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ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η επιληψία προσβάλει περίπου 8.000 Κύπριους πολίτες. Η 
ασθένεια αυτή προκύπτει από δυσλειτουργία του εγκεφάλου και 
χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες επιληπτικές κρίσεις οι 
οποίες μπορούν να είναι εστιακές ή γενικευμένες, ανάλογα με την 
έκταση του εγκεφάλου που επηρεάζεται.  Οιαδήποτε προσβολή 
στον εγκέφαλο διαταράσσει την ισορροπία μεταξύ των διεγερ-
τικών και των ανασταλτικών νευρωνικών παραγόντων με αποτέ-
λεσμα την παθολογική  ηλεκτρική εκφόρτιση του εγκεφάλου. Η 
διαγνωστική προσέγγιση των ατόμων με επιληψία περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, εγκεφαλογράφημα ρουτίνας (εικόνα 1) κατά το 
οποίο καταγράφεται η ηλεκτρική δραστηριότητα της επιφάνειας 
(φλοιού) του εγκεφάλου.  Η καταγραφή αυτή συχνά μας παρέχει 
ενδείξεις ότι το υπό αξιολόγηση άτομο έχει προδιάθεση προς επι-
ληπτικές κρίσεις, εφόσον καταγραφούν επιληπτικά στοιχεία. Πε-
ρίπου 30% των ατόμων με επιληψία παγκοσμίως έχει τη λεγόμενη 
φαρμακοανθεκτική μορφή, η οποία δεν ελέγχεται με συνδυασμό 
πολλών αντιεπιληπτικών φαρμάκων ή άλλων μη φαρμακολογικών 
παρεμβάσεων.  Για τα κυπριακά δεδομένα, το ποσοστό αυτό μετα-
φράζεται σε 2.500 χιλιάδες ασθενείς.  Τα άτομα αυτά παρουσιάζουν 
ελαττωμένη παραγωγικότητα, αυξημένες απαιτήσεις κρατικής οι-
κονομικής υποστήριξης, πολλαπλή δαπανηρή ιατροφαρμακευτι-
κή αγωγή, συχνές εισαγωγές για ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, και 
κοινωνικά προβλήματα.  Ένας σημαντικός αριθμός των ασθενών 
αυτών μπορεί να θεραπευτεί με χειρουργική επέμβαση. Για την 
αναγνώριση και επιλογή των χειρουργήσιμων ασθενών με επιλη-
ψία, διενεργείται η παρατεταμένη οπτικο-ηλεκτροεγκεφαλογρα-
φική καταγραφή (Video-EEG) από τη Νευρολογική Κλινική Β’ του 
Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.  Η μελέτη αυτή 
μπορεί να διαρκέσει μέχρι και δύο εβδομάδες καταγράφοντας τις 
επιληπτικές κρίσεις των ασθενών.  Ακολούθως, αναλύονται και τα-
ξινομούνται οι κρίσεις του ασθενούς με σκοπό:

1. Nα διαπιστωθεί με ακρίβεια ποια περιοχή του εγκεφάλου πε-
ριλαμβάνει την επιληπτική εστία (εικόνα 2).

2. Nα διαπιστωθεί εάν ο ασθενής έχει όντως επιληψία και όχι 
κάποια άλλη πάθηση που προσομοιάζει  την επιληψία.

3. Nα διαπιστωθεί κατά πόσον ο ασθενής παρουσιάζει επιλη-
πτικές κρίσεις εν αγνοία του (π.χ. κατά την διάρκεια του ύπνου)

4. Να αξιολογηθεί κατά πόσον ο ασθενής είναι δυνητικά θερα-
πεύσιμος  με χειρουργική επέμβαση.

για αξιολόγηση της επιληψίας

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι από τους λεγόμενους φαρμα-
κοανθεκτικούς ασθενείς με επιληψία, περίπου το 30% δεν έχει επι-
ληψία αλλά μια άλλη πάθηση η οποία συχνά διαγιγνώσκεται με τη 
δοκιμασία Video-EEG.  Έτσι, οι ασθενείς αυτοί μπορούν να τύχουν 
πιο σωστής θεραπείας και να διακόψουν την αχρείαστη αντιεπιλη-
πτική τους αγωγή. Οι θεραπευθέντες ασθενείς επανεντάσσονται στο 
κοινωνικοοικονομικό σύστημα και συνεχίζουν έτσι να προσφέρουν 
με αυξημένη παραγωγικότητα και μειωμένο κόστος φαρμακευτικής 
περίθαλψης.

Διάγνωση άλλων παθήσεων

ΕΙΚΟΝΑ 1

Εγκεφαλογράφημα με επιληπτικά στοιχεία (βλέπε τόξο)

Kαταγραφή επιληπτικής κρίσης σε video-EEG (βλέπε τόξο)

Παρατεταμένο Εγκεφαλογράφημα ρουτίνας

ΕΙΚΟΝΑ 2 Οπτικο-ηλεκτροεγκεφαλογραφική καταγραφή

οπτικο-ηλεκτροεγκεφαλογράφημα
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