται ςε επιγενετικζσ αλλαγζσ (72). Ζχει επίςθσ αντιφλεγμονϊδεισ ιδιότθτεσ και ςε ηωικά μοντζλα 

ζχει ςυςχετιςτεί με μείωςθ των επιπζδων προφλεγμονωδϊν κυτοκινϊν ςτο πλάςμα (28). Λόγω των 

αντιφλεγμονωδϊν και αντιςπαςμωδικϊν ιδιοτιτων τθσ, ζχει παίξει ςθμαντικό ρόλο τα τελευταία 

χρόνια ςαν ςυμπλθρωματικι κεραπεία ςτο υπερανκεκτικό status epilepticus, ειδικά ςε παιδιά με 

FIRES. Ο μθχανιςμόσ δράςθσ τθσ δεν ζχει ακόμα διευκρινιςτεί πλιρωσ, ωςτόςο κεωρείται ότι 

παρεμβαίνει ςτθν πακοφυςιολογία του ανκεκτικοφ SE ςε πολλαπλά επίπεδα, οδθγϊντασ  ςε 

καταςτολι τθσ υπερδιεγερςιμότθτασ τθσ νευρωνικισ ςφναψθσ. Επιδρά μεταξφ άλλων ςτθ διακίνθςθ 

των υποδοχζων (receptor trafficking) ςτθ ςυναπτικι μεμβράνθ, ςτθν απελευκζρωςθ 

νευροδιαβιβαςτϊν (κυρίωσ του γλουταμικοφ και του GABA), ςτθν τοξικότθτα εκ διεγζρςεωσ από 

γλουταμικό, ςτθ διαβατότθτα του αιματοεγκεφαλικοφ φραγμοφ επιδρϊντασ ςτθν πρόςβαςθ των ΑΕΦ 

και των μεςολαβθτϊν τθσ φλεγμονισ και ςτθ μείωςθ του οξειδωτικοφ stress ςε επίπεδο μιτοχονδρίων 

(31). Ωςτόςο χρειάηεται ςχετικά μακρό χρονικό διάςτθμα για να δϊςει κεραπευτικό αποτζλεςμα (1-2 

εβδομάδεσ) ςυγκρινόμενθ με άλλεσ κεραπείεσ. 

Θ πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενθ είναι θ κλαςικι κετογόνοσ δίαιτα που ςχεδιάςτθκε αρχικά από 

τον Dr Russell Wilder ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1920 ςτθν κλινικι Mayo. Ζχει αναλογία (g) λίπουσ 

προσ υδατάνκρακεσ + πρωτεΐνθ 4:1 (72). Άλλθ παραλλαγι είναι θ δίαιτα Radcliffe, που ςυνδυάηει τθν 

κλαςικι ΚΤΔ με πρόςλθψθ λιπαρϊν μζςθσ αλφςου-MCT (30% των προςλαμβανομζνων λιπαρϊν ωσ 
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MCT). Συνικωσ χορθγείται μζςω τθσ εντερικισ οδοφ, ωςτόςο υπάρχουν διακζςιμα και διαλφματα 

ολικισ παρεντερικισ διατροφισ. Υπάρχει ετερογζνεια ςτισ κλινικζσ μελζτεσ όςον αφορά ςτο χρόνο 

ζναρξισ τθσ, το χρόνο μζχρι τθν κζτωςθ και τα κλινικά αποτελζςματα. Γενικά, κεωρείται ότι θ ΚΤΔ 

πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται από νωρίσ ςτθν αντιμετϊπιςθ του SRSE (1). 

Λδιαίτερα ςθμαντικόσ φαίνεται να είναι ο ρόλοσ τθσ ςτθ διαχείριςθ παιδιϊν με FIRES. Σε μια 

ςειρά 9 παιδιϊν με FIRES, κετογόνοσ δίαιτα χορθγικθκε με αναλογία 4:1 μεταξφ 4θσ και 55θσ θμζρασ 

από τθν ζναρξθ των ςπαςμϊν. Τερματιςμόσ των κρίςεων επιτεφχκθκε ςε 7 από τουσ 8 (87.5%) αςκενείσ 

που ζφταςαν ςε κζτωςθ, εντόσ 2-4 θμερϊν κετονουρίασ. Ζξι από τουσ 7 αςκενείσ παρζμειναν ςτθ 

δίαιτα και ξαναεμφάνιςαν ιπιασ ςοβαρότθτασ ςπαςμοφσ (   2 κρίςεισ/εβδομάδα) μετά από λίγουσ 

μινεσ (77). Σε μια άλλθ μελζτθ 14 παιδιατρικϊν αςκενϊν με RSE, αναφζρκθκε θλεκτροεγκεφαλογρα-

φικόσ τερματιςμόσ των κρίςεων μαηί με ≥50% suppression ςε 10/14 αςκενείσ εντόσ 7 θμερϊν από τθν 

ζναρξθ τθσ ΚΤΔ (76). Σε 11/14 αςκενείσ θ ςυνεχισ ζγχυςθ αναιςκθτικϊν φαρμάκων διακόπθκε εντόσ 2 

εβδομάδων από τθν ζναρξθ τθσ ΚΤΔ. Ωςτόςο ςθμειϊκθκε ότι θ κετογόνοσ δίαιτα χρθςιμοποιείται 

ςπάνια, κακϊσ το δείγμα των 14 παιδιϊν αντλικθκε από μια κοορτι 239 αςκενϊν με RSE και θ ζναρξι 

τθσ κακυςτζρθςε κατά μζςο όρο 14 θμζρεσ από τθν ζναρξθ των ςπαςμϊν. 

Αντενδείξεισ τθσ κετογόνου δίαιτασ αποτελοφν θ ζλλειψθ καρνιτίνθσ, οι διαταραχζσ τθσ β-

οξείδωςθσ των λιπαρϊν οξζων, θ ανεπάρκεια πυροςταφυλικισ καρβοξυλάςθσ και θ πορφυρία (1). 

Aνεπικφμθτεσ ενζργειζσ τθσ είναι μεταβολικζσ διαταραχζσ, όπωσ θ κετοξζωςθ και θ υπογλυκαιμία, 

γαςτρεντερικά ςυμπτϊματα όπωσ ζμετοι, νεφρολικίαςθ, υπερλιπιδαιμία και επιβράδυνςθ τθσ 

ανάπτυξθσ, αν και ςε γενικζσ γραμμζσ θ ςυχνότθτά τουσ κεωρείται χαμθλι (31). Στθν αποφυγι 

παρενεργειϊν απαραίτθτθ είναι θ κατάλλθλθ κεραπεία υποκατάςταςθσ με βιταμίνεσ και ιχνοςτοιχεία. 

 

8.7 Θεραπευτικι υποκερμία 

Θ χριςθ τθσ κεραπευτικισ υποκερμίασ ζχει κυρίωσ περιγραφεί ςτθν αντιμετϊπιςθ των 

κρανιοεγκεφαλικϊν κακϊςεων. Ρρόςφατα κεωρείται ςυμπλθρωματικι κεραπεία του RSE/SRSE, λόγω 

των νευροπροςτατευτικϊν, αντιεπιλθπτικϊν και αντιφλεγμονωδϊν ιδιοτιτων τθσ, που ζχουν 

αποδειχτεί ςε ηωικά μοντζλα. Μπορεί να μειϊςει τον εγκεφαλικό μεταβολικό ρυκμό, το εγκεφαλικό 

οίδθμα, τθ φλεγμονι, το οξειδωτικό stress και τθν τοξικι δράςθ του γλουταμικοφ (1). Ρριν τθν 

εφαρμογι τθσ πρζπει πάντα να λαμβάνεται υπόψιν θ πικανι αλλθλεπίδραςι τθσ ςτθν κάκαρςθ των 

αναιςκθτικϊν και αντιεπιλθπτικϊν φαρμάκων, κακϊσ και ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ όπωσ εν τω βάκει 
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φλεβοκρόμβωςθ, λοιμϊξεισ, καρδιακζσ αρρυκμίεσ, θλεκτρολυτικζσ διαταραχζσ, οξεία ιςχαιμία 

εντζρου, νεφροςωλθναριακι δυςλειτουργία, διαταραχζσ  πιξθσ και κάνατοσ (1,31).  

Αναφορζσ περιςτατικϊν ςε παιδιά περιγράφουν τερματιςμό του RSE με τθ βοικεια και τθσ 

κεραπευτικισ υποκερμίασ (28,78,79). Μια ςυςτθματικι αναςκόπθςθ του 2015 ςε 40 αςκενείσ με RSE 

(ενιλικεσ και παιδιά) ανζδειξε τερματιςμό των ςπαςμϊν ςτο 62.5% των αςκενϊν ςτουσ οποίουσ 

εφαρμόςτθκε εξωτερικι υποκερμία ςτουσ 33°C (80). Ωςτόςο, θ περιςςότερο ζγκυρθ πολυκεντρικι 

μελζτθ HYBERNATUS του 2016 δεν είχε τόςο ενκαρρυντικά αποτελζςματα. Συμπεριελιφκθςαν ςε αυτι 

270 αςκενείσ διαφόρων θλικιϊν με RSE, ςτουσ οποίουσ εφαρμόςτθκε μζτρια υποκερμία (32-34 °C) και 

θ μακροχρόνια ζκβαςθ ςτισ 90 θμζρεσ αξιολογικθκε με βάςθ τθν κλίμακα ζκβαςθσ Γλαςκϊβθσ (GOS). 

Θ χριςθ τθσ υποκερμίασ δεν φάνθκε να περιορίηει τθν εξζλιξθ ςε SRSE, οφτε να βελτιϊνει τθν κλινικι 

ζκβαςθ των αςκενϊν ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ελζγχου, ενϊ οι ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ ιταν 

περιςςότερεσ (81). 

Χρειάηονται περιςςότερεσ και καλφτερα ςχεδιαςμζνεσ κλινικζσ μελζτεσ, ϊςτε να τεκμθριωκεί 

εν τζλει θ αποτελεςματικότθτα και αςφάλεια τθσ υποκερμίασ ςτθ κεραπεία τθσ ανκεκτικισ επιλθψίασ 

ςτα παιδιά. 

 

8.8 Κανναβιδιόλθ 

Θ κεραπεία τθσ ανκεκτικισ επιλθψίασ με παράγωγα κάνναβθσ, και ςυγκεκριμζνα κανναβιδιόλθ 

(CBD), ζχει ςυγκεντρϊςει μεγάλο ενδιαφζρον τα τελευταία χρόνια. Κλινικζσ μελζτεσ ςε περιπτϊςεισ  

φαρμακοανκεκτικϊν επιλθψιϊν, όπωσ ςτα ςφνδρομα Dravet και Lennox-Gastaut (82), κακϊσ και ςτουσ 

βρεφικοφσ ςπαςμοφσ, ζχουν δείξει ότι θ κανναβιδιόλθ ζχει μετριςιμθ, ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ 

ςτθν ανακοφφιςθ των ςυμπτωμάτων και μείωςθ των επιλθπτικϊν κρίςεων ςε ςυχνότθτα και ζνταςθ 

και είναι επίςθσ καλϊσ ανεκτι. Ρζρα από τθν αποτελεςματικότθτά τθσ ςτα παραπάνω ςπάνια 

επιλθπτικά ςφνδρομα, πικανολογείται ότι θ κανναβιδιόλθ μπορεί να αποτελεί ζνα ευρζωσ φάςματοσ 

αντιςπαςμωδικό φάρμακο, δεδομζνου ότι ο ακριβισ μθχανιςμόσ δράςθσ τθσ δεν είναι ακόμα πλιρωσ 

κατανοθτόσ. Θ χριςθ τθσ ςε μια ςειρά περιςτατικϊν παιδιϊν με SRSE οφειλόμενου ςε FIRES ζδειξε 

κετικά αποτελζςματα, με τθν πλειοψθφία των αςκενϊν να παρουςιάηει μείωςθ ςτθ ςυχνότθτα και τθ 

διάρκεια των κρίςεων, τόςο ςτθν οξεία όςο και ςτθ χρόνια φάςθ του ςυνδρόμου (83,84). 
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8.9 Χειρουργικι αντιμετϊπιςθ επιλθψίασ 

Θ χειρουργικι κεραπεία τθσ ανκεκτικισ επιλθπτικισ κατάςταςθσ αποτελεί επιλογι ςε δφο 

περιπτϊςεισ: όταν ο αςκενισ δεν ανταποκρίνεται ςτθ μζγιςτθ δυνατι φαρμακευτικι αγωγι για 

διάςτθμα τουλάχιςτον 2 εβδομάδων ι όταν ζχει ταυτοποιθκεί ςυγκεκριμζνθ δομικι βλάβθ ςτον 

εγκζφαλο (41). Στοχεφει είτε ςτθν πλιρθ εξάλειψθ των κρίςεων μζςω απομάκρυνςθσ του πακολογικοφ 

υποςτρϊματοσ ι ςτθν ελάττωςι τουσ, ωσ ανακουφιςτικι κεραπεία.  

Θ προεγχειρθτικι διερεφνθςθ είναι ςχολαςτικι και γίνεται ςφμφωνα µε ςυγκεκριμζνα 

νευροφυςιολογικά και νευροακτινοδιαγνωςτικά πρωτόκολλα. Ρεριλαμβάνει τθν ταυτοποίθςθ τθσ 

πακογόνου εςτίασ με νευροαπεικόνιςθ (MRI) και επιβεβαίωςθ τθσ επιλθπτογόνου δράςθσ τθσ με 

θλεκτροεγκεφαλογράφθμα. Συχνά θλεκτροεγκεφαλογραφικά ευριματα που αναφζρονται ςτθ 

βιβλιογραφία ςε παιδιά  που αντιμετωπίςτθκαν χειρουργικά, περιλαμβάνουν γενικευμζνεσ ι μθ 

εντοπιςμζνεσ ετερόπλευρεσ εκφορτίςεισ (1). Ωςτόςο, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ θ ΜRI μπορεί να είναι 

φυςιολογικι (MRI-negative epilepsy) και τα θλεκτροεγκεφαλογραφικά ευριματα μπορεί να 

αποκρφπτονται λόγω τθσ χριςθσ των αναιςκθτικϊν φαρμάκων. Σε αυτι τθν περίπτωςθ μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν επικουρικά διαγνωςτικά εργαλεία, όπωσ ο ςυνδυαςμόσ PET/MRI, θ SPECT, θ 

Μαγνθτοεγκεφαλογραφία (magnetoencephalography - MEG) και θ Απεικόνιςθ με Τανυςτι Διάχυςθσ 

(Diffusion Tensor Imaging - DTI) (38). O ςυνδυαςμόσ PET Φλουοροδεοξυγλυκόηθσ και MRI είναι μια 

τεχνικι, όπου εικόνεσ PET ςυνδζονται με δομικι απεικόνιςθ MRI και ο βακμόσ του τυχόν υπάρχοντοσ 

υπομεταβολιςμοφ αναδεικνφεται με διαφορετικά χρϊματα. Θ τεχνικι αυτι ζχει αποδειχκεί ότι μπορεί 

να διαχωρίςει ανεπαίςκθτεσ βλάβεσ που δεν μποροφν να απεικονιςτοφν μεμονωμζνα με MRI ι PET 

(Εικόνα 4). Θ απεικόνιςθ με DTI είναι μία άλλθ τεχνικι MRI, με τθν οποία μετράται θ περιοριςμζνθ 

διάχυςθ του νεροφ μζςα ςτουσ ιςτοφσ, ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκοφν απεικονίςεισ νευρωνικϊν δεςμϊν. 

Ρρόςφατεσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι χρόνιεσ μεςοκριτικζσ επιλθπτογόνεσ εκφορτίςεισ δθμιουργοφν 

αλλαγζσ ςτθν οργάνωςθ των νευρωνικϊν δεςμϊν (38). Σε περίπτωςθ που θ δομικι βλάβθ 

ταυτοποιθκεί, θ ακριβισ ζκταςι τθσ προςδιορίηεται μζςω χαρτογράφθςθσ του παρακείμενου φλοιοφ, 

με ειδικό διεγχειρθτικό εγκεφαλογράφθμα (φλοιογράφθμα- ECoG) (41,85).  
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Εικόνα 4  Ανκεκτικό status epilepticus ςε 6χρονο αςκενι με εςτιακι φλοιϊκι δυςπλαςία. Εγκάρςιεσ (Α) και ςτεφανιαίεσ (Β) τομζσ ΜRI δείχνουν 

πάχυνςθ του φλοιοφ ςτθν αριςτερι πρόςκια αφλακα (βζλθ). Εγκάρςια FDG-PET scan (C) κατά τθ διάρκεια του SE, ζδειξε μια τοπικι εςτία 

υπερμεταβολιςμοφ (βζλθ). Διεγχειρθτικό ECoG με τοποκζτθςθ εν τω βάκει θλεκτροδίων ζδειξε επίμονεσ επιλθπτικζσ εκφορτίςεισ (D). O 

αςκενισ απάντθςε ςε εςτιακι φλοιεκτομι. Τα ευριματα τθσ βιοψίασ επιβεβαίωςαν τθ διάγνωςθ εςτιακισ φλοιϊκισ δυςπλαςίασ   Bhatia et al, 

Neurosurg Pediatr. 2013 Oct;12(4):363. 

 

Ρροχπόκεςθ για τθ χειρουργικι κεραπεία είναι θ επιλθπτογόνοσ εςτία να είναι τοπογραφικά 

κακοριςμζνθ, ςτακερι, ιδανικά μονιρθσ και προςπελάςιµθ. Επίςθσ, θ εςτία κα πρζπει να είναι ςε 

"ςιωπθλι" περιοχι, δθλαδι ςε κζςθ όπου θ εκτοµι τθσ δεν προκαλεί αφαςία, αµνθςία ι θµιπάρεςθ. Θ 

χειρουργικι επζμβαςθ μπορεί να περιλαμβάνει εςτιακι εκτομι ι εκτομι λοβοφ, (υφολικι) 

θμιςφαιρεκτομι  ι πολλαπλζσ υποχοριοειδείσ (sub-pial) διατομζσ.  Σε περίπτωςθ που θ μαγνθτικι 

τομογραφία δεν αναδείξει βλάβθ ι ςε αςκενείσ με πολλαπλζσ επιλθπτογόνουσ εςτίεσ, θ επεμβατικι 

ενδοκράνια θλεκτροεγκεφαλογραφικι καταγραφι με εμφφτευςθ υποςκλθρίδιων ι ςτερεοτακτικϊν εν 

τω βάκει θλεκτροδίων μπορεί να είναι βοθκθτικι (31).  

Σε αςκενείσ ςτουσ οποίουσ εντοπιςμόσ τθσ εςτίασ δεν είναι δυνατό να επιτευχκεί, 

‘παρθγορικζσ’ κεραπείεσ αποτελοφν θ διζγερςθ του πνευμονογαςτρικοφ νεφρου (VNS) (86) ι θ πλιρθσ 

διατομι μεςολοβίου (CCC) (87). Ανάλογα με τον τφπο και τθν αιτιολογία του χειρουργείου, 

νευροχειρουργικι εκτομι αναμζνεται να επιτφχει ζλεγχο των κρίςεων ςε 60-80% των παιδιϊν τα 2 

πρϊτα χρόνια μετά τθν επζμβαςθ, ποςοςτό ςαφϊσ ανϊτερο του 5% που αναμζνεται με τθ ςυνζχιςθ 

τθσ αντιεπιλθπτικισ φαρμακοκεραπείασ. Ζλεγχοσ τθσ επιλθψίασ είναι καλφτεροσ ςτα παιδιά με 

εςτιακζσ βλάβεσ που χριηουν εςτιακϊν εκτομϊν ι εκτομϊν λοβϊν, ςε ςχζςθ με εκείνα που 

παρουςιάηουν πιο διάχυτθ πακολογία και χριηουν εκτομισ πολλαπλϊν λοβϊν (31,38). 



 

51 
 

8.10 Διζγερςθ πνευμονογαςτρικοφ νεφρου (Vagus nerve stimulation - VNS) 

Θ διζγερςθ του πνευμονογαςτρικοφ νεφρου αποτελεί ςυμπλθρωματικι κεραπεία για 

οριςμζνεσ μορφζσ ανκεκτικϊν επιλθψιϊν, όταν δεν είναι δυνατι θ χειρουργικι εκτομι τθσ βλάβθσ. 

Γίνεται μζςω εμφυτευμζνου διεγζρτθ που ςτζλνει θλεκτρικά ςιματα προσ το αριςτερό 

πνευμονογαςτρικό νεφρο ςτον τράχθλο, μζςω ενόσ καλωδίου. Πςον αφορά τον μθχανιςμό δράςθσ, 

πειραματικά δεδομζνα   αποδεικνφουν ότι θ θλεκτρικι διζγερςθ του αριςτεροφ πνευμονογαςτρικοφ 

νεφρου προκαλεί, μζςω του πυρινα τθσ μονιρουσ δεςμίδασ, τθν απελευκζρωςθ νορεπινεφρίνθσ από 

τον υπομζλανα τόπο και ςεροτονίνθσ από τουσ πυρινεσ ραφισ (88). Αυτοί οι νευροδιαβιβαςτζσ ζχουν 

αντιςπαςμωδικι δράςθ, αναπαράγοντασ το μθχανιςμό δράςθσ οριςμζνων αντιεπιλθπτικϊν φαρμάκων, 

όπωσ του βαλπροϊκοφ, τθσ φαινυτοΐνθσ και τθσ καρβαμαηεπίνθσ (89). Επίςθσ, αυξάνονται τα επίπεδα 

του αναςταλτικοφ νευροδιαβιβαςτι GABA και αναςτζλλεται θ πακολογικι δραςτθριοποίθςθ του 

φλοιοφ μζςω τθσ δραςτθριοποίθςθσ του δικτυωτοφ ςχθματιςμοφ (38).  

Δεν υπάρχει ςτθ βιβλιογραφία ςθμαντικόσ αρικμόσ μελετϊν που να τεκμθριϊνει τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου ςτο ανκεκτικό status epilepticus. Σε μια μελζτθ των Grioni et al, 4 

αςκενείσ θλικίασ 7-17 μθνϊν με RSE/SRSE αντιμετωπίςτθκαν με διζγερςθ του πνευμονογαςτρικοφ, θ 

οποία οδιγθςε ςε τερματιςμό των κρίςεων 3 ςτισ 4 περιπτϊςεισ. H μζγιςτθ ζνταςθ του χορθγοφμενου 

ρεφματοσ ιταν 1 mA, χορθγοφμενο διαλειπόντωσ (30 s ON 5 min OFF) και ο τερματιςμόσ του SE ςτουσ 3 

αςκενείσ επιτεφχκθκε εντόσ 36-120 ωρϊν από τθν εμφφτευςθ του διεγζρτθ. Στο follow-up, όλοι οι 

αςκενείσ παρουςίαςαν μείωςθ του αρικμοφ των ΑΕΦ, ςε κανζναν το SE δεν υποτροπίαςε, ενϊ ςε 

όλουσ θ ζνταςθ του ρεφματοσ χρειάςτθκε να αυξθκεί (89). Γενικά, θ διζγερςθ του πνευμονογαςτρικοφ 

νεφρου κεωρείται ότι μειϊνει τισ κρίςεισ ςε παιδιά με φαρμακοανκεκτικι επιλθψία ςε ποςοςτό 50 ζωσ 

63%. Σπάνια οδθγεί ςε πλιρθ ζλεγχο τθσ επιλθψίασ, ζτςι ϊςτε εκείνοι οι αςκενείσ που καταλιγουν ςε 

αυτι τθν αντιμετϊπιςθ πρζπει να είναι αυτοί ςτουσ οποίουσ κα προκαλζςει ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ. Συνολικά, θ αποτελεςματικότθτα του ερεκιςμοφ του πνευμονογαςτρικοφ νεφρου είναι 

ανάλογθ αυτισ των καινοφργιων αντιεπιλθπτικϊν φαρμάκων, ζτςι ϊςτε αν τεκεί ςτα υπόψθ ωσ 

επιλογι, κα πρζπει να εκτιμθκεί και θ πικανότθτα κεραπείασ με επιπρόςκετα φάρμακα (38). 

Συνθκζςτερεσ παρενζργειεσ τθσ μεκόδου είναι το βράγχοσ φωνισ, το άλγοσ ςτον τράχθλο, θ 

κεφαλαλγία, ο λόξιγκασ και θ δφςπνοια. Ωςτόςο αυτζσ παρζρχονται άμεςα με διακοπι τθσ λειτουργίασ 

του διεγζρτθ από τον αςκενι ι μειϊνονται με απλι αλλαγι ςτισ παραμζτρουσ του.  
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8.11.Άλλεσ μζκοδοι εγκεφαλικισ νευροδιζγερςθσ 

Ο ρόλοσ τθσ νευροδιζγερςθσ ςτθ κεραπεία τθσ ανκεκτικισ επιλθψίασ ςτθρίηεται ςτθν υπόκεςθ 

ότι ζνα κατάλλθλα ςυγχρονιςμζνο εξωτερικό θλεκτρικό ερζκιςμα μπορεί να αναςτείλει ι να 

επαναπρογραμματίςει τθ δραςτθριότθτα των νευρϊνων ι των νευρωνικϊν δικτφων, αμβλφνοντασ ζτςι 

τθ διάρκεια και τθν ζνταςθ των κρίςεων. Το εξωτερικό αυτό ερζκιςμα μπορεί να επιμθκφνει τθ 

μετακριτικι ανερζκιςτθ περίοδο που ακολουκεί τθν ςυγχρονιςμζνθ εκφόρτιςθ, αποτρζποντασ ζτςι 

πικανϊσ μια επόμενθ κρίςθ (31,90). Ωςτόςο πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ότι θ διεγερςιμότθτα του 

εγκεφαλικοφ φλοιοφ ςτουσ επιλθπτικοφσ αςκενείσ είναι διαταραγμζνθ, τόςο λόγω τθσ ίδιασ τθσ 

επιλθπτικισ κρίςθσ, όςο και λόγω τθσ χριςθσ των αντιεπιλθπτικϊν και αναιςκθτικϊν φαρμάκων (31). 

Μζκοδοι νευροδιζγερςθσ είναι θ θλεκτροςπαςμοκεραπεία (electroconvulsive therapy -ECT), θ εν τω 

βάκει εγκεφαλικι διζγερςθ (Deep Brain Stimulation-DBS) και ο διακρανιακόσ μαγνθτικόσ ερεκιςμόσ 

(Τranscranial Μagnetic Stimulation- TMS). 

Θ θλεκτροςπαςμοκεραπεία  αναφζρεται ςαν εναλλακτικι ςε διάφορεσ ςειρζσ περιςτατικϊν με 

SRSE, ςε αςκενείσ ςτουσ οποίουσ οι ςυμβατικζσ κεραπείεσ είχαν αποτφχει (31). Σε μια αναφορά του 

1997, 3 ςυνεδρίεσ αμφοτερόπλευρθσ ECT (201-403 mCb) χορθγοφμενεσ εντόσ 3 θμερϊν, εξάλειψαν 

αποτελεςματικά το non-convulsive SE ςε ζνα 13χρονο αγόρι με μικρογυρία και επιλθπτικι 

εγκεφαλοπάκεια (91). Ριο πρόςφατα, ζνα 4χρονο αγόρι με FIRES ανκεκτικό ςε βενηοδιαηεπίνεσ, 

φαινυτοΐνθ, βαρβιτουρικά, ςτεροειδι, πλαςμαφαίρεςθ, γ-ςφαιρίνθ, προποφόλθ, λιδοκαΐνθ, κεταμίνθ, 

δεςφλουράνιο, κετογόνο δίαιτα, λακοςαμίδθ και κεραπευτικι υποκερμία, τα οποία χορθγικθκαν ςε 

διάςτθμα 8 εβδομάδων,  παρουςίαςε τερματιςμό του υπερανκεκτικοφ status epilepticus με τθν ECT 

(92). Σε μελζτεσ ςε κατακλιπτικοφσ αςκενείσ, βρζκθκε ότι θ ECT αυξάνει τθν προςυναπτικι 

απελευκζρωςθ GABA, οδθγϊντασ ςε ελάττωςθ τθσ νευρωνικισ μεταβολικισ δραςτθριότθτασ  και  ςε 

μια παρατεταμζνθ μετακριτικι "ανερζκιςτθ περίοδο"(93). Κεωρείται επίςθσ ότι αυξάνει τον επιλθπτικό 

ουδό (94). Ζχει ζνδειξθ ςε παιδιά με εςτιακό και γενικευμζνο RSE ποικίλθσ αιτιολογίασ, ςτα οποία 

ζχουν χορθγθκεί τουλάχιςτον 5 ΑΕΦ χωρίσ ιδιαίτερο αποτζλεςμα. Στισ μελζτεσ τα αποτελζςματα 

ποικίλουν, από παροδικι ανταπόκριςθ ςτθν ECT και ιπια βελτίωςθ τθσ ςυχνότθτασ των κρίςεων, ζωσ 

και ςε καμία κλινικι βελτίωςθ και κάνατο. Σε μια πρόςφατθ αναςκόπθςθ 8 περιςτατικϊν με RSE/SRSE 

που αντιμετωπίςτθκαν με ECT, 6 παρουςίαςαν θλεκτροεγκεφαλογραφικό τερματιςμό του status, αλλά 

μόνο 2 από αυτοφσ επζςτρεψαν ςτθν πρότερι τουσ κατάςταςθ (95). Επιςθμαίνεται και εδϊ ο ρόλοσ 

των αντιεπιλθπτικϊν και αναιςκθτικϊν φαρμάκων ςτθν επιτυχία τθσ μεκόδου, κακϊσ ςε οριςμζνουσ 

αςκενείσ θ δράςθ τουσ χρειάςτθκε να αναςτραφεί, πχ με χοριγθςθ φλουμαηενίλθσ (94). Οι 
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ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ τθσ ECT που αναφζρονται ςτθ βιβλιογραφία είναι κυρίωσ λικαργοσ/ςφγχυςθ 

και διαταραχζσ τθσ πρόςφατθσ μνιμθσ (1). 

Ρροσ το παρόν, λίγα επιςτθμονικά δεδομζνα είναι διακζςιμα όςον αφορά ςτθ χριςθ του TMS 

ι τθσ εν τω βάκει εγκεφαλικισ διζγερςθσ ςτο ανκεκτικό και υπερανκεκτικό status epilepticus. Είναι 

αναγκαία θ καλφτερθ αξιολόγθςθ τόςο των υποψθφίων αςκενϊν, όςο και των ςτόχων τθσ διζγερςθσ, 

του δοςολογικοφ ςχιματοσ και των προδιαγραφϊν αςφαλείασ, προτοφ μπορζςουν να διατυπωκοφν 

κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ όςον αφορά τθ χριςθ αυτϊν των μεκόδων (31).  

 

 

9. Επιπλοκέσ τησ αντιεπιληπτικήσ αγωγήσ 

 

Για τθν αντιμετϊπιςθ του ανκεκτικοφ και υπερανκεκτικοφ status epilepticus είναι αναγκαία θ 

χοριγθςθ ςυνδυαςμοφ πολλαπλϊν αντιεπιλθπτικϊν φαρμάκων, κακϊσ και ςυνεχισ χοριγθςθ 

αναιςκθτικϊν παραγόντων, ςυχνά ςε υψθλζσ δόςεισ και για μακρό χρονικό διάςτθμα. Οι αςκενείσ 

νοςθλεφονται ςε μονάδεσ εντατικισ κεραπείασ και ζχουν ανάγκθ μθχανικοφ αεριςμοφ. Για τουσ 

παραπάνω λόγουσ θ κεραπεία του RSE/SRSE ςυνδζεται με υψθλό ποςοςτό ανεπικφμθτων εναργειϊν 

και επιπλοκϊν από τθ χορθγοφμενθ αγωγι και τισ αλλθλεπιδράςεισ των φαρμάκων.  

Οι ςυχνότερεσ επιπλοκζσ τθσ ςυνεχοφσ ζγχυςθσ βενηοδιαηεπινϊν και βαρβιτουρικϊν είναι θ 

υπόταςθ και θ καταςτολι του καρδιαγγειακοφ με ανάγκθ χοριγθςθσ ινότροπων φαρμάκων, θ 

αναπνευςτικι καταςτολι, οι αντιδράςεισ υπερευαιςκθςίασ, θ ταχυφυλαξία (μιδαηολάμθ) και θ 

τρανςαμιναςαιμία. Θ κεταμίνθ είναι το μόνο φάρμακο που προκαλεί ταχυκαρδία, υπζρταςθ και 

αφξθςθ τθσ ICP, αντιςτακμίηοντασ ζτςι τθ δράςθ άλλων αναιςκθτικϊν παραγόντων. Υπόταςθ, 

ατελεκταςία, παραλυτικόσ ειλεόσ, λοιμϊξεισ και εν τω βάκει φλεβοκρόμβωςθ είναι οι ςυχνότερεσ 

επιπλοκζσ των ειςπνεόμενων αναιςκθτικϊν. Κακϊσ οι επιπλοκζσ από τθ ςυνεχι ζγχυςθ αναιςκθτικϊν 

φαρμάκων είναι ςυχνά δοςοεξαρτϊμενεσ, κεωρείται προτιμότερο να χρθςιμοποιοφνται από νωρίσ 

ςυνδυαςμοί φαρμάκων, παρά να αυξάνεται υπερβολικά θ δόςθ ενόσ μεμονωμζνου παράγοντα, 

προκειμζνου να επιτευχκεί ζλεγχοσ των κρίςεων (19). 

Το ςφνδρομο ζγχυςθσ προποφόλθσ (Propofol infusion syndrome-PRIS) είναι μια ςπάνια 

(επίπτωςθ1.1-4.1%) αλλά απειλθτικι για τθ ηωι κατάςταςθ, που παρατθρείται ςε αςκενείσ οι οποίοι 

βρίςκονται για παρατεταμζνο χρονικό διάςτθμα υπό καταςτολι προποφόλθσ ςε υψθλι δοςολογία. 

Χαρακτθρίηεται από μεταβολικι οξζωςθ, ραβδομυόλυςθ, νεφρικι και καρδιακι ανεπάρκεια και ζχει 
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ςυνικωσ κανατθφόρο κατάλθξθ. Θ επιπλοκι αυτι φαίνεται να είναι δοςοεξαρτϊμενθ και ςχετίηεται με 

ρυκμό ζγχυςθσ τθσ προποφόλθσ >4 mg/kg/h για τουλάχιςτον 48 ϊρεσ (12,19). 

Πςον αφορά ςτισ άλλεσ χρθςιμοποιοφμενεσ κεραπείεσ, αντιδράςεισ υπερευαιςκθςίασ μποροφν 

να παρατθρθκοφν κατά τθ χοριγθςθ γ-ςφαιρίνθσ, ενϊ διαταραχι ανοχισ γλυκόηθσ, ψυχιατρικζσ 

διαταραχζσ, καταςτολι ανοςοποιθτικοφ και επινεφριδιακοφ άξονα αποδίδονται ςτθ χριςθ 

κορτικοςτεροειδϊν.  Θ κετογόνοσ δίαιτα μπορεί να προκαλζςει υπογλυκαιμία, υπερλιπιδαιμία, 

απϊλεια βάρουσ και επιβράδυνςθ τθσ ανάπτυξθσ, γαςτρεντερικά ςυμπτϊματα, οξεία παγκρεατίτιδα, 

μεταβολικι οξζωςθ, ζλλειψθ καρνιτίνθσ και νεφρολικίαςθ. Για τθν αποφυγι παρενεργειϊν τθσ δίαιτασ 

αυτισ είναι αναγκαία κατάλλθλθ κεραπεία υποκατάςταςθσ με βιταμίνεσ και ιχνοςτοιχεία. Εν τω βακει 

φλεβοκρόμβωςθ, λοιμϊξεισ, καρδιακζσ αρρυκμίεσ, θλεκτρολυτικζσ διαταραχζσ, ιςχαιμία εντζρου και 

διαταραχζσ πθκτικότθτασ μποροφν να παρατθρθκοφν ςε αςκενείσ ςτουσ οποίουσ εφαρμόηεται 

κεραπευτικι υποκερμία (1). 

Επίςθσ, θ παρατεταμζνθ νοςθλεία ςε ΜΕΚ και θ ανάγκθ παραμονισ ςε αναπνευςτιρα, 

μποροφν να προκαλζςουν πνευμονία ςχετιηόμενθ με το μθχανικό αεριςμό, ςιψθ, λοιμϊξεισ 

ουροποιθτικοφ, παγκρεατίτιδα, εν τω βάκει φλεβοκρόμβωςθ, θπατικι ι νεφρικι ανεπάρκεια και 

ανάγκθ για τραχειοςτομία και/ι γαςτροςτομία. 

Σε μια πρόςφατθ μελζτθ  17 παιδιϊν με SRSE ςτθν Ταϊλάνδθ, το 82.4% εμφάνιςε επιπλοκζσ 

ςχετιηόμενεσ με τθ κεραπευτικι αγωγι κατά τθ διάρκεια τθσ νοςθλείασ. Το 47.1% παρουςίαςε 

καταςτολι καρδιαγγειακοφ με ανάγκθ για ινότροπα φάρμακα, 35.3% είχε αντιδράςεισ 

υπερευαιςκθςίασ ςτα αντιεπιλθπτικά (μιςοί εκ των οποίων ςτθ φαινυτοΐνθ), 29.4% παρουςίαςαν 

τρανςαμιναςαιμία. Ρζντε ςτουσ 9 αςκενείσ (55.5%) που ζλαβαν προποφόλθ παρουςίαςαν ςφνδρομο 

ζγχυςθσ προποφόλθσ και 2 ςτουσ 13 (1.4%) που υποβλικθκαν ςε κετογόνο δίαιτα εμφάνιςαν 

θλεκτρολυτικζσ διαταραχζσ (υπονατριαιμία, υποκαλιαιμία και υπομαγνθςιαιμία). Άλλεσ επιπλοκζσ που 

παρατθρικθκαν ιταν καταςτολι του αναπνευςτικοφ και καρδιακζσ αρρυκμίεσ. Μόνο 3 ςτουσ 17 

αςκενείσ δεν παρουςίαςαν καμία επιπλοκι από τθ κεραπευτικι αγωγι (19). 
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10.Έκβαςη 

 

Οι παιδιατρικοί αςκενείσ με ανκεκτικι και υπερανκεκτικι επιλθπτικι κατάςταςθ αποτελοφν 

μια αρκετά ετερογενι ομάδα και διάφοροι παράγοντεσ μπορεί να παίηουν ρόλο ςτθν τελικι ζκβαςθ 

κάκε περιςτατικοφ. Ραρουςιάηουν ςτο ςφνολό τουσ υψθλότερθ νοςθρότθτα και κνθτότθτα ςε ςχζςθ με 

αςκενείσ των οποίων το SE απαντά ςτθ κεραπεία. Θ κνθτότθτα ςτα παιδιά με status epilepticus 

κυμαίνεται μεταξφ 0-5% (7,16), ποςοςτό που ανεβαίνει ζωσ 16-43.5% ςε παιδιά με RSE (1,7,35), 

ανάλογα με τθν αιτιολογία των ςπαςμϊν, τθν θλικία του αςκενοφσ (μεγαλφτερθ κάτω των 3 ετϊν) και 

τα αρχικά θλεκτροεγκεφαλογραφικά ευριματα (πχ πολυεςτιακζσ ι γενικευμζνεσ εκφορτίςεισ) (1,6). Οι 

αςκενείσ με RSE/ SRSE παρουςιάηουν μεγαλφτερο κίνδυνο νευρολογικϊν και ςυςτθματικϊν επιπλοκϊν, 

ςυνζπεια τθσ παρατεταμζνθσ παραμονισ ςτθ ΜΕΚ, του μθχανικοφ αεριςμοφ και τθσ χοριγθςθσ 

αναιςκθτικϊν φαρμάκων. Υπόταςθ και αιμοδυναμικι αςτάκεια, παρατεταμζνθ αναπνευςτικι 

ανεπάρκεια, ςιψθ, πνευμονία ςχετιηόμενθ με το μθχανικό αεριςμό, λοιμϊξεισ ουροποιθτικοφ είναι 

λίγεσ μόνο από τισ ςχετιηόμενεσ ςυννοςθρότθτεσ. Οι νευρολογικζσ επιπλοκζσ φαίνεται να είναι 

ςυχνότερεσ ςτα νεογνά και τα βρζφθ, κακϊσ ο αναπτυςςόμενοσ εγκζφαλοσ είναι πιο ευαίςκθτοσ ςτθ 

βλάβθ και οι επανορκωτικοί του μθχανιςμοί μποροφν να δθμιουργιςουν ανϊμαλεσ ςυνάψεισ, που 

διατθροφνται ζωσ τθν ενιλικο ηωι (96). Σε μια μεγάλθ προδρομικι μελζτθ με μζςο follow-up 13.2 

μθνϊν, οι νευρολογικζσ επιπλοκζσ λόγω SE ιταν 29% ςε βρζφθ <1 ζτουσ, 11% ςε παιδιά 1-3 ετϊν και 

6% ςε παιδιά >3 ετϊν (35). Ο κίνδυνοσ ανάπτυξθσ επιλθψίασ αναφζρεται 25%-40% εντόσ 2 ετϊν από 

ζνα επειςόδιο RSE/SRSE, με υψθλότερθ πικανότθτα ςε αυτά με ςυμπτωματικι αιτιολογία (6). Επίςθσ, 

απομακρυςμζνθσ ςυμπτωματικισ αιτιολογίασ RSE  ζχει  μεγαλφτερθ πικανότθτα υποτροπισ από το 

εμπφρετο SE ι το οξφ ςυμπτωματικό (97). Σε μια προοπτικι μελζτθ που περιλάμβανε 226 αςκενείσ με 

SE από 21 νοςοκομεία ςτο Λονδίνο, 11% των περιςτατικϊν κατζλθξε, με ακροιςτικι επίπτωςθ 

επιλθψίασ, νοθτικισ υςτζρθςθσ και κινθτικϊν διαταραχϊν ςτουσ επιηιςαντεσ 25%, 12% και 5% 

αντίςτοιχα,  μετά από follow-up για 9 ζτθ. Άλλεσ ςχετικά μικρότερεσ μελζτεσ παιδιατρικοφ RSE 

αναφζρουν κνθτότθτα 16-44% και επιπλοκζσ ςε 25-100% των επιηϊντων (31,35,98).  

Στα παιδιά με υπερανκεκτικι επιλθπτικι κατάςταςθ θ κνθτότθτα και το ποςοςτό 

νευρολογικϊν επιπλοκϊν παραμζνουν αςαφι, κακϊσ τα δεδομζνα για το παιδιατρικό SRSE είναι 

λιγοςτά (16). Μελζτεσ αναφζρουν κνθτότθτα 5-21.3% (10,19,73), αρκετά χαμθλότερθ από τθν 

αντίςτοιχθ των ενθλίκων (96), ενϊ ο μζςοσ χρόνοσ νοςθλείασ ςτθ ΜΕΚ και ςτο νοςοκομείο  αναφζρεται 

12 και 20 θμζρεσ αντίςτοιχα (96,99). Θ πλειοψθφία των αςκενϊν αναπτφςςει ανκεκτικι επιλθψία και 

παρουςιάηει ζκπτωςθ τθσ γνωςιακισ λειτουργίασ (16). Ειδικά ςτθν ομάδα των παιδιϊν με RSE/SRSE 
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που αντιμετωπίηονται με ςυνεχι ζγχυςθ βαρβιτουρικϊν, μελζτεσ ζχουν δείξει υψθλό ποςοςτό 

εξάρτθςθσ από ιατρικζσ τεχνολογίεσ (τραχειοςτομία και γαςτροςτομία)(52). Στον πίνακα 2 

ςυνοψίηονται τα ςθμαντικότερα ευριματα πρόςφατων μελετϊν που αφοροφν ςτθν ζκβαςθ 

παιδιατρικϊν αςκενϊν με SRSE (15,16,18,52,96,100).  

Πςον αφορά ςτουσ αςκενείσ που χριηουν χειρουργικισ κεραπείασ, ο ζλεγχοσ των κρίςεων 

είναι καλφτεροσ ςτα παιδιά με εςτιακζσ βλάβεσ που χριηουν εςτιακϊν εκτομϊν ι εκτομϊν λοβϊν, ςε 

ςχζςθ με εκείνα που παρουςιάηουν πιο διάχυτθ πακολογία και χριηουν εκτομισ πολλαπλϊν λοβϊν.  

Μειωμζνοσ χρόνοσ επιλθπτικισ διαταραχισ, καλφτεροσ ζλεγχοσ επιλθψίασ προεγχειρθτικά και καλι 

προεγχειρθτικι αναπτυξιακι πορεία προβλζπουν καλφτερα μετεγχειρθτικά αναπτυξιακά 

αποτελζςματα. Μελζτεσ ζχουν δείξει μία μζςθ αφξθςθ ςε IQ μετά από χειρουργικζσ επεμβάςεισ, 

ιδιαίτερα ςε αρρϊςτουσ με βραχφ χρόνο ιςτορικοφ επιλθψίασ. Οι αςκενείσ παρουςιάηουν καλφτερθ 

ςχολικι επίδοςθ και κοινωνικι προςαρμογι, κακϊσ και βελτίωςθ ποιότθτασ ηωισ, με τον ζλεγχο των 

κρίςεων να ζχει απ’ ευκείασ ςυςχζτιςθ με αυτζσ τισ παραμζτρουσ (38).  

 

ΠΙΝΑΚΑ 2,  Ζκβαςθ παιδιϊν με υπερανκεκτικό status epilepticus 

SRSE Κνθτότθτα                     

Νεοαποκτθκείςα επιλθψία   

Γνωςιακι ζκπτωςθ  

5-21,3% 

95-100% 

88,5% 

RSE/SRSE υπό 

βαρβιτουρικά 

Κνθτότθτα  

Νευρολογικι ζκπτωςθ  

Τραχειοςτομία  

Γαςτροςτομία% 

30% 

50% 

25% 

27% 

NORSE Κνθτότθτα   

Νεοαποκτθκείςα επιλθψία  

12,5-25% 

66-86% 

FIRES Κνθτότθτα   

Ανκεκτικι επιλθψία 1 χρόνο μετά   

Γνωςιακι λειτουργία 

Φυςιολογικι  

Οριακι  

Νοθτικι υςτζρθςθ/φυτικι κατάςταςθ  

11,7% 

93% 

 

18% 

16% 

66% 
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11.Προγνωςτικοί παράγοντεσ 

 

Σε  αντίκεςθ με τουσ ενιλικεσ, δεν υπάρχει ςθμαντικόσ αρικμόσ μελετϊν ςτον παιδιατρικό 

πλθκυςμό, όςον αφορά ςτουσ προγνωςτικοφσ παράγοντεσ που κακορίηουν τθν εξζλιξθ του 

υπερανκεκτικου SE. Σφμφωνα με τισ υπάρχουςεσ μελζτεσ, θ υποκείμενθ αιτία των ςπαςμϊν κεωρείται 

ομόφωνα κακοριςτικόσ προγνωςτικόσ παράγοντασ. Αςκενείσ  με RSE/SRSE οξείασ ςυμπτωματικισ 

αιτιολογίασ (πχ λοίμωξθ ΚΝΣ ι τραφμα) είναι λιγότερο πικανό να επανζλκουν ςε φυςιολογικι 

νευρολογικι λειτουργία και ζχουν υψθλότερο κίνδυνο ανάπτυξθσ φαρμακοανκεκτικισ επιλθψίασ 

(1,6,16). Ομοίωσ, αςκενείσ με κακυςτζρθςθ ςτθν ζναρξθ κεραπείασ, μεγαλφτερθσ διάρκειασ RSE και 

αςκενείσ με non-convulsive SE φαίνεται να ζχουν χειρότερθ πρόγνωςθ (1,6). Συγκεκριμζνα, όςον 

αφορά ςτο χρόνο μζχρι τθν ζναρξθ τθσ φαρμακευτικισ αγωγισ, ο οποίοσ είναι και ζνασ από τουσ 

λίγουσ παράγοντεσ που επιδζχονται βελτίωςθ, φαίνεται ότι υπάρχει κετικι ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ 

διάρκειασ των ςπαςμϊν και τθσ κακυςτερθμζνθσ χοριγθςθσ κεραπείασ 1θσ , 2θσ και 3θσ γραμμισ 

(44,101). Θ χοριγθςθ φαρμακευτικισ αγωγισ μετά τα πρϊτα 5 λεπτά των ςπαςμϊν και θ ταχεία 

κλιμάκωςθ ςε επόμενθσ κατθγορίασ αντιεπιλθπτικοφσ παράγοντεσ, αυξάνει τισ πικανότθτεσ 

τερματιςμοφ τθσ κρίςθσ και βελτιϊνει το τελικό κλινικό αποτζλεςμα. Το είδοσ του αναιςκθτικοφ 

παράγοντα δε φαίνεται να παίηει ρόλο, ωςτόςο ο αρικμόσ των χρθςιμοποιοφμενων φαρμάκων κακϊσ 

και θ ςυνολικι διάρκεια τθσ αναιςκθςίασ φαίνεται να επθρεάηουν τθν τελικι ζκβαςθ, κακϊσ 

υποδεικνφουν ανκεκτικότθτα των κρίςεων, με ό,τι αυτό ςυνεπάγεται για τον εγκζφαλο (16). 
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                       ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ 
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ΚΟΠΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 
 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι να μελετθκεί θ ανκεκτικι και υπερ-

ανκεκτικι επιλθπτικι κατάςταςθ ςε παιδιά, εφιβουσ και νζουσ ενιλικεσ. Ρρωταρχικόσ ςτόχοσ είναι να 

καταγραφοφν τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά τθσ ιδιαίτερθσ αυτισ ομάδασ αςκενϊν και να εντοπιςκοφν 

τυχόν παράγοντεσ που μπορεί να προδιακζτουν ςε αυτι τθν ανκεκτικότθτα.  Ζμφαςθ επίςθσ κα δοκεί 

ςτθν επιδθμιολογία, τα κλινικά χαρακτθριςτικά, τουσ αιτιολογικοφσ παράγοντεσ, τισ διαγνωςτικζσ 

μεκόδουσ που χρθςιμοποιικθκαν, τθ κεραπευτικι προςζγγιςθ και τθν ζκβαςθ των αςκενϊν αυτϊν. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 
Ρρόκειται για αναδρομικι μονοκεντρικι μελζτθ καταγραφισ, θ οποία πραγματοποιικθκε ςτθ 

Μονάδα Εντατικισ Κεραπείασ Ραίδων και ςτθ Νευρολογικι κλινικι του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ 

Νοςοκομείου Θρακλείου (ΡαΓΝΘ) τθν περίοδο 2019-2020.   

 

ΤΛΙΚΟ 

Το δείγμα τθσ μελζτθσ αποτζλεςαν αςκενείσ τθσ ΜΕΚ Ραίδων, οι οποίοι νοςθλεφκθκαν λόγω 

status epilepticus τθν τελευταία 10ετία (2009-2019). Κριτιρια ζνταξθσ ςτθ μελζτθ ιταν θ θλικία (1 μινα 

ζωσ 18 ετϊν) και θ παρουςία επιλθπτικισ κατάςταςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν ανακεϊρθςθ του 2015 

τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ κατά τθσ Επιλθψίασ ( ILAE), δθλαδι ενόσ κλινικοφ και/ι εγκεφαλογραφικοφ 

επειςοδίου ςπαςμϊν διάρκειασ ≥ 5 λεπτϊν ι υποτροπιαηόντων επειςοδίων ςπαςμϊν, μεταξφ των 

οποίων δεν υπάρχει πλιρθσ ανάκτθςθ τθσ ςυνείδθςθσ (4). Στθν πλειοψθφία των αςκενϊν είχε ιδθ 

παραςχεκεί θ κεραπεία 1θσ ι και 2θσ γραμμισ προ τθσ ειςαγωγισ τουσ ςτθ ΜΕΚ, θ οποία όμωσ δεν 

μπόρεςε να αντιμετωπίςει αποτελεςματικά το status epilepticus. Επομζνωσ, ςτθ μελζτθ 

ςυμπεριελιφκθςαν εκείνα τα status που είχαν ανάγκθ εντατικισ νοςθλείασ, είτε μόνο λόγω τθσ 

ανκεκτικότθτασ των ςπαςμϊν, είτε και λόγω άλλων ςυνοδϊν καταςτάςεων (π.χ. ςιψθ, ειςρόφθςθ). Αν 

οι αςκενείσ νοςθλεφκθκαν περιςςότερεσ από μια φορζσ για status epilepticus, κάκε ειςαγωγι 

καταγράφθκε ςαν ξεχωριςτι καταχϊρθςθ.  

Συμπεριελιφκθςαν επίςθσ αςκενείσ θλικίασ 18-30 ετϊν, που νοςθλεφκθκαν ςτθ Νευρολογικι 

κλινικι του ΡΑΓΝΘ τθν περίοδο 2009-2019 λόγω υπερανκεκτικισ επιλθπτικισ κατάςταςθσ (SRSE). 

  

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 

Στουσ αςκενείσ που ςυμμετείχαν ςτθ μελζτθ καταγράφθκαν τα εξισ επιδθμιολογικά και 

κλινικοεργαςτθριακά δεδομζνα: 

 
1. Θλικία 

2. Φφλο 

3. Διάρκεια νοςθλείασ ςτθ ΜΕΚ και ςτο νοςοκομείο ςυνολικά 
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4. Συννοςθρότθτεσ και προθγοφμενεσ νοςθλείεσ  

5. Λςτορικό ςπαςμϊν, προθγοφμενθ διάγνωςθ και χρόνια κεραπευτικι αγωγι  

6. Είδοσ των ςπαςμϊν (εςτιακοί, γενικευμζνοι, υποκλινικοί)   

7. Ρροζλευςθ του περιςτατικοφ (ΤΕΡ, κλινικι, άλλο Νοςοκομείο, αεροδιακομιδι) 

8. Διάρκεια των ςπαςμϊν και φάρμακα προ τθσ ειςαγωγισ ςτθ ΜΕΚ 

9. Κλινικι εικόνα (πυρετόσ, εξάνκθμα, κάκωςθ, θλεκτρολυτικζσ διαταραχζσ, ζμετοι, νευρολογικι 

ςθμειολογία, κ.α) και GCS 

10. ΘΕΓ διάγνωςθ 

11. Ευριματα νευροαπεικόνιςθσ (CT, MRI) 

12. Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ (αρικμόσ λευκϊν αιμοςφαιρίων, θλεκτρολφτεσ οροφ (Νa, Ca, Mg, P), 

γλυκόηθ, γαλακτικό, CRP, ανάλυςθ του ΕΝΥ (κφτταρα, λεφκωμα, καλλιζργεια, PCR για ιοφσ), 

ιολογικόσ ζλεγχοσ, αυτοάνοςα, κολλαγονϊςεισ, μεταβολικά, μιτοχονδριακά) 

13. Εξειδικευμζνοσ ζλεγχοσ για ςπάνια ιολογικά ι παραςιτικά νοςιματα ςε εξειδικευμζνα κζντρα 

Ελλάδοσ και εξωτερικοφ 

14. Whole exome sequencing (WES) 

15. Αντιεπιλθπτικι αγωγι (αρικμόσ ΑΕΦ, είδοσ, δοςολογία και διάρκεια χοριγθςθσ) 

16. Συμπλθρωματικζσ κεραπείεσ (ανοςοτροποποιθτικι αγωγι, κετογόνοσ δίαιτα, χειρουργείο, κ.α.) 

17. Χρόνοσ μθχανικοφ αεριςμοφ 

18. Επιπλοκζσ αντιεπιλθπτικισ κεραπείασ 

19. Διάγνωςθ εξόδου από τθ ΜΕΚ ι τθ Νευρολογικι κλινικι 

20. Αντιεπιλθπτικι κεραπεία εξόδου 

21. Ζκβαςθ ΜΕΚ και ζκβαςθ Νοςοκομείου (πλιρθσ ίαςθ, νευρολογικό ζλλειμμα, κάνατοσ) 

22. Επανειςαγωγζσ και νοςθλείεσ ςε άλλα κζντρα 

 

Τα παραπάνω δεδομζνα ςυλλζχκθκαν από τουσ ιατρικοφσ φακζλουσ των αςκενϊν ςτθ ΜΕΚ 

Ραίδων και τθ Νευρολογικι κλινικι, με τθ ςυμπλιρωςθ ειδικοφ κλινικοφ πρωτοκόλλου που 

ςυντάχκθκε για τισ ανάγκεσ τθσ μελζτθσ.  

Οι αςκενείσ ςτθ ςυνζχεια ταξινομικθκαν ςτισ κατθγορίεσ status  epilepticus, refractory SE και 

super-refractory SE, ςφμφωνα με τουσ οριςμοφσ τθσ βιβλιογραφίασ (1). Ωσ RSE ταξινομικθκαν τα 

περιςτατικά ςτα οποία οι ςπαςμοί επζμειναν παρά τθ χοριγθςθ 1θσ και 2θσ γραμμισ αντιεπιλθπτικισ 

αγωγισ και χρειάςτθκε να καταςταλοφν με ςυνεχι ζγχυςθ αναιςκθτικϊν φαρμάκων. Ωσ SRSE 
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ταξινομικθκαν τα RSE ςτα οποία οι ςπαςμοί επζμειναν για 24 ϊρεσ ι και περιςςότερο από τθν 

ειςαγωγι τθσ γενικισ αναιςκθςίασ ι υποτροπίαςαν κατά τθ μείωςθ ι τθ διακοπι τθσ.   

Πςον αφορά τθν αιτιολογικι ταξινόμθςθ, πάλι ςφμφωνα με τθ βιβλιογραφία (1) τα status 

epilepticus κατατάχκθκαν ςε 5 κατθγορίεσ, δθλαδι ςε: 1) οξφ ςυμπτωματικό (acute symptomatic), 2) 

απομεμακρυςμζνο ςυμπτωματικό (remote symptomatic), το οποίο διακρίνεται περαιτζρω ςε 2α) 

απομεμακρυςμζνο ςυμπτωματικό με εκλυτικό παράγοντα (remote symptomatic with acute precipitant 

causes) και 2β) απομεμακρυςμζνο ςυμπτωματικό με προϊοφςα εγκεφαλοπάκεια (remote symptomatic 

and progressive encephalopathies), 3) εμπφρετο SE και 4) ιδιοπακζσ ι κρυψιγενζσ SE.    

Αναγνωρίςτθκαν επίςθσ και καταγράφθκαν τα περιςτατικά που ανικαν ςτισ κατθγορίεσ NORSE 

και FIRES, ςφμφωνα με τον οριςμό τθσ ILAE του 2018 (5), και μελετικθκαν τα κλινικά χαρακτθριςτικά 

και οι ιδιαιτερότθτεσ ςε αυτζσ τισ ομάδεσ αςκενϊν.  

Πςον αφορά τα διαγνωςτικά ευριματα που εξετάςκθκαν, και πιο ςυγκεκριμζνα τα ΘΕΓραφικά 

ευριματα, τα ευριματα των CT/MRI και τα αποτελζςματα του ιολογικοφ ελζγχου, καταγράφθκαν 

αποκλειςτικά εκείνα μόνο τα ευριματα τα οποία ςχετίηονταν με τθν εμφάνιςθ του status epilepticus. 

 Στθ κεραπευτικι προςζγγιςθ, θ αποτελεςματικότθτα των χορθγοφμενων αναιςκθτικϊν 

φαρμάκων αξιολογικθκε κατά κφριο λόγο βάςει κλινικϊν κριτθρίων, ενϊ κεωρικθκε ότι απζτυχαν αν 

χρειάςτθκε να χρθςιμοποιθκεί και 2ο ι 3ο φάρμακο. Ομοίωσ αξιολογικθκε θ αποτελεςματικότθτα των 

χορθγοφμενων αντιεπιλθπτικϊν.    

Σχετικά με τισ διαγνϊςεισ εξόδου από τθ ΜΕΚ, αςκενείσ ζλαβαν τθ διάγνωςθ τθσ οξείασ 

εγκεφαλίτιδασ χωρίσ απαραίτθτα να ταυτοποιθκεί λοιμογόνοσ παράγοντασ ι να βρεκοφν αντιςϊματα 

ςτο ΕΝΥ, αρκεί να πλθροφςαν τα κλινικά κριτιρια. Δθλαδι αλλαγι του επιπζδου ςυνείδθςθσ για >24 

ϊρεσ χωρίσ κάποια άλλθ προφανι αιτία και τουλάχιςτον 2 από τα παρακάτω: πυρετό, ςπαςμοφσ, νζα 

εςτιακι νευρολογικι ςθμειολογία, πλειοκφττωςθ ΕΝΥ και πακολογικά ευριματα από τθ 

νευροαπεικόνιςθ ι το ΘΕΓ (102).    

Δυςτυχϊσ, θ μακροπρόκεςμθ ζκβαςθ των αςκενϊν δεν μπόρεςε να καταγραφεί, κακϊσ αρκετά 

από τα ςτοιχεία του follow up ιταν ελλιπι. Θ βραχυπρόκεςμθ ζκβαςθ διακρίκθκε ςε: πλιρθ ίαςθ, 

προχπάρχον/νεοαποκτθκζν νευρολογικό ζλλειμμα και κάνατο. Ωσ νευρολογικό ζλλειμμα 

χαρακτθρίςτθκε κάκε ανωμαλία, ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ τετραπάρεςθσ/θμιπάρεςθσ, αταξίασ ι 

οποιαςδιποτε οπτικισ, ακουςτικισ, γνωςιακισ ι ςυμπεριφορικισ ζκπτωςθσ.  
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ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

Ρραγματοποιικθκε ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων με  χριςθ του ςτατιςτικοφ πακζτου 

SPSS 25. Οι ποςοτικζσ μεταβλθτζσ με κανονικι κατανομι περιγράφθκαν με τθ μζςθ τιμι (mean 

±Standard Error) και οι μθ κανονικισ κατανομισ με τθ διάμεςθ τιμι (median, IQR 25-75%). Οι απόλυτεσ 

(Ν) και ςχετικζσ (%) ςυχνότθτεσ χρθςιμοποιικθκαν για τθν περιγραφι των ποιοτικϊν μεταβλθτϊν. 

Για τθ ςφγκριςθ ποςοτικϊν μεταβλθτϊν χρθςιμοποιικθκαν δοκιμαςίεσ t-test και ANOVA 

(παραμετρικζσ), Mann-Whitney και Kruskal-Wallis (μθ παραμετρικζσ), ενϊ για ποιοτικζσ μεταβλθτζσ θ 

δοκιμαςία x2 διορκωμζνθ κατά Fisher (Fisherϋs exact test). Το επίπεδο τθσ ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ 

ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ ορίςτθκε ςε τιμι κριτθρίου p μικρότερθ του 0.05. 

 

ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 

Θ ςυλλογι πραγματοποιικθκε μετά από ζγγραφθ άδεια από το Επιςτθμονικό Συμβοφλιο 

ΡΑΓΝΘ και τθν Επιτροπι Βιοθκικισ (ΑΡ: 10146, Θμερομθνία: 10/7/2019). Θ ενυπόγραφθ ςυγκατάκεςθ 

των αςκενϊν δεν κρίκθκε απαραίτθτθ, εφόςον πρόκειται για ανϊνυμθ αναδρομικι μελζτθ 

καταγραφισ, όπωσ ορίηει ο γενικόσ κανονιςμόσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, ενϊ τθρικθκαν 

όλεσ οι βαςικζσ αρχζσ θκικισ και δεοντολογίασ. 
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 

Στθ μελζτθ ςυμπεριλιφκθκαν ςυνολικά 86 αςκενείσ με 93 επειςόδια status epilepticus, που 

νοςθλεφτθκαν ςτθ Μονάδα Εντατικισ Κεραπείασ Ραίδων ι/και τθ Νευρολογικι κλινικι του ΡαΓΝΘ από 

τον Λανουάριο του 2009 ζωσ τον Λοφλιο του 2019 με αιτία ειςόδου το SE. 

Αςκενείσ 

Από τα 93 περιςτατικά αςκενϊν τθσ ΜΕΚ Ραίδων με status epilepticus που καταγράφθκαν, τα 

49 αφοροφςαν αγόρια (52,7%) και τα 44 κορίτςια (47,3%). Θ διάμεςθ θλικία των αςκενϊν ιταν τα 5 ζτθ 

(IQR 1,86-9,5). Τα δθμογραφικά και κλινικά χαρακτθριςτικά των αςκενϊν παρουςιάηονται αναλυτικά 

ςτον Ρίνακα 3. 34 αςκενείσ (36,6%) είχαν παρουςιάςει ςπαςμοφσ ξανά ςτο παρελκόν, με τουσ 

περιςςότερουσ (24%) να μθν ζχουν ςτο ιςτορικό τουσ προ τθσ ειςαγωγισ ςαφι διάγνωςθ (επιλθψίεσ 

υπό διερεφνθςθ). 12 (12,9%) είχαν νοςθλευκεί ξανά ςε ΜΕΚ λόγω status epilepticus, ενϊ 18 (19,4%) 

είχαν και άλλεσ νοςθλείεσ ςε κλινικι για ςπαςμοφσ ι SE. "De novo" ζναρξθσ ιταν το 63,3% των status 

epilepticus που χρειάςτθκε να ειςαχκοφν ςτθ μονάδα εντατικισ κεραπείασ. Θ μζςθ διάρκεια ςπαςμϊν 

προ τθσ ειςαγωγισ ιταν 60min (IQR 50-90), ςτο 46% των περιπτϊςεων που αυτό μπόρεςε να 

καταγραφεί.  

 

Είδθ status epilepticus (SE) 

Στο ςφνολο των 93 περιςτατικϊν, 63 αςκενείσ (67,7%) διαγνϊςκθκαν με ανκεκτικό status 

epilepticus (RSE) και 15 (16,1%) με υπερ-ανκεκτικό  status epilepticus (SRSE). Οι υπόλοιποι 15 αςκενείσ 

εμφάνιςαν απλό SE, το οποίο απάντθςε ςτθ κεραπεία 1θσ και 2θσ γραμμισ. Οι αςκενείσ με SRSE είχαν 

μεγαλφτερθ διάρκεια νοςθλείασ ςτθ ΜΕΚ και ςτο Νοςοκομείο, μεγαλφτερθ διάρκεια μθχανικοφ 

αεριςμοφ, υψθλότερα PRISM, PELOD και μικρότερο GCS ςυγκριτικά με τουσ αςκενείσ με SE, RSE 

(Ρίνακασ 4). Αναλυτικά τα χαρακτθριςτικά των αςκενϊν με SRSE παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 5. 

Οι ομάδεσ δεν διζφεραν μεταξφ τουσ ωσ προσ το φφλο, τα ποςοςτά ιςτορικοφ ςπαςμϊν, 

ςυννοςθρότθτασ, προθγοφμενθσ νοςθλείασ ςε ΜΕΚ ι κλινικι, του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςαγωγϊν ι 

των επανειςαγωγϊν, και τθσ χρόνιασ αντι-Ε κεραπείασ (Ρίνακασ 4). Δϊδεκα αςκενείσ (13%) είχαν λάβει 

περιςςότερεσ από 2 δόςεισ βενηοδιαηεπινϊν προ τθσ ειςαγωγισ. Από τα φάρμακα τθσ δεφτερθσ 

γραμμισ το 89.6% αφοροφςε τθ φαινυτοΐνθ (ςυχνότερα ςτο RSE 97.9%), ακολουκοφμενθ από τθ 
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Πίνακασ 3. Δθμογραφικά και κλινικά χαρακτθριςτικά αςκενϊν 

 Αςκενείσ  Ν (%) 

Φφλο 

    Άρρεν 

    Κιλυ 

 

49 (52,7) 

44 (47,3) 

Ηλικία  

 <1 ζτοσ 

1-5 ζτθ 

5-10 ζτθ 

10-16 ζτθ  

>16 ζτθ 

 

8 (8,6) 

42 (45,2) 

23 (24,7) 

15 (16,1) 

5 (5,4) 

Προθγοφμενο ιςτορικό ςπαςμϊν 34 (36,6) 

Χρόνια αντιεπιλθπτικι αγωγι 25 (26,9) 

Κλινικι εκδιλωςθ ςπαςμϊν 

Γενικευμζνοι τονικοκλονικοί 

Εςτιακοί  

Εςτιακοί/γενικευμζνοι 

NCSE 

Convulsive/Non-convulsive 

 

62 (66,7) 

13 (14) 

11 (11,8) 

5 (5,4) 

2 (2,2) 

φνολο SE 

SE 

Refractory SE 

Super-Refractory SE 

93 

15 (16,1) 

63 (67,7) 

15 (16,1) 

Πρόδρομθ ςυμπτωματολογία 

Ρυρετόσ 

Εξάνκθμα 

ΚΕΚ 

Θλεκτρολυτικζσ διαταραχζσ 

Ζμετοι 

Νευρολογικι ςθμειολογία 

Άλλο 

 

53 (57) 

5 (5,4) 

2 (2,2) 

4 (4,3) 

19 (20,4) 

18 (19,4) 

12 (12,9) 
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λεβετιρακετάμθ (6%, ςυχνότερα ςτο SRSE 18.2%) και τθ φαινοβαρβιτάλθ (4.5%, ςυχνότερα ςτο SE 

22.2%) (p=0.006). Οκτϊ αςκενείσ είχαν λάβει και δεφτερο φάρμακο δεφτερθσ γραμμισ 

(λεβετιρακετάμθ, βαλπροϊκό, φαινοβαρβιτάλθ) και ςε 15 (16.3%) ζγινε ειςαγωγι με πεντοκάλθ, ενϊ 21 

αςκενείσ (22.8%) είχαν ιδθ τεκεί ςε ςτάγδθν χοριγθςθ μιδαηολάμθσ και 8 (8,7%) προποφόλθσ, χωρίσ 

να υπάρχει διαφορά μεταξφ των ομάδων SE.  

 

Πίνακασ 4.  Χαρακτθριςτικά αςκενϊν ανά είδοσ status epilepticus 

 SE RSE SRSE p value 

Αςκενείσ (n) 15 63 15  

  n (%)   

Φφλο (άρρενα) 8 (53,3) 35 (55,6) 6 (40) 0,56 

Ιςτορικό ςπαςμϊν 7 (46,7) 22 (35) 5 (33,3) 0,67 

υννοςθρότθτεσ 7 (46,7) 35 (55,6) 8 (53,3) 0,82 

Προθγοφμενεσ νοςθλείεσ ςτθ ΜΕΘ 4 (19,0) 12 (57,1) 5 (23,8) 0,43 

Διακομιδι / αεροδιακομιδι 8 (53,3) 49 (77,8) 8 (53,3) <0,04 

Χρόνια αντί «Ε» αγωγι 7 (46,7) 20 (31,7) 5 (33,3) 0,55 

  Median (IQR)   

Ηλικία (ζτθ) 5,5 (2,8-10,8) 4 (1,7-7,3) 10 (3,8-11) 0,59 

Διάρκεια SE προ ειςαγωγισ (λεπτά) 55 (10-60) 60 (56-105) 65 (60-75) 0,89 

LOS ςτθ ΜΕΘ (θμζρεσ) 2 (1-4,5) 5 (2-8) 30 (21-95) <0,001 

LOS ςτο Νοςοκομείο (θμζρεσ) 6 (4,5-12) 10 (7-16) 42,5 (30-272) <0,001 

Διάρκεια MA (θμζρεσ) 0 (0) 2,5 (1,5-5) 29 (12-44) <0,001 

Ζναρξθ weaning αναιςκθτικϊν (θμζρεσ) 0,5 (0,5-0,8) 2,5 (1,5-5) 11 (6-22) <0,001 

PRISM 0 (0) 11 (2-11) 11 (9-13) <0,001 

PELOD 0 (0) 3 (2-11) 11 (2-12) <0,001 

GCS 15 (15-15) 8 (8-8) 10 (3,8-11) <0,001 
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Πίνακασ  5. Χαρακτθριςτικά αςκενϊν με SRSE 

Αρ. 

 
Φφλο Ηλικία  

(ζτθ) 
 

Ιςτορικό  

ςπαςμϊν 
Αιτιολογία Αρικμόσ 

ΑΕΦ 
Αναιςκθτικά, 
είδοσ,διάρκεια 
(θμζρεσ) 

Άλλεσ κεραπείεσ Επιπλοκζσ κεραπευτικισ 
αγωγισ 

LOS 
ΜΕΘ/ 
ςφνολο  

Ζκβαςθ 

1 Κ 11 ΟΧΛ Εγκεφαλίτιδα, 
ΣΕΛ 

2 ΜΛΔ(12) IVIG, ςτεροειδι, 
πλαςμαφαίρεςθ, 
κυκλοςπορίνθ 

Αιμοδυναμικι αςτάκεια, ΟΝΑ, 
ςιψθ, μυϊκι αδυναμία 

33/51 Νευρολογικό 
ζλλειμμα 

2 Κ 15,5 ΝΑΛ Σ.Landau-Kleffner 2 MIΔ(10), 
ΡΟΡ(13) 

κοιλιοςτομία Λοίμωξθ, κατακλίςεισ 44/64 Νευρολογικό 
ζλλειμμα 

3 Κ 1,33 ΟΧΛ HHV-6 
εγκεφαλίτιδα 

1 ΜΛΔ(22), ΡΟΡ(6)  Υπόταςθ, λοίμωξθ, delirium 26/30 Μαςθ 

4 Κ 0,25 ΝΑΛ Μθ-κετωτικι 
υπεργλυκιναιμία 

4 ΜΛΔ (7) ςτεροειδι, ACTH, 
πυριδοξίνθ 

Υπόταςθ, λοίμωξθ, υπερτροφία 
Α κοιλίασ 

30/44 Νευρολογικό 
ζλλειμμα 

5 Α 10 ΟΧΛ Υποτροπι ADEM 1 ΜΛΔ(6), ΡΟΡ(1) ςτεροειδι Υπόταςθ, αποκορεςμοί 7/14 βελτίωςθ 
6 Α 10 ΟΧΛ Εγκεφαλίτιδα 

από Bartonella 
Quintana 

5 MIΔ(26), 
ΡΟΡ(20), 
ΡΕΝΤ(20) 

ςτεροειδι, ΛVIG,  
κοιλιοπεριτοναϊκι 
βαλβίδα, πυριδοξίνθ 

Λοίμωξθ, υπόταςθ, 
υπζρταςθ,τραχειοςτομία, 
γαςτροςτομία 

224/272 Νευρολογικό 
ζλλειμμα 

7 Κ 18 ΝΑΛ Σ. Lafora 6 ΜΛΔ(36), 
ΡΟΡ(39) 

IVIG, ςτεροειδι, 
πλαςμαφαίρεςθ, 
κετογόνοσ δίαιτα 

Λοίμωξθ, υπζρταςθ, 
τραχειοςτομία, γαςτροςτομία, 
νεφρολικίαςθ, 
τρανςαμιναςαιμία 

146/278 Νευρολογικό 
ζλλειμμα 

8 Α 11 ΟΧΛ FIRES 9 MIΔ(26), 
ΡΟΡ(20), 
ΡΕΝΤ(20) 

IVIG, ςτεροειδι, 
κετογόνοσ δίαιτα,  
Mg 

Ανακοπι, ςθψαιμία, 
τραχειοςτομία, ΟΝΑ, θπατικι 
ανεπάρκεια 

276/328 

 
Νευρολογικό 
ζλλειμμα 

9 Κ 9 ΟΧΛ Ρικανι 
εγκεφαλίτιδα 

2 ΜΛΔ(11), ΡΟ(5)  Λοίμωξθ, ΟΝΑ 13/20 Μαςθ 

10 Κ 0,17 ΟΧΛ Σ.Leigh 5 MIΔ(200) Ρυριδοξίνθ Υπόταςθ, ςιψθ, χυλοκϊρκασ 446/446 Κάνατοσ 

11 Κ 3,5 ΟΧΛ Εγκεφαλίτιδα 
Gemycirculavirus 

3 MID(2) ςτεροειδι, 
κρανιεκτομι 

Υπόταςθ, καταςτολι 
κυκλοφορικοφ 

2/2 Κάνατοσ 

12 Κ 10 ΟΧΛ Μεταιχμιακι 
εγκεφαλίτιδα 

5 ΜΛΔ(21), ΡΟ(3) ςτεροειδι  26/41 Νευρολογικό 
ζλλειμμα 

13 Α 29 ΝΑΛ Αδιάγνωςτο 5 MIΔ, ΡΟΡ  Λοίμωξθ 30/30 Νευρολογικό 
ζλλειμμα 

14 Α 4 ΟΧΛ FIRES 5 ΜΛΔ(30), ΡΟ(2) IVIG, ςτεροειδι Υπόταςθ, λοίμωξθ, κρόμβωςθ, 
ατελεκταςία 

40/? Νευρολογικό 
ζλλειμμα 
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Θ κατανομι των ειδϊν SE διζφερε ςθμαντικά μεταξφ των θλικιακϊν ομάδων, με ςυχνότερθ τθν 

εμφάνιςθ του SRSE ςτισ θλικίεσ 10-16 ετϊν και του RSE ςτισ θλικίεσ 1-5 ετϊν (p=0.018). Λςοκατανομι 

του SE καταγράφθκε μεταξφ των διαφορετικϊν θλικιακϊν ομάδων (Εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5.  Κατανομι είδουσ SE ανά θλικιακι ομάδα: Συχνότερθ εμφάνιςθ RSE ςτισ θλικίεσ 1-5 ετϊν και SRSE ςτισ 

θλικίεσ 10-16 ετϊν 

 

Αιτιολογία  

Θ ςυχνότερθ αιτιολογία που παρατθρικθκε ςυνολικά ςτον πλθκυςμό τθσ μελζτθσ μασ ιταν το 

εμπφρετο SE, με ποςοςτό 33,3%. Ακολοφκθςαν το οξφ ςυμπτωματικό (23,7%), το απομακρυςμζνο 

ςυμπτωματικό με εκλυτικό παράγοντα (21,5%), το ιδιοπακζσ (14%) και οι προϊοφςεσ εγκεφαλοπάκειεσ 

(7,5%) (Ρίνακασ 6). 

  Τα ποςοςτά αυτά διζφεραν ανά επιμζρουσ θλικιακι ομάδα, με το οξφ ςυμπτωματικό να είναι θ 

ςυχνότερθ αιτία ςτα βρζφθ κάτω του ζτουσ, το εμπφρετο SE θ ςυχνότερθ αιτία ςε παιδιά προςχολικισ 

θλικίασ (1-5 ετϊν), ενϊ οι απομακρυςμζνεσ ςυμπτωματικζσ αιτίεσ παρατθρικθκαν ςυχνότερα ςε 

θλικίεσ άνω των 5 ετϊν κόνα 6). Το οξφ ςυμπτωματικό ιταν θ ςυνθκζςτερθ αιτία (60%) ςε αςκενείσ (Ει

που εξζλιξαν τελικά υπερανκεκτικό status epilepticus (p=0.04) κακϊσ και ςε παιδιά με FIRES (88.9%), 

ςυγκριτικά με τθν ιδιοπακι αιτιολογία που επικράτθςε (53.8%) ςτο NORSE (p<0.001).  
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Πίνακασ 6. Ταξινόμθςθ status epilepticus ανάλογα με τθν αιτιολογία και τθν θλικιακι ομάδα 

Αιτιολογία Ηλικιακι ομάδα (ζτθ) 

 <1 1-5 5-10 10-16 >16 φνολο 

Οξφ ςυμπτωματικό 3 (3,2%) 10 (10,8%) 5 (5,4%) 4 (4,3%) 0   22 (23,7%) 

Απομακρυςμζνο ςυμπτωματικό 

με εκλυτικό αίτιο 

0  3 (3,2%) 9 (9,7%) 5 (5,4%) 3 (3,2%) 20 (21,55) 

Απομακρυςμζνο ςυμπτωματικό 

με προϊοφςα εγκεφαλοπάκεια 

1 (1,1%) 3 (3,2%) 1 (1,1%) 1 (1,1%) 1 (1,1%) 7 (7,5%) 

Εμπφρετο 2 (2,2%) 22 (23,7%) 4 (4,3%) 3 (3,2%) 0  31 (33,3%) 

Ιδιοπακζσ/κρυψιγενζσ 2 (2,2%) 4 (4,3%) 4 (4,3%) 2 (2,2%) 1 (1,1%) 13 (14%) 

φνολο 8 (8,6%) 42 (45,2%) 23(24,7) 15 (16,1%) 5 (5,4%) 93 (100%)  

 

 

 

Εικόνα 6.  Αιτιολογία SE ανάλογα με τθν θλικιακι  ομάδα 

 

Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ 

Από τα εργαςτθριακά δεδομζνα οι τρεισ ομάδεσ διζφεραν όςον αφορά τισ τιμζσ των λευκϊν 

αιμοςφαιρίων (p=0.006) και P (p=0.009), όχι όμωσ του Na, Ca, γλυκόηθσ, CRP και γαλακτικοφ. 

Πςον αφορά τα ευριματα από το ΕΝΥ, πλειοκφττωςθ (>5κφτταρα/mm3) εμφάνιςαν 17 

αςκενείσ (18,3%), θ μζςθ τιμι λευκϊματοσ ιταν 37,5mg/dl (IQR 23,2-57,3), ενϊ χαμθλό ςάκχαρο ΕΝΥ 

(<45mg/dl) είχαν 2 αςκενείσ. Από τισ τιμζσ αυτζσ μόνο το λεφκωμα είχε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά 

μεταξφ των τριϊν ομάδων SE (p=0.03). Πλεσ οι καλλιζργειεσ ςτθ μελζτθ μασ ιταν ςτείρεσ, ενϊ πιο 
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εξειδικευμζνοσ ζλεγχοσ με PCR ανζδειξε πακολογικό παράγοντα ςε 2 αςκενείσ με SRSE (HHV-6, 

Bartonella Quintana). Σε μία αςκενι με SRSE που τελικά κατζλθξε, ζνασ ςπάνιοσ ιόσ (Gemycirculavirus) 

βρζκθκε τελικά ςτθ βιοψία εγκεφάλου που εςτάλθ ςε κζντρο του εξωτερικοφ. Κετικά αντιςϊματα ςτο 

ΕΝΥ (anti-MOG) βρζκθκαν ςε μία περίπτωςθ με ιςτορικό ADEM/οπτικισ νευρίτιδασ, ενϊ ςε 2 ακόμθ 

αςκενείσ βρζκθκαν κετικά αντιςϊματα ςτον ορό (MOG, GAD, VGKC) όχι όμωσ και ςτο ΕΝΥ. 

Ολιγοκλωνικζσ ηϊνεσ ΕΝΥ βρζκθκαν ςε 2 αςκενείσ και πακολογικό Index ENY ςε 1. 

 

Ηλεκτροεγκεφαλογραφικόσ ζλεγχοσ 

Από τουσ 93 αςκενείσ μόνο ςε 29 ιταν διακζςιμα τα πορίςματα των ΘΕΓ, εκ των οποίων το 79% 

είχαν πακολογικά ευριματα. Συχνότερο εφρθμα ιταν τα γενικευμζνα βραδζα κφματα ςε ποςοςτό 

44,8%. Ραρά τισ αντίςτοιχεσ αυξθτικζσ τάςεισ ςτισ ομάδεσ RSE και SRSE, τα ποςοςτά πακολογικϊν ΘΕΓ 

δεν ζφκαςαν ςε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των 3 ομάδων (Εικόνα 7). 

 

 

Εικόνα 7.  Ροςοςτό πακολογικϊν ΘΕΓ ανά είδοσ SE 

 

Απεικονιςτικόσ ζλεγχοσ 

Οι  CT ειςαγωγισ, όπου αυτζσ ιταν διακζςιμεσ, ςτθν πλειοψθφία (72,3%) ιταν φυςιολογικζσ, 

ενϊ ςυχνότερα πακολογικά ευριματα ιταν εςτιακζσ βλάβεσ (9,2%), διαταραχζσ κοιλιακοφ ςυςτιματοσ 

(4,6%) και εγκεφαλικό οίδθμα (3,2%). Ραρά τισ αντίςτοιχεσ αυξθτικζσ τάςεισ ςτισ ομάδεσ RSE και SRSE, 
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τα ποςοςτά πακολογικϊν CT και δεν ζφκαςαν ςε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των 3 ομάδων 

(Εικόνα 8). 

 

Εικόνα 8.  Ροςοςτό πακολογικϊν CT ανά είδοσ SΕ 

 

Ρορίςματα MRI ιταν διακζςιμα ςτο 61,3% (57 αςκενείσ), με ζνα ςθμαντικό ποςοςτό (38,6%) να 

είναι φυςιολογικζσ, ενϊ ςυχνότερα πακολογικά ευριματα ιταν εςτιακζσ βλάβεσ (22,8%), υψθλό ςιμα 

ςτθν Τ2 ακολουκία (14%), ατροφία εγκεφάλου (5,3%) και μικτζσ μορφζσ (19,3%). Συχνότερα 

πακολογικά ευριματα καταγράφθκαν ςτισ MRI ςτθν ομάδα των SRSE ςυγκριτικά με τισ άλλεσ ομάδεσ 

(p=0.023, Εικόνα 9), κακορίηοντασ ζτςι τθν πλειοψθφία των διαγνϊςεων ςτθν κατθγορία αυτι.  

 

 

Εικόνα 9.  Ροςοςτό πακολογικϊν ευρθμάτων MRI ανά είδοσ SE 



 

75 
 

 WES 

Στουσ αςκενείσ που ο εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ, θ εξζταςθ του ΕΝΥ, το ΘΕΓ και θ 

νευροαπεικόνιςθ δεν ιταν διαφωτιςτικά, τθν οριςτικι διάγνωςθ ζκεςαν το WES, θ βιοψία εγκεφάλου 

και ο  εξειδικευμζνοσ ιολογικόσ ζλεγχοσ με PCR. Σε 7 περιπτϊςεισ (7,5%) βρζκθκαν ςτο γενετικό ζλεγχο 

μεταλλάξεισ ςχετικζσ με τθν εμφάνιςθ ςπαςμϊν, οι οποίεσ περιγράφονται αναλυτικά ςτον Ρίνακα 7. 

Επίςθσ, ςε 2 αςκενείσ με ςπαςμοφσ οφειλόμενουσ ςε αγγειακά αίτια ο γενετικόσ ζλεγχοσ ιταν κετικόσ 

για κρομβοφιλία (ετεροηυγϊτεσ MTHFR C677T), και ςτον αςκενι με εγκεφαλίτιδα από Bartonella 

Quintana ιταν κετικόσ για ανοςοανεπάρκεια (deletion 22q11.2). 

 

Πίνακασ 7.  Μεταλλάξεισ ςχετιηόμενεσ με ςπαςμοφσ που ανευρζκθκαν ςτον πλθκυςμό τθσ μελζτθσ 

Μετάλλαξθ που ανευρζκθκε Διάγνωςθ 

c.664C>T (p.R222C) και c.230C>T (p.S77L) ςτο ίδιο γονίδιο AMT Μθ-κετωτικι υπεργλυκιναιμία 
Ομοηυγωτία ςε γονίδιο EPM2A (p.Arg171His; c.512G>A) Σφνδρομο Lafora 
Ομοηυγωτία splice site μετάλλαξθσ ςτο γονίδιο TBCK Μιτοχονδριακι  μυοπάκεια 
Μετάλλαξθ CACNA1a Καναλοπάκεια 
Ετεροηυγωτία TSC2  11p13.3 Οηϊδθσ ςκλιρυνςθ 
Μικροδιπλαςιαςμόσ Χp22.31 ΝΥ 
Μ1019:Σ-C ςε γονίδιο MT-ND3 του mtDNA Σφνδρομο Leigh 

 

Διάγνωςθ 

Οι διαγνωςτικζσ κατθγορίεσ όπωσ καταγράφθκαν ςτο τελευταίο FU των αςκενϊν τθσ ΜΕΚ με 

τισ διακζςιμεσ απαντιςεισ εξειδικευμζνων εργαςτθριακϊν και γενετικϊν αναλφςεων παρουςιάηονται 

ςτθν Εικόνα 10. Οι διαγνωςτικζσ κατθγορίεσ δεν διζφεραν ςθμαντικά όςον αφορά το φφλο, τθν 

θλικιακι ομάδα ι τθν ζκβαςθ τθσ νόςου. Διζφεραν όμωσ ωσ προσ τθν κατάταξι τουσ ανά είδοσ SE, με 

ςυχνότερθ αναλογικι επίπτωςθ αυτοάνοςων, μιτοχονδριακϊν νοςθμάτων και FIRES ςτθν ομάδα του 

SRSE (p=0.017) (Εικόνα 11). Επίςθσ αςκενείσ με διαγνϊςεισ γνωςτισ ι πικανισ γενετικισ αρχισ 

(μιτοχονδριακά νοςιματα, μεταβολικά, αυτοάνοςα, αγγειακά, FIRES, NORSE) είχαν ςυχνότερα 

καταγεγραμμζνα προθγοφμενα επειςόδια ςπαςμϊν (p=0.002) ι ιςτορικό χρόνιασ αντιεπιλθπτικισ 

αγωγισ (p=0.007).   
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Εικόνα 10.  Διαγνωςτικζσ κατθγορίεσ του SE βάςθ των αποτελεςμάτων ενόσ εξειδικευμζνου ελζγχου 

ςτο τελευταίο FU τθσ ΜΕΚ 

 

 

Εικόνα 11. Υποκείμενεσ διαγνωςτικζσ κατθγορίεσ ανά είδοσ SE 

 

 Στο 25% των αςκενϊν με SE διεγνϊςκθ NORSE ι FIRES με τθν κλινικι εικόνα αιφνίδιου RSE 

αλλά ςυχνότερα SRSE (Εικόνα 12). Τα ποςοςτά αςκενϊν που πλθροφςαν τα κριτιρια των νζων 

διαγνωςτικϊν κατθγοριϊν των ςυνδρόμων NORSE και FIRES διζφεραν μεταξφ των τριϊν ειδϊν SE 

(p<0.001), με ςυχνότερθ εκδιλωςθ του NORSE ςε RSE και του FIRES ςε SRSE (Εικόνα 13). Οι δφο αυτζσ 
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νζεσ αυτζσ διαγνωςτικζσ οντότθτεσ δεν διζφεραν ωσ προσ τθν κατανομι τουσ ανά θλικιακι ομάδα, με 

μεγαλφτερθ επίπτωςθ ςτισ θλικίεσ 1-10 ετϊν.  

 

 

Εικόνα 12.  Ροςοςτά κλινικϊν διαγνϊςεων NORSE και FIRES ανά είδοσ status epilepticus 

 

 

Εικόνα 13.  Συχνότερθ διάγνωςθ NORSE ςε αςκενείσ με RSE και FIRES ςε αςκενείσ με SRSE 
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Θεραπεία  

Μετά τθν ειςαγωγι, το 85% των αςκενϊν (n=79) χρειάςτθκε να λάβει ςε ςυνεχι ζγχυςθ από 1 

ζωσ 3 αναιςκθτικοφσ παράγοντεσ, με ςυχνότερθ τθ μιδαηολάμθ ςτο 100% (n=79) και επόμενθ τθν 

προποφόλθ ςτο 40,5% (n=32). Σε βαρβιτουρικό κϊμα πεντοκάλθσ ειςιχκθςαν 6 αςκενείσ (7,6%).  

Ραράλλθλα με τα αναιςκθτικά, οι αςκενείσ ζλαβαν από 1 ζωσ 9 αντιεπιλθπτικά φάρμακα, μεμονωμζνα 

ι ςε ςυνδυαςμοφσ. Συχνότερα χορθγικθκαν θ φαινυτοΐνθ (78%), θ λεβετιρακετάμθ (26,9%), το 

βαλπροϊκό (15,1%), θ φαινοβαρβιτάλθ (12,9%), θ τοπιραμάτθ (9,7%) και θ λακοςαμίδθ (8,6%). Από όλα 

τα ΑΕΦ και αναιςκθτικά που χρθςιμοποιικθκαν, ςε ςτατιςτικά ςθμαντικό βακμό βοικθςαν ςτθ 

διακοπι του SE μόνο θ μιδαηολάμθ (p=0.001) και φαινυτοΐνθ (p=0.003). Στθ ςειρά αυτι, θ χριςθ των 

άλλων ΑΕΦ (πεντοκάλθ, φαινοβαρβιτάλθ, λεβετιρακετάμθ, βαλπροϊκό, καρβαμαηεπίνθ, κλοβαηάμθ, 

λακοςαμίδθ, λαμοτρυγίνθ, κλοναηεπάμθ, ηονιςαμίδθ, βιγκαμπαντρίνθ, οξυκαρβαηεπίνθ) δεν φάνθκε να 

βοικθςε ςτθ λφςθ του status (μθ ςτατιςτικι διαφορά). 

Σε ςχζςθ με το είδοσ του status, ςθμαντικά μεγαλφτερο ςυνολικό αρικμό ΑΕΦ ι αναιςκθτικϊν 

παραγόντων  ζλαβαν οι αςκενείσ με SRSE ςυγκριτικά με τισ άλλεσ ομάδεσ (p<0.001). Οι διαφορζσ αυτζσ 

καταγράφθκαν και ςε επί μζρουσ παράγοντεσ όπωσ θ μιδαηολάμθ (p<0.001), θ προποφόλθ (p=0.001), θ 

φαινυτοΐνθ (p<0.001) και θ τοπιραμάτθ (p<0.04). Ο χρόνοσ ζναρξθσ αποδζςμευςθσ από τα ςτάγδθν 

αναιςκθτικά φάρμακα ιταν ςθμαντικά παρατεταμζνοσ ςτθν ομάδα SRSE (Εικόνα 14) ενϊ οι δοςολογίεσ 

των φαρμάκων που χρθςιμοποιικθκαν ζφκαςαν τθ μζγιςτθ ςυνιςτϊμενθ δόςθ (Εικόνα 15). 

 

 

                               Εικόνα 14.  Χρόνοσ ζναρξθσ weaning ανά είδοσ status epilepticus 
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Διόρκωςθ θλεκτρολυτικϊν διαταραχϊν απαιτικθκε ςε 5 μόνο περιπτϊςεισ SE, δεν φάνθκε 

όμωσ να ςυνζβαλε ςτθ λφςθ των ςπαςμϊν. Συγκριτικά με το SE, ςτισ περιπτϊςεισ των RSE και SRSE 

δοκιμάςκθκαν ςυχνότερα ανοςοτροποποιθτικζσ κεραπείεσ (IVIG (8 vs. 2, p=0.01), ςτεροειδι bolus (12 

vs. 0, p=0.001), πλαςμαφαίρεςθ (3 vs. 0, p=0.05), κετογόνοσ δίαιτα (2 vs. 0, p=0.005) και πυριδοξίνθ (3 

vs. 0, p=0.001). Νευροχειρουργικι αποςυμφόρθςθ τθσ αυξθμζνθσ ενδοκράνιασ πίεςθσ χρειάςτθκε 

επίςθσ πιο ςυχνά (8 vs. 0, p<0.001), όπωσ και χριςθ άλλων κεραπευτικϊν μζςων (αντιπθκτικι αγωγι, 

κυκλοςπορίνθ, ACTH, μαννιτόλθ)  (10 vs. 2, p=0.04). Ανάγκθ μθχανικοφ αεριςμοφ είχε το 74,2% των 

αςκενϊν (n=69) με μζςθ διάρκεια 2 θμζρεσ (IQR 0,94-7) και ο χρόνοσ αυτόσ ιταν ςθμαντικά πιο 

παρατεταμζνοσ, ανάλογα με το είδοσ του status (p<0.001). 

 

 

Εικόνα 13.  Μζγιςτθ δόςθ αναιςκθτικϊν ανά είδοσ status epilepticus 

 

Από τισ παρενζργειεσ που ςυςχετίςκθκαν με τθ φαρμακευτικι αγωγι ςυχνότερα καταγράφθκε 

θ υπόταςθ ςτουσ SRSE (73%) και RSE (39%) ζναντι μθδενικισ ςτο SE (p<0.001), καταςτολι 

αναπνευςτικοφ (43%, 43% vs. 0, p<0.001), αιμοδυναμικι αςτάκεια (33%, 11% vs. 0, p<0.001), και 

νοςοκομειακι λοίμωξθ (87%, 27% vs. 7%, p<0.001). Σε τραχειοςτομία υποβλικθκαν 3 αςκενείσ με SRSE 

(20%) και ςε γαςτροςτομία 2 αςκενείσ με SRSE (13%) και 1 με RSE (1.6%). 
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Ζκβαςθ   

Θ μζςθ διάρκεια νοςθλείασ ςτθ ΜΕΚ ιταν 5 θμζρεσ (IQR 2-10,75), ενϊ ο μζςοσ χρόνοσ 

νοςθλείασ ςυνολικά ιταν 10,5 θμζρεσ (IQR 6-17).  Θ κνθτότθτα ςτθ μελζτθ μασ ανιλκε ςτο 3.2% και 

αφοροφςε 3 αςκενείσ θλικίασ <5 ετϊν (p=0.013), με status οξείασ ςυμπτωματικισ αιτιολογίασ. Στθν 

επιμζρουσ κατθγορία του SRSE θ κνθτότθτα ανιλκε  ςτο 13.3%. 15 αςκενείσ (16,1%) εμφάνιςαν 

καινοφριο νευρολογικό ζλλειμμα κατά τθν ζξοδό τουσ από τθ ΜΕΚ, με τα οξζα ςυμπωματικά αίτια να 

είναι τα ςυχνότερα και ςε αυτι τθν ομάδα αςκενϊν. 16 αςκενείσ (17,3%) είχαν τουλάχιςτον άλλθ μία 

ειςαγωγι λόγω ςπαςμϊν ι status epilepticus. Επίςθσ, ςθμαντικά μεγαλφτεροσ αρικμόσ ΑΕΦ 

ςυνταγογραφικθκε κατά τθν ζξοδο των αςκενϊν ςτθν ομάδα SRSE ςυγκριτικά με τισ άλλεσ δυο ομάδεσ 

SE (p<0.001). Συχνότερα ΑΕΦ εξόδου ιταν θ φαινυτοΐνθ, θ λεβετιρακετάμθ και το βαλπροϊκό οξυ. 

Χαρακτθριςτικά τθσ ζκβαςθσ των αςκενϊν ςε ςχζςθ με τθν θλικία, το φφλο, το είδοσ ςπαςμϊν, 

και τθν αιτιολογικι τουσ ταξινόμθςθ περιγράφονται ςτον Ρίνακα 8. Λδιαίτερα πτωχι πρόγνωςθ 

καταγράφθκε ςτθν ομάδα αςκενϊν με SRSE (Εικόνα 16) και ςε αςκενείσ με NORSE ι FIRES (Εικόνα 17). 

Αςκενείσ με οξφ ςυμπτωματικό SE και προϊοφςα εγκεφαλοπάκεια είχαν χειρότερθ πρόγνωςθ 

ςυγκριτικά με αςκενείσ με εμπφρετο ι ιδιοπακοφσ αιτιολογίασ SE (p<0.001). Μεταξφ των διαγνωςτικϊν 

κατθγοριϊν μιτοχονδριακά νοςιματα, ι γενετικά ςφνδρομα είχαν τθ χειρότερθ πρόγνωςθ χωρίσ οι 

διαφορζσ αυτζσ να φκάςουν ςε ςτατιςτικά ςθμαντικά επίπεδα  (p=0.14). 

 

 

Εικόνα 16. Ζκβαςθ κατά τθν ζξοδο από το νοςοκομείο ανάλογα με το είδοσ του SE: θ ανκεκτικότθτα 

του status  ςυςχετίςκθκε με δυςμενζςτερθ πρόγνωςθ  
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Πίνακασ 8.  Ζκβαςθ αςκενϊν, χαρακτθριςτικά 

 Καςθ Προχπάρχον 

ζλλειμμα 

Νζο νευρολογικό 

ζλλειμμα 

Θάνατοσ P value 

Φφλο 

Άρρενα 

Κιλεα  

 

28 (57%) 

24 (57%) 

 

12 (24%) 

9 (21%) 

 

8 (16%) 

7 (17%) 

 

1 (2%) 

2 (5%) 

0,82 

Ηλικία 

<1 ζτουσ 

 1-5 ετϊν 

 5-10 ετϊν 

 10-16 ετϊν 

 >16 ετϊν 

 

5 (71%) 

25 (73%) 

13 (59%) 

4 (31%) 

1 (20%) 

 

0 

6 (16%) 

8 (36%) 

4 (31%) 

2 (40%) 

 

1 (14%) 

2 (5%) 

1 (5%) 

5 (38%) 

2 (40%) 

 

1 (14%) 

2 (5%) 

0 

0 

0 

0,38 

Είδοσ ςπαςμϊν 

SE  

RSE 

SRSE 

 

6 (55%) 

41 (69%) 

3 (21%) 

 

5 (45%) 

15 (25%) 

0 

 

0 

2 (3%) 

19 (64%) 

 

0 

1 (2%) 

2 (14%) 

<0,001 

Αιτιολογία 

 acute symptomatic 

 remote symptomatic 

 febrile 

 idiopathic 

 progressive encephalopathies 

 

8 (44%) 

6 (30%) 

23 (88%) 

12 (92%) 

1 (14%) 

 

1 (6%) 

11 (55%) 

3 (12%) 

1 (8%) 

4 (57%) 

 

6 (33%) 

3 (15%) 

0 

0 

2 (29%) 

 

3 (17%) 

0 

0 

0 

0 

0,44 

 

 

 

Εικόνα 17.  Επιβαρυμζνθ πρόγνωςθ ςε αςκενείσ με NORSE ι FIRES
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ΤΖΗΣΗΗ  
 

Θ υπερανκεκτικι επιλθπτικι κατάςταςθ αποτελεί μια ςπάνια αλλά απειλθτικι για 

τθ ηωι νευρολογικι κατάςταςθ, με δικά τθσ ξεχωριςτά χαρακτθριςτικά. Στθ μελζτθ μασ 

εμφανίςτθκε ςυχνότερα ςτισ θλικίεσ 10-16 ετϊν, με τθ μορφι των γενικευμζνων 

τονικοκλονικϊν ςπαςμϊν. Τα ςυνθκζςτερα αίτια που καταγράφθκαν ιταν τα οξζα 

ςυμπτωματικά, με αυξθμζνθ επίςθσ ςυχνότθτα μιτοχονδριακϊν, αυτοάνοςων νοςθμάτων 

και FIRES. Κομβικόσ ςτθν αντιμετϊπιςθ ιταν ο ρόλοσ τθσ μιδαηολάμθσ με τθν ομάδα του 

SRSE να λαμβάνει μεγαλφτερο ςυνολικά αρικμό αναιςκθτικϊν και αντιεπιλθπτικϊν 

φαρμάκων και ανοςοτροποποιθτικϊν κεραπειϊν, ςε υψθλότερεσ δόςεισ και για μακρότερο 

χρονικό διάςτθμα. Θ νοςθρότθτα και κνθτότθτα ςτουσ αςκενείσ αυτοφσ ιταν επίςθσ 

αυξθμζνθ. 

 Το RSE παρουςίαςε ςτθ μελζτθ μασ υψθλότερο ποςοςτό επί του ςυνόλου των SE 

(67.7%) από το 10-40% που αναφζρεται ςτθ βιβλιογραφία (1,8,9,103). Αυτό εξθγείται 

εφκολα από τον τρόπο επιλογισ του δείγματοσ τθσ μελζτθσ μασ, θ οποία αφοροφςε μόνο τα 

SE που κατζλθξαν ςτθ ΜΕΚ και όχι το ςφνολο των SE που προςιλκαν ςτα ΤΕΡ. Το ποςοςτό 

των RSE που εξελίχκθκαν ςε SRSE (19,2%) είναι  υψθλότερο του 10-15% που αναφζρεται 

από τουσ Vasquez et al (1), ενϊ το 16.1% επί του ςυνόλου των SE είναι εντόσ του εφρουσ 7-

19,9% που παρατθρείται αλλοφ ςτθ βιβλιογραφία (10,16). Είναι θ πρϊτθ φορά επίςθσ που 

καταγράφεται διαφορετικι κατανομι των ειδϊν SE μεταξφ των θλικιακϊν ομάδων, με 

ςυχνότερθ τθν εμφάνιςθ του SRSE ςτισ θλικίεσ 10-16 ετϊν και του RSE ςτισ θλικίεσ 1-5 ετϊν 

(p=0.018).  

Τα status epilepticus ςτθν παροφςα μελζτθ εκδθλϊκθκαν ςτθν πλειοψθφία τουσ ωσ 

γενικευμζνοι τονικοκλονικοί ςπαςμοί, θ οποία είναι και θ ςυχνότερθ, ςφμφωνα με τθ 

βιβλιογραφία, κλινικι εκδιλωςθ του παιδιατρικοφ SE (1,104). Ππωσ και ςε προθγοφμενεσ 

ζρευνεσ (8,15),  δεν διαπιςτϊκθκε κετικι ςυςχζτιςθ μεταξφ εντόπιςθσ των ςπαςμϊν 

(γενικευμζνοι, εςτιακοί, υποκλινικοί) και είδουσ του SE ι διάγνωςθσ των NORSE και FIRES. 

Ωςτόςο άλλοι ςυγγραφείσ υποςτθρίηουν ότι κρίςεισ εςτιακισ ζναρξθσ είναι ςυχνότερεσ 

(103) ςε αςκενείσ με FIRES (11,105).  Τζτοιεσ διαφορζσ μπορεί να οφείλονται ςτο γεγονόσ 

ότι ζνα μεγάλο μζροσ ςπαςμϊν με εςτιακι ζναρξθ και δευτεροπακι γενίκευςθ μπορεί να 

κεωρθκοφν εςφαλμζνα ωσ πρωτοπακϊσ γενικευμζνοι ι ςτο είδοσ ταξινόμθςθσ που 

χρθςιμοποιείται από κάκε ερευνθτι. Εςτιακι ζναρξθ καταγράφεται ςυχνότερα ςε μελζτεσ 
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όπου επικρατοφν τα απομακρυςμζνα ςυμπτωματικά αίτια, κακϊσ είναι ενδεικτικι 

εντοπιςμζνθσ δομικισ βλάβθσ του εγκεφάλου.   

Θ ςυχνότερθ αιτιολογία που παρατθρικθκε ςυνολικά ςτον πλθκυςμό τθσ μελζτθσ 

μασ ιταν το εμπφρετο SE με ποςοςτό 33,3%, το οποίο ζρχεται ςε ομοφωνία με τθν 

υπάρχουςα αντίλθψθ ότι οι ςπαςμοί επί πυρετοφ είναι θ ςυχνότερθ αιτία SE ςτα παιδιά 

(35). Ωςτόςο, ςε μελζτεσ που περιελάμβαναν αποκλειςτικά αςκενείσ με RSE και SRSE οι 

αιτιολογίεσ κάποιεσ φορζσ διζφεραν. Σε μια μελζτθ 151 RSE από το Θνωμζνο Βαςίλειο τα 

απομακρυςμζνα ςυμπτωματικά αίτια ιταν τα ςυχνότερα (17). Σε δθμοςιεφςεισ που 

προζρχονται από αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ τα οξζα ςυμπτωματικά αίτια φαίνεται να 

επικρατοφν (35,106). Επίςθσ, οξείεσ ςυμπτωματικζσ αιτίεσ ιταν οι ςυνθκζςτερεσ (ςε 

ποςοςτό 60%) ςτουσ αςκενείσ που εξζλιξαν τελικά υπερανκεκτικό status epilepticus ςτθ 

μελζτθ μασ. Ανάλογο ποςοςτό (66.7%) κατζγραψαν οι Lu et al (16) ςε μελζτθ τουσ που 

περιελάμβανε 38 περιπτϊςεισ SRSE ςε παιδιά. Σφμφωνθ με τα παραπάνω είναι και θ 

διαπίςτωςθ των Barzegar et al, ότι τα οξζα ςυμπτωματικά αίτια αποτελοφν παράγοντα 

ανάπτυξθσ ανκεκτικότθτασ του παιδιατρικοφ SE (8). 

  Πςον αφορά τθν αιτιολογικι ταξινόμθςθ των ςπαςμϊν ςε ςχζςθ με τθν θλικιακι 

ομάδα, φάνθκε να υπάρχουν διαφορζσ, με το οξφ ςυμπτωματικό να δείχνει μια μικρι 

επικράτθςθ ςτα βρζφθ κάτω του ζτουσ, το εμπφρετο SE να είναι θ ςυχνότερθ αιτία ςε 

παιδιά προςχολικισ θλικίασ (1-5 ετϊν), ενϊ οι απομακρυςμζνεσ ςυμπτωματικζσ αιτίεσ να 

απαντϊνται ςυχνότερα ςε θλικίεσ άνω των 5 ετϊν. Αντίςτοιχθ κατανομι παρατθρείται ςε 

μελζτεσ των Tully et al (17) και Uzair et al (106). 

Συχνότερο πρόδρομο ςφμπτωμα ςτθ μελζτθ μασ ιταν ο πυρετόσ ςτο 57% των 

περιπτϊςεων, ποςοςτό που πλθςιάηει το 46% που κατζγραψαν οι Chiarello et al (103). Oι 

μεταβολικζσ/θλεκτρολυτικζσ διαταραχζσ εμφανίςτθκαν επίςθσ ςε παρόμοια ςυχνότθτα (4.3 

vs 4.8%). Οι ςπαςμοί ςτθ μελζτθ μασ ιταν de novo ζναρξθσ ςτο 63.3% και όμοιο ποςοςτό 

(66.9%) παρατθρικθκε από τουσ Chiarello et al. 

Στο 25% των αςκενϊν ςτθ μελζτθ μασ διεγνϊςκθ NORSE ι FIRES, ποςοςτό ελαφρϊσ 

υψθλότερο από το 20% που αναφζρεται από προθγοφμενουσ ςυγγραφείσ (28,107). Τόςο 

ςτο NORSE όςο και ςτο FIRES παρατθριςαμε υπεροχι των κθλζων, διαπίςτωςθ ι οποία 

ζρχεται ςε αντιδιαςτολι με τθν υπάρχουςα  βιβλιογραφία  για το FIRES ςτα παιδιά (28).  H 

κλινικι εικόνα αιφνίδιου RSE ι SRSE ςε αςκενείσ χωρίσ προθγοφμενθ νευρολογικι νόςο 

είναι ο κανόνασ (11,105,108). H τάςθ αςκενϊν με  FIRES να μεταπίπτουν ςυχνότερα ςε 
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SRSE, κακϊσ και θ εςτιακι, κατά βάςθ, ζναρξθ των κρίςεων ζχει περιγραφεί και από άλλουσ 

ςυγγραφείσ (47).  

Πςον αφορά το κομμάτι τθσ διάγνωςθσ, κοινι μεταξφ των ερευνθτϊν είναι θ 

άποψθ ότι εκτενισ και εξειδικευμζνοσ ζλεγχοσ (μεταβολικόσ, ανοςολογικόσ, γενετικόσ) 

είναι αναγκαίο ςυχνά να διενεργθκεί, προκειμζνου να διευκρινιςτοφν τα αίτια και να 

κακοδθγθκεί θ κεραπεία του παιδιατρικοφ SRSE (1,12,20,99). Οι ςυνθκζςτερεσ διαγνϊςεισ 

που προζκυψαν μετά από ζνα εκτεταμζνο εργαςτθριακό εξειδικευμζνο ζλεγχο ςτον 

πλθκυςμό τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν το επιλθπτικό ςφνδρομο υπό διερεφνθςθ, 

μιτοχονδριακά νοςιματα ι γενετικά ςφνδρομα, NORSE και λοιμϊξεισ ΚΝΣ ι αυτοάνοςα 

νοςιματα. H αυξθμζνθ ςυχνότθτα λοιμϊξεων του ΚΝΣ ςε παιδιά με RSE/SRSE αναφζρεται 

από διάφορουσ ςυγγραφείσ (8,10,16,35). Επιπλεγμζνοι πυρετικοί ςπαςμοί καταγράφθκαν 

ςε ζνα πολφ μικρό ποςοςτό των αςκενϊν με SE (4,3%), το οποίο είναι ςφμφωνο με τθ 

διαπίςτωςθ των Barzegar et al, ότι οι πυρετικοί ςπαςμοί είναι παράγοντασ που δεν 

προδιακζτει ςτθν εξζλιξθ του SE ςε ανκεκτικό (8). Οι αςκενείσ με SRSE ςτθ μελζτθ μασ  

παρουςίαηαν ςυχνότερθ αναλογικι επίπτωςθ αυτοάνοςων, μιτοχονδριακϊν νοςθμάτων και 

FIRES. Ομοίωσ, οι  Kravljanac et al, ςτθ μελζτθ τουσ που περιελάμβανε 43 SRSE ςε παιδιά 

και εφιβουσ, κατζγραψαν ςαν ςυχνότερα αίτια μιτοχονδριακά νοςιματα (11), 

νευροεκφυλιςτικζσ νόςουσ (7), υποξικι-ιςχαιμικι εγκεφαλοπάκεια (7), λοιμϊξεισ ΚΝΣ (7) 

και γενετικά/ μεταβολικά αίτια (6) (10). Οι Lin et al, ςτθ μελζτθ τουσ που αφοροφςε το SE 

φλεγμονϊδουσ αιτιολογίασ, απζδειξαν ότι οι αυτοάνοςεσ εγκεφαλίτιδεσ ιταν ςθμαντικά 

αυξθμζνεσ ςτθν υποκατθγορία του SRSE, με ςυχνότθτα μάλιςτα διπλάςια από τισ λοιμϊδεισ 

εγκεφαλίτιδεσ (2). Οι κλινικζσ οντότθτεσ NORSE και FIRES, αν και ςχετικά ςπάνιεσ, είναι 

επίςθσ ςυχνότερεσ ςτθν ομάδα του SRSE ςτα παιδιά (1). Σε μια μελζτθ με παιδιά που 

ζλαβαν κετογόνο δίαιτα για SRSE, 40% οφειλόταν ςε ανοςομεςολαβοφμενθ εγκεφαλίτιδα, 

20% ςε FIRES, 20% ςε γενετικά ςφνδρομα, 10% ςε μεταβολικά αίτια και 10% ςε NORSE (73). 

Σε άλλθ ανάλογθ μελζτθ των Farias-Moeller et al, 55.6% διαγνϊςτθκαν ωσ εγκεφαλίτιδα/ 

FIRES, 22,2% ωσ FIRES, 11% ωσ επιλθπτικι εγκεφαλοπάκεια και 11% ωσ αιμοφαγοκυτταρικι  

λεμφοϊςτιοκφττωςθ του ΚΝΣ (1).  

Σχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ των αςκενϊν πριν τθν προςζλευςι τουσ ςτθ ΜΕΚ 

Ραίδων, διαπιςτϊκθκαν ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ αποκλίςεισ από το πρωτόκολλο του APLS 

για το status epilepticus. Το 13% είχε λάβει περιςςότερεσ από 2 δόςεισ βενηοδιαηεπινϊν, 

ενϊ 8,6% των αςκενϊν είχαν λάβει και δεφτερο φάρμακο 2θσ γραμμισ (λεβετιρακετάμθ, 

βαλπροϊκό, φαινοβαρβιτάλθ) πριν τθ ςυνεχι ζγχυςθ αναιςκθτικοφ παράγοντα. Ανάλογεσ 
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παρεκκλίςεισ από το APLS  κατζγραψαν ςτθ μελζτθ τουσ και οι Tully et al, με περιςςότερεσ 

δόςεισ βενηοδιαηεπινϊν να χορθγοφνται ςτο 5,3% των περιπτϊςεων, εναλλακτικά φάρμακα 

2θσ γραμμισ ςτο 5,3% και δεφτερο φάρμακο 2θσ γραμμισ ςτο 6% (17). Θ χριςθ τθσ 

λεβετιρακετάμθσ ωσ παράγοντα 2θσ γραμμισ εφάμιλλθσ αποτελεςματικότθτασ με τθ 

φαινυτοΐνθ υποςτθρίηεται από διάφορουσ ερευνθτζσ (44,58,109). H χοριγθςθ ενόσ 

δεφτερου φαρμάκου 2θσ γραμμισ προ τθσ ειςαγωγισ ςτθν αναιςκθςία υποςτθρίηεται ςαν 

εναλλακτικι από τθν Αμερικανικι Εταιρία για τθν Επιλθψία (ΑΕS) και εφαρμόηεται ςε 

κάποια κζντρα (44,104,110), με πλεονζκτθμα μεταξφ άλλων τθν αποφυγι ι κακυςτζρθςθ 

τθσ διαςωλινωςθσ και του μθχανικοφ αεριςμοφ.  

Από τουσ αναιςκθτικοφσ παράγοντεσ, ςυχνότερα ςτθ μελζτθ και ςτο SRSE 

χρθςιμοποιικθκαν θ μιδαηολάμθ και θ προποφόλθ, με τθ μιδαηολάμθ να είναι θ μόνθ που 

βοικθςε ςτθ διακοπι του SE. Θ αποτελεςματικότθτα τθσ μιδαηολάμθσ υποςτθρίηεται ςτθν 

πλειοψθφία των μελετϊν πάνω ςτο RSE/SRSE, με τουσ αςκενείσ αυτοφσ μάλιςτα να 

φκάνουν τισ υψθλότερεσ ςυνιςτϊμενεσ δόςεισ (9,10,16,17,19,35,44,55). Υψθλότεροι 

μζγιςτοι ρυκμοί ζγχυςθσ μιδαηολάμθσ ζωσ και 1,2-2mg/kg/h ςθμειϊκθκαν ςε οριςμζνα 

κζντρα (10,19,47), ενϊ άλλοι ςυγγραφείσ αναφζρουν δόςεισ ανάλογεσ με τισ δικζσ μασ (35). 

Λδιαίτερα ςτθν ομάδα SRSE, οι δοςολογίεσ των φαρμάκων που ζφκαςαν τθ μζγιςτθ 

ςυνιςτϊμενθ δόςθ χορθγικθκαν για μεγαλφτερθ διάρκεια. Ομοίωσ, θ φαινυτοΐνθ 

αναφζρεται ςτα περιςςότερα πρωτόκολλα ωσ ο πρϊτοσ ι ζνασ από τουσ πρϊτουσ 

χρθςιμοποιοφμενουσ παράγοντεσ 2θσ γραμμισ (17,44) και θ χοριγθςι τθσ ςυνεχίηεται 

παράλλθλα με τα αναιςκθτικά.  

Θ φλεγμονϊδθσ ι ανοςολογικι βάςθ των ςπαςμϊν ςτο SRSE κερδίηει όλο και 

περιςςότερο ζδαφοσ ςτθ βιβλιογραφία (2,13,29), με τθ χριςθ ανοςοτροποποιθτικϊν 

κεραπειϊν να είναι όλο και πιο διαδεδομζνθ (19,31,33,105). Κεραπείεσ τζτοιου είδουσ 

(ϊςεισ ςτεροειδϊν, IVIG, πλαςμαφαίρεςθ, κετογόνοσ δίαιτα) δεν οδθγοφν ςε άμεςο ζλεγχο 

των ςπαςμϊν, αλλά ςε πιο ςταδιακι βελτίωςθ, ςε εγκεφαλοπάκειεσ άνοςθσ αιτιολογίασ. 

Επίςθσ, θ πυριδοξίνθ αποτελεί πλζον φάρμακο ρουτίνασ ςτο παιδιατρικό SRSE τα τελευταία 

χρόνια (19,31,63). 

 Οι παρενζργειεσ που ςυςχετίςκθκαν με τθ φαρμακευτικι αγωγι όπωσ θ υπόταςθ, 

θ καταςτολι αναπνευςτικοφ, θ αιμοδυναμικι αςτάκεια και οι λοιμϊξεισ ιταν ανάλογεσ με 

αυτζσ που καταγράφονται ςτθ βιβλιογραφία και παρουςιάηονταν ςε μεγαλφτερθ 

ςυχνότθτα ςτθν ομάδα του SRSE (1,10,16).  
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Θ νοςοκομειακι κνθτότθτα ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ μελζτθσ μασ ιταν 3.2%, 

ενϊ ανιλκε ςτο 13.3% ςτθν υποκατθγορία του SRSE. Μδιο ποςοςτό (13.3%) ςε αςκενείσ με 

SRSE αναφζρουν οι Lu et al (16), με τουσ επιηϊντεσ να παρουςιάηουν νευρολογικό ζλλειμμα 

ςε ποςοςτό 88.5%. H κνθτότθτα του SRSE ςτα παιδιά κυμαίνεται ςε διάφορεσ μελζτεσ από 

5-21.3% (10,16,19,73). Λδιαίτερα πτωχι πρόγνωςθ καταγράφθκε ςτθν ομάδα αςκενϊν με 

NORSE ι FIRES, εφρθμα ςφμφωνο και με άλλουσ ςυγγραφείσ (3,15,18,19). Συγκεκριμζνα, θ 

κνθτότθτα του FIRES υπολογίςτθκε ςε 11%, ανάλογθ του 11,7-12,5% που περιγράφεται ςε 

άλλεσ δθμοςιεφςεισ (11,15,100). Θ νεαρότερθ θλικία (<5 ετϊν) αποτζλεςε παράγοντα 

αυξθμζνθσ κνθτότθτασ ςτθ μελζτθ μασ, γεγονόσ που ζρχεται ςε ςυμφωνία με αρκετζσ 

δθμοςιεφςεισ και οφείλεται ενδεχομζνωσ ςτθν αυξθμζνθ ςυχνότθτα οξζων ςυμπτωματικϊν 

αιτιϊν ι γενετικϊν και μιτοχονδριακϊν νοςθμάτων ςτισ μικρότερεσ θλικίεσ (1,17,111,112).  

 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΜΕΛΕΣΗ  

 

Θ αναδρομικι φφςθ τθσ μελζτθσ και θ μονοκεντρικι τθσ οργάνωςθ αποτελοφν τουσ 

κφριουσ περιοριςμοφσ τθσ μελζτθσ.  Οι περιοριςμοί αυτοί ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι 

το SRSE αποτελεί μια ςχετικά ςπάνια κατάςταςθ ςτα παιδιά εξθγεί και τον μικρό ςχετικά 

αρικμό του δείγματοσ. Λόγω του αναδρομικοφ τθσ χαρακτιρα, ελλιπι είναι τα ςτοιχεία από 

το follow-up των αςκενϊν, ϊςτε δεν αποτυπϊνουν με ακρίβεια τθ μακροχρόνια ζκβαςθ 

των περιςτατικϊν, τθ γνωςιακι και ψυχοκινθτικι τουσ εξζλιξθ, τθν ανάπτυξθ ανκεκτικισ 

επιλθψίασ, ι νζεσ κεραπευτικζσ προςεγγίςεισ. Τα ςτοιχεία αυτά είναι ςθμαντικά και κα 

πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςτον ςχεδιαςμό μιασ μελλοντικισ προδρομικισ μελζτθσ. Θ 

απουςία, τζλοσ, ςυνεχοφσ θλεκτροεγκεφαλογραφικισ καταγραφισ (cEEG) ςτο χϊρο τθσ 

ΜΕΚ προςκζτει ζνα ακόμθ περιοριςμό ςτθν μελζτθ που ευελπιςτοφμε να ζχει ξεπεραςτεί 

ςε μελλοντικζσ πρόδρομεσ ερευνθτικζσ προςπάκειεσ. Διότι είναι εξαιρετικά ςθμαντικό ςε 

αςκενείσ με ανκεκτικό SE να υπάρχει θ δυνατότθτα να καταγράφονται εξειδικευμζνεσ 

πλθροφορίεσ όπωσ είναι θ ανίχνευςθ υποκλινικϊν ςπαςμϊν, θ επίτευξθ του burst 

suppression, και θ ΘΕΓ απαντθτικότθτα ςτθν τιτλοποίθςθ των αναιςκθτικϊν παραγόντων 

και άλλων κεραπευτικϊν παρεμβάςεων. 
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ΜΕΛΛΟΝ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ  

 

Κακϊσ τα περιςτατικά του SRSE είναι ςπάνια, κρίνουμε αναγκαία τθ δθμιουργία 

μιασ πολυκεντρικισ βάςθσ δεδομζνων, ϊςτε να ςυλλεχκοφν ςτοιχεία από διαφορετικζσ 

ΜΕΚ, παιδιατρικά και νευρολογικά τμιματα και να ςυγκρικοφν τα κλινικά χαρακτθριςτικά, 

οι χρθςιμοποιοφμενεσ κεραπευτικζσ επιλογζσ και θ ζκβαςθ των αςκενϊν. Θ διεξαγωγι μιασ 

μεγαλφτερθσ, προδρομικισ, ενδεχομζνωσ πολυκεντρικισ μελζτθσ κα επζτρεπε καλφτερο 

ςχεδιαςμό και εξαγωγι εγκυρότερων, ςτατιςτικά ςθμαντικϊν ςυμπεραςμάτων. 

Θ χριςθ ςυνεχοφσ θλεκτροεγκεφαλογραφικισ καταγραφισ κρίνουμε ότι είναι πολφ 

ςθμαντικό να ςυμπεριλθφκεί ςε μια μελλοντικι μελζτθ ςε όςο το δυνατόν περιςςότερουσ 

αςκενείσ, τόςο για διαγνωςτικοφσ όςο και για κεραπευτικοφσ λόγουσ. Ειδικά ςτα παιδιά με 

FIRES, μπορεί πικανόν να ςυμβάλλει ςε πρωιμότερθ διάγνωςθ, ενϊ κακοριςτικόσ είναι ο 

ρόλοσ του και ςτθ διαχείριςθ τθσ ιδιαίτερθσ κατθγορίασ του non-convulsive status. 

 Σκόπιμθ κρίνουμε ακόμθ τθν αξιολόγθςθ τθσ ζκβαςθσ των αςκενϊν με χριςθ 

κάποιασ βακμονομθμζνθσ κλίμακασ, όπωσ πχ τθσ τροποποιθμζνθσ κλίμακασ κατά Rankin 

(mRS). Θ καταγραφι του ςκορ τόςο ςτθν ζξοδο από τθ ΜΕΚ όςο και κατά το follow up, 

εκτόσ του ότι αποτελεί ζναν κοινό κϊδικα επικοινωνίασ μεταξφ των επαγγελματιϊν υγείασ, 

ςυμβάλει και ςτθν ςωςτότερθ παρακολοφκθςθ τθσ νευρολογικισ κατάςταςθσ των 

αςκενϊν. 

Tζλοσ, ςυηιτθςθ γίνεται τα τελευταία χρόνια για τθν παρουςία βιοδεικτϊν ςτο αίμα 

και ςτο ΕΝΥ, οι οποίοι μποροφν να προςδιορίςουν τθν ζκβαςθ του status epilepticus, το 

βακμό τθσ νευροφλεγμονισ ι τθν ζκταςθ τθσ νευρωνικισ βλάβθσ. Ο ςυςχετιςμόσ των 

ευρθμάτων τθσ μελζτθσ μασ με τζτοιουσ βιοδείκτεσ κα ςυνζβαλλε ακόμα περιςςότερο ςτθν 

κατανόθςθ του περίπλοκου φαινομζνου τθσ υπερανκεκτικισ επιλθπτικισ κατάςταςθσ. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ μελζτθσ ζδειξαν ότι ςχεδόν τα ¾ των αςκενϊν με 

SE που νοςθλεφονται ςε παιδιατρικι ΜΕΚ ζχουν RSE. Ζνα ςθμαντικό επίςθσ ποςοςτό, 

ανάλογο του απλοφ SE, νοςθλεφεται με SRSE. Οι αςκενείσ αυτοί ζχουν μεγαλφτερθ 

βαρφτθτα νόςου, διάρκεια νοςθλείασ ςτθ ΜΕΚ και ςτο Νοςοκομείο, διάρκεια μθχανικοφ 

αεριςμοφ, και δυςμενζςτερθ πρόγνωςθ. Το ¼ των αςκενϊν διαγιγνϊςκεται με NORSE ι 

FIRES με τθν κλινικι εικόνα αιφνίδιου RSE αλλά ςυχνότερα SRSE. Θ μικρότερθ θλικία και τα 

οξζα ςυμπτωματικά αίτια αποτελοφν πρόςκετουσ επιβαρυντικοφσ παράγοντεσ 

δυςμενζςτερθσ πρόγνωςθσ. Εξειδικευμζνοσ ζλεγχοσ (απεικονιςτικόσ, γενετικόσ, 

μεταβολικόσ και ανοςολογικόσ) απαιτείται προκειμζνου να τεκεί θ διάγνωςθ και να 

κατευκυνκεί θ κεραπεία τουσ. Συχνότερθ αναλογικι επίπτωςθ αυτοάνοςων, 

μιτοχονδριακϊν νοςθμάτων και FIRES παρατθρείται ςτθν ομάδα του SRSE. Κομβικόσ ςτθν 

αντιμετϊπιςθ είναι ο ρόλοσ τθσ μιδαηολάμθσ, θ οποία χρειάηεται να χορθγθκεί ςτισ 

υψθλότερεσ δυνατζσ δόςεισ, μαηί με άλλα αναιςκθτικά, ςυνδυαςμοφσ αντιεπιλθπτικϊν 

φαρμάκων, ανοςοτροποποιθτικζσ και άλλεσ κεραπείεσ. Κακϊσ οι μελζτεσ του SRSE ςτον 

παιδιατρικό πλθκυςμό είναι περιοριςμζνεσ και οι κεραπευτικζσ επιλογζσ ακολουκοφν 

ςυχνά τθ μζκοδο δοκιμισ/ ςφάλματοσ, υπάρχει ανάγκθ περαιτζρω ζρευνασ ςτον τομζα 

αυτό και κζςπιςθσ κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθν αντιμετϊπιςι του. 
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