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ΕΠΙΛΗΨΙΑ
ΔΙΑΓΝΩΗ ΣΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Πολλοί γιατροί πριν δϊςουν μια αντιεπιληπτική αγωγή θζλουν να δουν μια και περιςςότερεσ κρίςεισ του
αςθενοφσ ή πολλζσ φορζσ να ζχουν και τη μαρτυρία κάποιου τρίτου ο οποίοσ θα είναι ςε θζςη να
εξηγήςει τα ςυμπτϊματα των κρίςεων που παρατήρηςε. Επειδή μια επιληπτική αντίδραςη δε ςημαίνει
πάντοτε και επιληψία τίθεται το ερϊτημα πωσ και με ποιόν τρόπο εάν ζχουμε τη ςιγουριά εάν είναι κάτι
τζτοιο και με τι τρόπο μποροφμε να αποφανθοφμε εάν πρόκειται για ιδιοπαθή γενικευμζνη κατάςταςη ή
αν είναι ςυςχετιςμζνη με τοπικζσ αλλοιϊςεισ και διαφοροποιήςεισ:
τη Bιονευρολογική διαθζτουμε όλο εκείνο το διαγνωςτικό εξοπλιςμό (ηλεκτροεγκεφαλογράφημα,
χαρτογράφηςη, 24ωρη καταγραφή με ςτερεοεγκεφαλογράφημα, ςφςτημα ελζγχου ιςορροπίασ, κ.α.)
που μασ επιτρζπει το γρήγορο και πλήρη ζλεγχο, ανϊδυνα και αναίμακτα.
ΙΑΣΡΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
Πζραν των γιατρϊν οι οποίοι επιμελοφνται και γνωματεφουν όλεσ τισ ανάλογεσ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ,
υπάρχουν ειδικοί χειριςτζσ για τη χρήςη των αναλόγων μηχανημάτων που προωθοφν τη διάγνωςη.
Μζχρι ςτιγμήσ είναι το μοναδικό ελληνικό τμήμα με χιλιάδεσ καταγραφζσ, διαςταφρωςη και
αρχειοθζτηςη πληροφοριϊν και παρακολοφθηςη χρόνιων περιςτατικϊν.

BURRIL CROHN – ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Έλαο ηδηαίηεξα παξαηεξεηηθφο θαη νμπδεξθήο γηαηξφο, ην 1932 ζηελ Νέα Υφξθε παξνπζηάδεη κία
«νκάδα» γαζηξεληεξηθψλ ζπκπησκάησλ κε ηδηαίηεξν λνζνινγηθφ ραξαθηήξα.
Απφ ηφηε, ε νκάδα απηή ησλ ζπκπησκάησλ έρεη ην φλνκά ηνπ θαη νλνκάδεηαη λφζνο ηνπ Crohn. Τν
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη πσο ηα πεξηζζφηεξα ησλ ζπκπησκάησλ είλαη ραξαθηεξηζηηθά δηαηαξαρψλ
απφ ην ζηφκα έσο ηνλ πξσθηφ θαη παξνπζηάδνπλ θπξίσο επψδπλεθνηιηαθήδηαηαξαρή θαη δηάξξνηεο.
Τα ηειεπηαία ρξφληα φκσο, ε έξεπλα γηα ην ζχλδξνκν ηνπ Crohn πξνρσξάεη ζπλερψο,
πηζηνπνηψληαο φηη ζρεδφλ πάληα ζπλνδεχεηαη θαη απφ επηιεπηηθνχ ηχπνπ δηαηαξαρέο, ηδηαίηεξα δε,
φηαλ ππάξρνπλ ζπκκεηνρέο απφ δέξκα, νθζαικφ, αξζξψζεηο, θαη θιεγκνλέο.

ΕΠΙΛΗΠΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΣΗ ΝΟΟ CROHN
Σε αξθεηέο θιηληθέο εηθφλεο έρνπκε ηελ θνηλή εκθάληζε κηθξψλ ή κεγάισλ επηιεπηηθψλ θξίζεσλ,
θπξίσο ζε παηδηά, κε ηαπηφρξνλε εκθάληζε γαζηξεληεξηθψλ δηαηαξαρψλ. Σε κεγάιν πνζνζηφ, φηαλ
ππάξρεη απηφο ν ζπλδπαζκφο ζπκπησκάησλ εκθαλίδνληαη θαη δηαθφξσλ κνξθψλ αιιεξγίεο,
ραξαθηεξηδφκελεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζαλ άηππεο θιηληθέο κνξθέο Crohn, δεκηνπξγψληαο
ζηνπο γηαηξνχο έληνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε. Σε φιεο απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο, ε θαηαγξαθή ελφο 24h ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο είλαη νπζηαζηηθή θαη ζε φηη
αθνξά ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή, ζσηήξηα, ιφγσ ησλ ιχζεσλ πνπ δίλεη.

ΔΙΕΙΔΤΣΙΚΗ CROHN – ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Η δηεηζδπηηθή (structuring) κνξθή ηεο Crohn είλαη ραξαθηεξηζηηθή ζην φηη δεκηνπξγεί ηνπηθέο
απνθξάμεηο θαη ζπξίγγηα κεηαμχ εληέξνπ θαη άιισλ ηζηψλ. Κπξίσο δε, κεηαμχ εληέξνπ δέξκαηνο ή
εληέξνπ θαη νπξνδφρνπ θχζηεο. Δπίζεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ιφγσ ηεο ππάξρνπζαο
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θιεγκνλψδνπο δηαηαξαρήο ηεο ρισξίδαο ηνπ εληέξνπ, δεκηνπξγεί επηιεπηηθνχ ηχπνπ δηαηαξαρέο
θπξίσο ζηνλ θξνηαθηθφ ινβφ, ιφγσ ηνπ φηη κεηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζεξνηνλίλε. Η ζεξνηνλίλε
είλαη έλαο λεπξνδηαβηβαζηήο πνπ ξπζκίδεη ηε κεηαθνξά εγθεθαιηθψλ ζεκάησλ θπξίσο ζην ζηέιερνο
θαη θξνηαθηθφ ινβφ, ξπζκίδνληαο ηελ θαιή δηάζεζε ηνπ αηφκνπ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ζηηο
πεξηπηψζεηο structuringCrohn νη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, CROHN, ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Η λφζνο ηνπ Crohnφηαλ εκθαλίδεηαη ηαπηφρξνλα κε εκθαλείο θξίζεηο ή θξππηνγελή επηιεςία,
ππάξρεη πάληα κηα ζπγθεληξσηηθή θιηληθή εηθφλα. Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, πξέπεη πάληνηε λα
«πέθηεη» κηα κεγάιε ππνςία ζε φηη αθνξά ην πεξηβάιινλ ζαλ αηηηνινγηθφ παξάγνληα, ηδηαίηεξεο
ζεκαζίαο.
Οη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο απμεκέλνπ εηδηθνχ βάξνπο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη θπξίσο
ηνμίλεο, θάξκαθα, δηάθνξεο ινηκψμεηο, αιιά θαη πεγέο έληνλνπ ζηξεο. Βέβαηα, ην ζηξεο απηφ είλαη
γηα φινπο, αιιά νη αζζελείο κε Crohn έρνπλ κηα ηδηαίηεξε επαηζζεζία πξνδηάζεζεο γη’ απηφ.
Πάληνηε φκσο ζηηο θαηαζηάζεηο απηέο, ν παξάγσλ απηφο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ’ φςε ηφζν γηα
ςπρνζεξαπεπηηθή φζν θαη θαξκαθεπηηθή θάιπςε.

ΑΚΡΑΣΕΙΑ, ΠΕΡΙΠΡΩΚΣΙΚΗ ΔΤΦΟΡΙΑ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Υπάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθέο θιηληθέο εηθφλεο, φπνπ θαηά δηαζηήκαηα κέζα ζηε κέξα κπνξνχλ λα
εκθαλίζνπλ, ηδηαίηεξα ζε παηδηά, επεηζφδηα αθξάηεηαο θνπξάλσλ κε πεξηπξσθηηθήδπζθνξία,
ηιίγγνπο θαη αθαηξέζεηο. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο, θαηά κεγάιε πηζαλφηεηα, πξφθεηηαη γηα θιηληθέο
εηθφλεο ηεο λφζνπ ηνπ Crohn κε θξππηνγελή επηιεςία.
Η ρξφληα χπαξμε ησλ ζπκπησκάησλ απηψλ θαη ε κε έγθαηξε αληηκεηψπηζή ηνπο, πξνζζέηεη ζηελ
φιε θιηληθή εηθφλα επηπιένλ πξνβιήκαηα. Έηζη έρνπκε ηελ ηαπηφρξνλε εκθάληζε απνζηεκάησλ,
πεξηπξσθηηθψλ θιεγκνλψλ, ή πξσθηηθέο ζρηζκέο. Όιεο απηέο νη θαηαζηάζεηο ζπλνδεχνληαη απφ
έληνλα ζπκπηψκαηα δπζθνξίαο, ζχγρπζεο θαη αγσληψδνπο ζπκπεξηθνξάο. Σε ζεξαπεπηηθή
αδξάλεηα ή αδπλακία, έρνπκε αχμεζε ηεο επηιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο.

ΜΤ, ΕΠΙΛΗΠΣΙΚΕ ΚΡΙΕΙ Ε CROHN
Σε ρξφληεο θαηαζηάζεηο ηεο λφζνπ ηνπ Crohn δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη απφ ηνλ θιηληθφ γηαηξφ θαη ν
έιεγρνο ησλ κπψλ. Οη εληεξηθέο δηαηαξαρέο ηνπ Crohn, φηαλ κάιηζηα ζπλνδεχνληαη απφ επηιεπηηθέο
θξίζεηο, δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ηφζν ζηνπο κχεο φζν θαη ζηηο αξζξψζεηο. Έρνπκε έηζη ηελ
θιηληθή εηθφλα ηεο κπειίηηδαο ή αθφκε ελζεζίηηδαο, φηαλ ππάξρεη ηαπηφρξνλε πξνζβνιή θαη ησλ
αξζξψζεσλ.
Σε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξφθεηηαη γηα απηνάλνζεο θαηά πεξίπησζε παξαιιαγέο ηεο ίδηαο
θιηληθήο εηθφλαο. Οη παξαιιαγέο απηέο ζε άπεηξνπο γηαηξνχο ή ζεξαπεπηέο κε κε επαξθή γλψζε
ηνπ ζέκαηνο, δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα.

ΝΟΟ CROHN, ΑΙΜΑ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Σπλήζσο ην ηξίπηπρν ηεο λφζνπ ηνπ Crohn, επηιεπηηθψλ θξίζεσλ θαη δηαηαξαρψλ ηνπ αίκαηνο είλαη
ηαπηφρξνλα κηα απηνάλνζε δηαηαξαρή ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ αζζελνχο. Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο,
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νη πην επηθίλδπλεο θιηληθέο εθθξάζεηο ηνπ ζπκπιέγκαηνο είλαη ε αλαηκία ή αθφκε πεξηζζφηεξν κηα
απηνάλνζεαηκφιπζε θαη ηαπηφρξνλα νη απμεκέλεο εληεξηθέο αηκνξξαγίεο κε ζχγρξνλεο επηιεπηηθέο
θξίζεηο.
Πξφθεηηαη ζε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο γηα θιηληθέο θαηαζηάζεηο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο ζπλερνχο
θαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθήο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ έκπεηξνπο γηαηξνχο. Σηηο
πεξηπηψζεηο απηέο, νη επηπινθέο κεηαμχ ησλ ζπκπησκάησλ κπνξεί αξθεηέο θνξέο λα έρνπλ
απξφβιεπην θαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλν ραξαθηήξα.

CROHN, ΔΕΡΜΑ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Σε νξηζκέλεο θιηληθέο εηθφλεο, ηδηαίηεξα αηφκσλ κε απηνάλνζε πξνδηάζεζε, έρνπκε ηελ εκθάληζε
«πιεμίκαηνο» ζπκπησκάησλ, κεηαμχ ηεο λφζνπCrohn, δηαηαξαρψλ δέξκαηνο θαη επηιεπηηθψλ
θξίζεσλ. Σπλήζσο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, θπξηαξρνχλ νη δηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο φπσο ην
νδψδεο εξχζεκα ή ην γαγγξαηληθφ ππφδεξκα, ζπρλά ζπλνδεπφκελα θαη απφ ζξνκβψζεηο ηεο
πεξηνρήο ή αλαηκίαο κε ιέπηπλζε ησλ νζηψλ. Ταπηφρξνλα, παξαηεξνχληαη ρεηιίηηδεο θαη
ζηνκαηνπξνζσπηθέο θνθθησκαηψζεηο.
Σηηο θιηληθέο απηέο εηθφλεο «δε ρσξάεη» αλαβνιή δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ο
κεγάινο θίλδπλνο είλαη ε κε έγθαηξε αλαγλψξηζε ηνπ «εληαίνπ» ηεο θιηληθήο εηθφλαο, ν
πνιπκεξηζκφο ησλ ηαηξψλ θαη κηα πηζαλή «δηακάρε» εηδηθνηήησλ.

ΑΝΟΙΑ, ΠΟΓΓΩΔΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Η Σπνγγψδεο εγθεθαινπάζεηα ζπδεηήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηφζν απφ ηαηξηθνχο θχθινπο φζν
θαη απφ ηα ΜΜΔ ηδηαίηεξα έληνλα θαη κε δηάξθεηα.
Ιδηαίηεξα ηελ επνρή πνπ αλαθέξζεθε ε λνζνινγηθή ηεο ζρέζε, ιφγσ ησλ πξσηετλψλ prions κε ηελ
λφζν ησλ «ηξειψλ αγειάδσλ», δεκηνπξγήζεθε θπξηνιεθηηθά έλα επηθνηλσληαθφ θφβεηξν.
Κιηληθά, πξφθεηηαη γηα έλαλ ζπλδπαζκφ θιηληθψλ ζπκπησκάησλ άλνηαο θαη επηιεπηηθψλ θξίζεσλ ζηα
αξρηθά ζηάδηα, πνπ εάλ δελ ππάξμεη ζεξαπεπηηθή αγσγή, ηα ζπκπηψκαηα απμάλνληαη ξαγδαία. Σηα
ηειεπηαία ζηάδηα πξνζηίζεληαη έληνλεο κπνθινληθέο ςπρψζεηο θαη παξαηεηακέλεο αυπλίεο. Έρεη
πάξα πνιχ κεγάιε ζεκαζία, θπξίσο ζεξαπεπηηθή, ηα ζπκπηψκαηα απηά λα εληνπίδνληαη ην δπλαηφλ
γξεγνξφηεξα.
Απηφ ζήκεξα είλαη εθηθηφ ράξε ζηα ζχγρξνλα δηαγλσζηηθά κέζα φπσο ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία θαη
ην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα.

ΠΟΓΓΩΔΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ, ΗΛΕΚΣΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ
(ΗΕΓ)
Τν ΗΔΓ είλαη, δηαγλσζηηθά, πξνγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά, ην θχξην κέζν ηαηξηθήο ρξήζεο ζηηο
πεξηπηψζεηο ηεο ζπνγγψδνπο εγθεθαινπάζεηαο. Η ηειεπηαία παξνπζηάδεη ζηα δηάθνξα θιηληθά ηεο
ζηάδηα αιιά θαη αθφκε πξηλ εθδεισζεί θιηληθά, κηα ηεξάζηηα «πνηθηιία» επηιεπηηθψλ θξίζεσλ. Απηέο
μεθηλνχλ ζαλ κνξθέο ζηηγκηαίαο ζχγρπζεο θαη θαηαιήγνπλ κέρξη θαη ζε δηάθνξεο κνξθέο
statusepilepticus.
Οη παζνινγηθέο εθθνξηψζεηο ζην ΗΔΓ έρνπλ ηε κνξθή ησλ παξνμπζκηθψλ, βξαδέσλ νκνηφκνξθσλ
θπκάησλ ή πεξηνδηθψλ αηρκεξψλ θπκάησλ. Δκθαλίδνληαη επίζεο ζηα πξψηκα ζηάδηα θαη ηα
ιεγφκελα PSWCs (PeriodicSharpWaveComplexes). Γειαδή νκαδηθνί ζρεκαηηζκνί αηρκεξψλ θαη
νμεφκνξθσλ ζρεκάησλ πνπ μεθηλνχλ θπξίσο απφ ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην. Σηελ πεξίπησζε ηεο
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ζπνγγψδνπο εγθεθαινπάζεηαο ν δηεμνδηθφο έιεγρνο ηνπ ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο θαη ε
επαλάιεςή ηνπ είλαη ζηελ θπξηνιεμία απνιχησο αλαγθαία.

ΑΘΕΝΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Ο ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ ΣΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Η βάζε θάζε επηιεπηηθήο θξίζεο είλαη κηα ειεθηξηθή δηαηαξαρή ζηα εγθεθαιηθά θχηηαξα. Μηθξέο
νκάδεο λεπξψλσλ ζηνλ εγθέθαιν παξάγνπλ θαηά κφλαο αζζελή ειεθηξηθά πεδία. Τα ειεθηξηθά
απηά πεδία ελεξγνχλ φπσο ηα θχκαηα ηνπ λεξνχ φηαλ πέζεη κηα πέηξα ζηελ επηθάλεηά ηνπ.
Δμαπιψλνληαη δειαδή νκφθεληξα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, επεξεάδνπλ γεηηνληθά λεπξηθά θχηηαξα θαη
δηακνξθψλνπλ ηα δηθά ηνπο αζζελή ειεθηξηθά πεδία. Ο εγθέθαινο κέζσ ησλ πεδίσλ απηψλ
βξίζθεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζε κία ειεθηξνδπλακηθή ηζνξξνπία.
Μηα παζνινγηθή αλαηάξαμε απηήο ηεο ειεθηξνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο έρεη ζαλ απνηέιεζκα
ειεθηξηθέο αλαηαξάμεηο πνπ θαηαζηξέθνπλ ηα λεπξηθά θχηηαξα κέζσ ππεξζπγρξφλσλ επηιεπηηθψλ
θξίζεσλ.
Η θαιή γλψζε ησλ ειεθηξηθψλ πεδίσλ ηνπ εγθεθάινπ θαη ελ γέλεη ηεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηάο
ηνπ, ζήκεξα είλαη δπλαηή κέζσ ηνπ ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο (ΗΔΓ). Με απηφ ην δηαγλσζηηθφ
κέζν, πιένλ κπνξνχκε θαη δηαθξίλνπκε ηηο δηαηαξαρέο ησλ ήπησλ ειεθηξηθψλ πεδίσλ θαη
ξπζκίδνπκε ηηο αλάινγεο ζεξαπείεο.

ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ, ΜΝΗΜΗ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Τνπηθά αζζελή ειεθηξηθά ξεχκαηα ζηνλ εγθέθαιν αιιεινεπεξεάδνληαη θαηά ηελ πνξεία ηεο εκέξαο
θαη λχρηαο ζηνλ εγθέθαιν, δεκηνπξγψληαο κεηαμχ ηνπο, πνπ είλαη θαη ε βάζε εγθεθαιηθψλ
ιεηηνπξγηψλ. Η ζεκαληηθφηεξε δηαζχλδεζε είλαη απηή ηνπ θεληξηθνχ ξπζκηζηή ηεο εγθεθαιηθήο
ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ππνζαιάκνπ κε ην θέληξν δηαρείξηζεο ηεο κλήκεο, πνπ είλαη ν
ππνζάιακνο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ επηιεπηηθέο θξίζεηο θαη δηαηαξαρέο ηεο κλήκεο
ζπκβαδίδνπλ. Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ε θιηληθή πεξίπησζε ηνπ Alzheimer.
Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ν δηεμνδηθφο έιεγρνο ηεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εγθεθάινπ κέζσ ηνπ
ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο (ΗΔΓ) ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο.

ΕΝΣΕΡΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Έρνπλ πεξάζεη πάξα πνιιά ρξφληα εληαηηθήο έξεπλαο γηα λα ζρεκαηηζηεί κηα γλψζε γχξσ απφ ηελ
επίδξαζε ηεο εληεξηθήο ιεηηνπξγίαο ζηνλ εγθέθαιν. Μάιηζηα, ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα έρεη
πξνρσξήζεη απηή ε έξεπλα ηφζν πνιχ, ηδηαίηεξα ζε ακεξηθαληθά εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, πνπ πιένλ
μέξνπκε φηη ε εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε εληεξηθή ιεηηνπξγία είλαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε.
Απηή ε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο δεκηνπξγεί πνηθίιεο δηαηαξαρέο πνπ παίξλνπλ ηε κνξθή θιηληθψλ
ζπλδξφκσλ. Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ ζπλδξφκνπ είλαη ε πάζεζε ηνπ επεξέζηζηνπ
εληέξνπ.
Πξηλ φκσο αθφκα εκθαληζζνχλ έληνλα θιηληθά ζχλδξνκα εμ’ αηηίαο ηεο δηαηαξαρήο ηεο «ζρέζεο»
εληέξνπ-εγθεθάινπ, παξνπζηάδνληαη ζχγρξνλα ζπληνληζκέλεο παζνινγηθέο εθθνξηψζεηο
εγθεθαιηθψλ λεπξψλσλ, πνπ είλαη πξνάγγεινη επηιεπηηθψλ θξίζεσλ. Γειαδή ηέηνηεο δηαηαξαρέο
πξνθαινχλ ηε δεκηνπξγία θαη επηιεπηηθψλ ζπλδξφκσλ.
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Οη λέεο απηέο γλψζεηο νδεγνχλ ζηελ εθηίκεζε φηη ζηηο πεξηπηψζεηο έληνλσλ γαζηξεληεξηθψλ
δηαηαξαρψλ πξέπεη θαλείο λα ππνςηάδεηαη θαη κηα «ππνβφζθνπζα» επηιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα. Καη
ηνπιάρηζηνλ, έζησ θαη κηα θνξά λα πξνηείλεηαη θαη έλαο ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθφο έιεγρνο.

ΕΝΣΕΡΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Ήδε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ε εληεξηθή ρισξίδα θαη ν εγθέθαινο αλαπηχζζνληαη παξάιιεια
θαη αιιεινεπεξεάδνληαη. Η ρισξίδα ηνπ εληέξνπ ζπγθεληξψλεη κηα «αηειείσηε» πνηθηιία
βαθηεξηδίσλ ηα νπνία παξάγνπλ έλα πιήζνο κεηαβνιηηψλ κε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ επεξεάδνπλ
έληνλα θαη ηνλ εγθέθαιν. Σηνηρεία ησλ κεηαβνιηηψλ απηψλ, φπσο ηα δηάθνξα ιηπαξά νμέα, έρνπλ
«ιφγν» ηφζν ζηνλ ζρεκαηηζκφ φζν θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθαιηθνχ θξαγκνχ. Ο εγθεθαιηθφο
θξαγκφο είλαη έλα «δίρηπ» θπηηάξσλ πνπ πξνζηαηεχεη ηνλ εγθέθαιν απφ ηελ είζνδν αλεπηζχκεησλ
νπζηψλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ.
Σην ζεκείν απηφ είλαη νπζηψδεο ν ξφινο εηδηθά ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κεηαβνιίηε ηεο εληεξηθήο
ρισξίδαο ηνπ βνπηπξηθνχ νμένο. Η νπζία απηή παίδεη ηεξάζηην ξφιν ζηε ζπλνρή ηνπ δηθηχνπ ηνπ
εγθεθαιηθνχ θξαγκνχ. Γηαηαξαρέο ηεο ζχλζεζήο ηεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξνθαινχλ βιάβεο
ζηνλ θξαγκφ, πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηελ εκθάληζε επηιεπηηθψλ
θξίζεσλ.

«ΑΞΟΝΑ» ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ-ΕΝΣΕΡΟΤ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Τα ηειεπηαία πέληε ρξφληα, εληαηηθέο έξεπλεο ζε φια ζρεδφλ ηα δπηηθά παλεπηζηήκηα έθεξαλ ζην
θσο λέεο γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ έρεη ν εγθέθαινο κε ην έληεξν. Έρεη
δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη κηα δπλακηθή ζρέζε κεηαμχ εληεξηθήο ρισξίδαο θαη εγθεθάινπ. Η ζρέζε
απηή έρεη ηδηαίηεξε ιεηηνπξγηθή ζεκαζία έηζη, πνπ κπνξεί επηζηεκνληθά λα γίλεη δεθηφο ν φξνο
εληεξνεγθεθαιηθφο άμνλαο. Σηνλ άμνλα απηφλ δηαδξαζηηθά ζπκπξάηηνπλ θπξίσο ν εγθεθαιηθφο
θξαγκφο θαζψο επίζεο νπζίεο πνπ παξάγνληαη απφ ηε ρισξίδα ην εληέξνπ, φπσο ηκήκαηα
βαθηεξηδίσλ, θπηνθίλεο θαη ηδηαίηεξα ζεξνηνλίλε.
Η ηζνξξνπία ζηνλ άμνλα απηφλ είλαη νπζηαζηηθή γηα λα ππάξρεη κηα θιηληθή «εξεκία». Τπρφλ
δηαηαξαρέο ηεο ηζνξξνπίαο, δεκηνπξγνχλ ζρεδφλ θαηά θαλφλα, παζνινγηθέο ζχγρξνλεο
ππεξεθθνξηψζεηο εγθεθαιηθψλ λεπξψλσλ. Γειαδή, δεκηνπξγνχλ εγθεθαιηθέο θαηαζηάζεηο πνπ
δηαπιάζνπλ ην ππφζηξσκα επηιεπηηθψλ θξίζεσλ δηαθφξσλ κνξθψλ. Απηφ θάλεη ηνλ έιεγρν ηεο
γαζηξεληεξηθήο ιεηηνπξγίαο ζε φιεο ηηο κνξθέο επηιεπηηθψλ θξίζεσλ απαξαίηεην.

«ΕΝΣΕΡΙΚΗ» ΕΡΟΣΟΝΙΝΗ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Η ζεξνηνλίλε είλαη έλαο εθ ησλ βαζηθφηεξσλ θαη πιένλ γλσζηψλ λεπξνδηβαβηβαζηψλ ηνπ λεπξηθνχ
ζπζηήκαηνο. Οη δξάζεηο ηεο ζεξνηνλίλεο ζηνλ εγθέθαιν είλαη πνηθίιεο, θπξίσο φκσο γλσξίδνπκε
απφ ηηο έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ηελ επηξξνή πνπ έρεη ζηε δηακφξθσζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ θαη ηδηαίηεξα ηεο θαηάζιηςεο.
Έρεη φκσο πξφζθαηα πηζηνπνηεζεί θαη έλαο ηδηαίηεξνο ξφινο ηεο ζηηο επηιεπηηθέο θξίζεηο. Απηφο ν
ξφινο θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ζπνπδαίνο δηφηη ε ζεξνηνλίλε έρεη κηα ηζρπξή επηξξνή ζηε
κεηαβίβαζε θαη δεκηνπξγία ζεκάησλ, πνπ πξνθαινχλ κε ηε ζεηξά ηνπο επηιεπηηθέο θξίζεηο.
Σηελ έξεπλα ινηπφλ γηα ηελ αιιεινπρία ζεξνηνλίλεο-επηιεπηηθψλ θξίζεσλ βξέζεθε φηη πεξίπνπ
θαηά 40% ε νπζία απηή παξάγεηαη ζην έληεξν. Δληεξηθέο ινηπφλ δηαηαξαρέο κε επαθφινπζν ηελ
αλσκαιία ζσζηήο παξαγσγήο ζεξνηνλίλεο, νδεγεί πηζαλφλ ζε επηιεπηηθέο θξίζεηο. Αλ θαη ηα
εξσηήκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο είλαη αθφκε ππφ δηεξεχλεζε, ππάξρνπλ άθζνλεο ελδείμεηο γηα
θιηληθνχο ζπλδπαζκνχο π.ρ. επηιεςίαο, θαηάζιηςεο θαη γαζηξεληεξηθψλ δηαηαξαρψλ ή επηιεπηηθνχ
ηχπνπ εκηθξαλίεο θαη αχξα.
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ΕΝΣΕΡΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ, ΑΝΟΟΠΟΙΗΣΙΚΟ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Τν αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα έρεη θάπνηα εηδηθά θχηηαξα πνπ φηαλ δηεγείξνληαη πξνθαινχλ ηελ
παξαγσγή αληηζσκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε νπνηνπδήπνηε θηλδχλνπ πξνζβάιεη ηνλ νξγαληζκφ.
Τα ζσκαηίδηα απηά, ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή ππξνδνηεί ηελ έλαξμε απηήο ηεο αλνζνινγηθήο
δηαδηθαζίαο, είλαη νη ιεγφκελεο θπηνθίλεο. Η «αιπζίδα» παξαγσγήο ησλ θπηνθηλψλ μεθηλάεη απφ ηα
κηθξφβηα ηεο εληεξηθήο ρισξίδαο. Έηζη ινηπφλ έρνπκε ζε θάζε έθθξαζε ζρεδφλ νπνηαζδήπνηε
ακπληηθήο αληίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ παξνπζία ηεο ιεηηνπξγηθήο ρισξίδαο ηνπ εληέξνπ. Απηή
είλαη, ζε φηη αθνξά ηελ παξαγσγή ησλ θπηνθηλψλ, ηδηαίηεξα έληνλε ζηηο δηάθνξεο
λεπξνθπζηνινγηθέο δηαδηθαζίεο αληίδξαζε θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη θαη ηα
δηάθνξα επηιεπηηθά ζχλδξνκα. Τα ηειεπηαία ρξφληα ζρεδφλ ην κεγαιχηεξν βάξνο ηεο έξεπλαο γηα
ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ έρεη επηθεληξσζεί ζην ζεκείν απηφ.
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ΒΑΚΣΗΡΙΔΙΑ ΕΝΣΕΡΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΨΙΕ
Τα βαθηεξίδηα ηνπ εληέξνπ παξάγνπλ ζεηξέο εηδηθψλ κνξίσλ, θπξίσο ηνπ βνπηπξηθνχ νμένο, πνπ
επεξεάδνπλ ηδηαίηεξα έληνλα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηκαηηθνχ θξαγκνχ ηνπ εγθεθάινπ. Γειαδή, έρνπλ
ηελ ηθαλφηεηα λα «αλνηγνθιείλνπλ» ηελ πφξηα εηζφδνπ δηαθφξσλ νπζηψλ απεπζείαο ζηνλ εγθέθαιν.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νπζηαζηηθά επεξεάδνπλ άκεζα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ άκπλά ηνπ.
Γηαηαξαρέο ηνπ εληέξνπ ζηελ θαηεχζπλζε απηή δεκηνπξγνχλ αιπζηδσηέο βηνρεκηθέο αληηδξάζεηο
πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα δηάθνξεο επηιεπηηθέο θξίζεηο. Γλσξίδνληαο θαλείο ηελ ςπρνινγία ησλ
ιεηηνπξγηψλ απηψλ κπνξεί άκεζα λα επέκβεη ζεξαπεπηηθά ζε παζήζεηο κε γαζηξνεληεξηθέο
δηαηαξαρέο θαη επηιεπηηθά ζχλδξνκα.
Η ζπλερήο κειέηε απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ έθεξε εκπεηξηθά θαη ηε δηαγλσζηηθή ξνπηίλα ηνπ
ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο ζηηο γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο.

ΕΝΣΕΡΟ, ΚΑΣΑΘΛΙΨΗ
Δθηεηακέλεο έξεπλεο ζην παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληα ηα ηειεπηαία ρξφληα έδεημαλ φηη
ζπγθεθξηκέλνη κεηαβνιίηεο ηεο εληεξηθήο ρισξίδαο, αλάινγα κε ηε ζχλζεζε θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηά
ηνπο, «αλεβνθαηεβάδνπλ» ηα επίπεδα ηεο ζεξνηνλίλεο ζην έληεξν. Τα επίπεδα απηά ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα θζάζνπλ θαη ην 90% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηνπο. Η έιιεηςε δε, ηεο
ζεξνηνλίλεο είλαη έλαο «ζεκέιηνο ιίζνο» γηα ηελ εκθάληζε θαηαζιηπηηθψλ ζπλδξφκσλ. Πιένλ, είλαη
εκθαλήο ζε φηη αθνξά ηελ παζνγέλεηα ηεο θαηάζιηςεο, ε ζρέζε πνπ πθίζηαηαη κε ηελ εληεξηθή
ιεηηνπξγία. Έηζη επηβεβαηψλεηαη ε παιηά εκπεηξία πνπ ζε πεξηπηψζεηο εληεξηθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο
π.ρ. ζην επεξέζηζην έληεξν ή γαζηξνξξαγία ρνξεγνχλην θαη αληηθαηαζιηπηηθά.
Δπίζεο είλαη πιένλ θαηαλνεηφ γηαηί ζηελ θαηάζιηςε έρνπκε ζρεδφλ πάληα δηαηαξαρέο πέςεο θαη
δπζθνηιηφηεηαο.

ΕΝΣΕΡΙΚΑ ΒΑΚΣΗΡΙΔΙΑ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ, ΚΛΗΡΤΝΗ ΚΑΣΑ ΠΛΑΚΑ
Σην Σηθάγν ηνπ Ιιηλφηο, ζην ηειεπηαίν ζπλέδξην ησλ λεπξνεπηζηεκφλσλ έγηλαλ κεξηθέο ζπνπδαίεο
παξνπζηάζεηο. Τν ζέκα ήηαλ γχξσ απφ ηελ επαλαλεχξσζε θαη κπειηλψζεηο.
Σχκθσλα κε ηνπο λεπξνεπηζηήκνλεο εθεί, ηκήκαηα κεηαβνιηηψλ ηεο εληεξηθήο ρισξίδαο θαη κάιηζηα
ζπγθεθξηκέλσλ βαθηεξηδίσλ, βνεζνχλ νπζηαζηηθά ζηελ επαλακπειίλσζε λεχξσλ πνπ έρνπλ
πξνζβιεζεί πεηξακαηηθά απφ ηελ ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο. Οη ίδηεο παξαηεξήζεηο ηζρχνπλ θαη γηα
θάπνηα επηιεπηηθά ζχλδξνκα.
Μάιηζηα παξνπζηάζζεθε γηα πξψηε θνξά θαη ε πξφηαζε ηεο «ζπκβηνηηθήο βηνζεξαπείαο», κηαο
κνξθήο ζπγθεθξηκέλεο αγσγήο ζηελ θαηεχζπλζε απηή.
Η ζπκβηνηηθή βηνζεξαπεία, ξίρλεη λέεο γέθπξεο ζηελ αλακφξθσζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
λεπξηθψλ θπηηάξσλ, ξπζκίδνληαο ηε ρισξίδα ηνπ εληέξνπ.

HUMAN MICROBIOME PROJECT
Τν human microbiome project είλαη ήδε ην πξψην πξφγξακκα έξεπλαο, ρξεκαηνδνηνχκελν απφ

πνιιέο πιεπξέο, πνπ ηξέρεη ζε φηη αθνξά ηηο έξεπλεο ηνπ άμνλα «εγθεθάινπ-εληέξνπ» θαη
ησλ λεπξνινγηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ. Τα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ
αλακέλεηαη λα αλαδείμνπλ ζεξαπεπηηθέο ιχζεηο γηα ηα λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα εμ’ αηηίαο
ησλ δηαηαξαρψλ απηψλ. Παξάιιεια δε, λα δνζεί ε επθαηξία αλαζεψξεζεο ησλ απνθάζεσλ
γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηνπο ηξφπνπο δηαηξνθήο ζε δηάθνξεο ειηθίεο θαη δηάθνξεο
θαηαζηάζεηο.
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ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΝΣΕΡΟΤ, ΝΕΤΡΟΝΙΚΑ ΣΟΞΑ
Δγθεθαιηθέο έξεπλεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο έρνπλ δείμεη θαη απνδείμεη φηη,
ζηνηρεία ηεο κηθξνβηαθήο ρισξίδαο επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηε ιεηηνπξγία λεπξσληθψλ
δηθηχσλ κεηαμχ ακπγδαιήο θαη πξφζζηνπ ινβνχ ηνπ εγθεθάινπ. Μάιηζηα, απηή ε επηξξνή είλαη
ηδηαίηεξα έληνλε ζηηο βξεθηθέο θαη παηδηθέο ειηθίεο. Έηζη ινηπφλ, είλαη πιένλ γλσζηφ φηη ζηνηρεία ηεο
εληεξηθήο ρισξίδαο επεξεάδνπλ άκεζα ηε ζπκπεξηθνξά θφβνπ-απάζεηαο πνπ θαηεπζχλεηαη απφ
ηελ ακπγδαιή θαη ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ πξφζζην ινβφ. Καζαξά ζεξαπεπηηθά, ε γλψζε απηνχ ηνπ
ζπλδπαζκνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα νξγαληθψλ ρεκηθψλ παξεκβάζεσλ ζην έληεξν, κε ζηφρν ηε
ζεξαπεία ηέηνησλ ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ.
Αθφκε, κηα ζπληνληζκέλε δηαηξνθηθή παξέκβαζε κε αλάινγε πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
λεπξνληθνχ ηφμνπ ακπγδαιήο-πξφζζηνπ ινβνχ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο
ζπκπεξηθνξάο πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε.

ΕΠΙΛΗΨΙΑ, ΑΝΟΙΑ, LEWYBODY
Γηεζλψοεάλνηα – lewybody (LewyBodyDemenz) είλαη κηα ζρεηηθά λέα έλλνηα θαη πνιχ ιίγεο θιηληθέο
παγθνζκίσο έρνπλ ζήκεξα ηφζν ηνλ εμνπιηζκφ φζν θαη ηηο γλψζεηο γηα ηελ έγθπξε δηάγλσζε θαη
πηζηνπνίεζε ηνπ θιηληθνχ «εχξνπο» ηεο λφζνπ.
Ιδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηελ θαηεχζπλζε απηή δεκηνπξγνχλ θαη νη πεξηπηψζεηο ησλ επηκέξνπο άιισλ
λνζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ θαηά θαλφλα ζπλνδεχνπλ απηέο ηηο λνζνινγηθέο εηθφλεο, θπξίσο νη
επηιεπηνγελείεο θξίζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο θαη ηηο δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ.
Οη «παξάπιεπξεο» απηέο ζπκπησκαηνινγίεο ζθεπάδνπλ πνιιέο θνξέο ηελ θιηληθή εηθφλα ηεο
άλνηαο δπζθνιεχνληαο πνιχ ηελ ηειηθή δηάγλσζε. Γεληθά, είλαη νπζηψδεο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο
λα γλσξίδεη ηφζν ν γηαηξφο φζν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ αζζελνχο φηη ε Lewy-BodyDemenzεκθαλίδεη
πάληα κηα παξάιιειε επηιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ εγθέθαιν.

ΕΠΙΛΗΨΙΑ , ALZHEIMER
Αλακθηζβήηεηα, εδψ θαη πνιιά ρξφληα είλαη γλσζηφ ζηνπο γηαηξνχο φηη ππάξρεη κηα έληνλε θιηληθή
ζρέζε ηεο λφζνπ ηνπ Αιηζράηκεξ κε ηηο επηιεπηηθέο θξίζεηο.
Έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο εδψ θαη δεθαεηίεο λα πξνζδηνξηζζεί απηή ε ζρέζε αξηζκεηηθά. Υπάξρνπλ
θάπνηα απνηειέζκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε πνζνζηφ ζπλχπαξμεο ησλ δχν λνζεκάησλ, κεηαμχ 15%
έσο 70%.
Η απφθιηζε απηή είλαη ηφζν κεγάιε δηφηη ε θάζε ζηαηηζηηθή κειέηε γηλφηαλ ή θαη γίλεηαη αθφκε κε
δηαθνξεηηθά κεζνδηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη απνθιεηζκνχ πεξηζηαηηθψλ θαη θάησ απφ νπζηαζηηθέο
δηαθνξέο νξηζκψλ νξνινγίαο.
Τν κεγάιν φκσο ράζκα πξνθχπηεη ιφγσ ηνπ φηη δε ιακβάλνληαη ή δε ιακβάλεηαη ππφςε ε
θαηαγξαθή ηνπ ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο (ΗΔΓ) θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο
απηέο.
Σε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο πνπ ειήθζεζαλ ππφςε, ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ ΗΔΓ γηα ηνπο
αζζελείο Αιηζράηκεξ, ε πηζηνπνίεζε ησλ επηιεπηηθψλ θξίζεσλ έιαβε έλα ηεξάζηην πνζνζηφ. Σε
ζεκείν πνπ λα ζεσξείηαη φηη νη θξίζεηο απηέο είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ Αιηζράηκεξ θαη φηη ην
ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα είλαη πιένλ απαξαίηεην δηαγλσζηηθφ κέζν γηα ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ.
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ALZHEIMER, ΕΠΙΛΗΨΙΑ, ΧΡΟΝΟ
Τα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη κηα πξνζπάζεηα κέζσ ηνπ ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο (ΗΔΓ) λα
θαιπθζεί ην δηαγλσζηηθφ θελφ πνπ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο ππνςίαο ζηελ αξρή
ηεο παζνινγηθήο εμέιημεο ηεο λφζνπ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζπνπδαίν ιφγσ ηνπ φηη πηζηνπνηεκέλα ε
λφζνο ηνπ Αιηράηκεξ κπνξεί λα δηαγλσζζεί κεηά ζάλαηνλ.
Σπνξαδηθέο έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έδεημαλ φηη αθφκε θαη πξηλ ηελ εκθαλή έλαξμε ησλ
θιηληθψλ ζπκπησκάησλ, ην ΗΔΓ κπνξεί λα καο δψζεη ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ «δεκάησλ»
θαηαγξαθψλ εηδηθψλ γηα ηε λφζν. Μάιηζηα κέζσ ηεο επαλάιεςεο ησλ εμεηάζεσλ ΗΔΓ κπνξνχκε λα
παξαθνινπζήζνπκε ηφζν ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ φζν θαη ηελ πνξεία κηαο ηπρφλ ζεξαπεπηηθήο
αγσγήο. Λφγσ ηνπ φηη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη νη ππεξζχγρξνλεο επηιεπηνκνξθηθέο
εθθνξηψζεηο, κπνξεί λα γίλνπλ θαη πξνβιέςεηο. Έηζη ινηπφλ, κέζσ ΗΔΓ ιακβάλνληαη ππ΄ φςηλ θαη
νη παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα ρξφλν ηεο λφζνπ. Έλα ζηνηρείν
πνπ πέξα απφ ηηο πξνγλψζεηο, κπνξεί λα είλαη αξσγφο θαη ζηελ ζεξαπεπηηθή πξνζπάζεηα.

ALZHEIMER, ΕΠΙΛΗΨΙΑ, ΓΕΝΕΣΙΚΗ
Έλαο απφ ηνπο δηθαηνινγεκέλνπο θφβνπο πνπ έρνπλ ηφζν νη αζζελείο γηα ηνπο επηγφλνπο ηνπ, αιιά
θαη νη ζπγγελείο γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο, είλαη ην θιεξνλνκηθφ δπλακηθφ ηεο γελεηηθήο πξνδηάζεζεο
ηνπ Αιηζράηκεξ. Η πξνδηάζεζε απηή κπνξεί κέρξη έλα ζεκείν λα ειεγρζεί λεπξνθπζηνινγηθά,
ζπγθξίλνληαο ηα ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθά (ΗΔΓ) δείγκαηα ησλ δηαθφξσλ αηφκσλ ηεο ίδηαο
νηθνγελεηαθήο πξνέιεπζεο, ζπγθξίλνληαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο εθθνξηψζεσλ ΗΔΓ θαη ηδίσο
επηιεπηηθνχ ηχπνπ. Λακβαλνκέλεο ππ’ φςηλ ηεο πνιππαξαγνληηθήο αηηηνινγίαο ηνπ Αιηζράηκεξ,
απηφ είλαη ηξνκεξά δχζθνιν λα γίλεη κε άιιεο κεζφδνπο, αθφκε θαη γελεηηθά ηεζη.
Τν ΗΔΓ έρεη βξεζεί φηη κπνξεί λα δψζεη, αλ φρη απνδείμεηοιφγσ ηνπ ζηαηηζηηθά κηθξνχ αξηζκνχ
ζπγθέληξσζεο δεηγκάησλ, ελδείμεηο πηζαλήο γελεηηθήο επηβάξπλζεο. Απηφ κπνξεί απηφκαηα λα γίλεη
ε αξρή κηαο εμαηνκηθεπκέλεο δηαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζρεδφλ πάληα απνδίδεη νπζηαζηηθέο
πιεξνθνξίεο.
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ΕΠΙΛΗΨΙΑ, ALHEIMER, ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΜΕΑ
Σηελ θπξηνιεμία, κέρξη πξηλ δχν ρξφληα ε θιηληθή λεπξνινγία πνιχ δχζθνια κπνξνχζε λα
ζηνηρεηνζεηήζεη έζησ ηελ ππφλνηα κηα αξρφκελεο αζζέλεηαο Αιηζράηκεξ. Τειεπηαίεο βηνρεκηθέο
εμεηάζεηο αιιά θπξίσο εμειηζζφκελεο δηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαοθαη ηνπ
ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο (ΗΔΓ), ζπλεπηθνπξνχκελεο θαη απφ ηελ δηαξθψο απμαλφκελε ηαηξηθή
πείξα πάλσ ζηελ πιαηθφξκα απηή, αλνίγνπλ ζπλερψο λένπο δηαγλσζηηθνχο θαη ζεξαπεπηηθνχο
δξφκνπο γηα ηε λφζν απηή.
Σήκεξα πιένλ, είλαη αδηαλφεην, αλ φρη «απαγνξεπκέλν», λα κελ εμαληιείηαη ε πιεζψξα απηή ησλ
δηαγλσζηηθψλ κέζσλ έγθαηξα γηα ηε δηάγλσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο γηα ηε
λφζν ηνπ Αιηζράηκεξ.
Τν επράξηζην είλαη φηη νη λένη γηαηξνί θαη θνηλφ θαηάιιεια πιεξνθνξεκέλν απφ ηα ΜΜΔ, δεηνχλ ηνλ
έιεγρν απηφ πνπ αλνίγεη λένπο δξφκνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ.

ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΨΕΙ
Σηηο κέζεο ειηθίεο, δειαδή κεηά ηα 50 έηε, ηαθηηθά εκθαλίδεηαη ζηα άηνκα απηά ην δίπνιν ησλ
ζηηγκηαίσλ επαλαιακβαλφκελσλ δηαιείςεσλ θαη εθηεηακέλσλ θελψλ κλήκεο.
Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο, φηαλ γίλεηαη δηεμνδηθφο λεπξνινγηθφο έιεγρνο ζπκπιεξσκέλνο κάιηζηα θαη
απφ ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθή (ΗΔΓ) εμέηαζε, παξνπζηάδνληαη εληππσζηαθά πνιιέο ηαθηηθέο
επηιεπηηθνχ ηχπνπ εθθνξηψζεηο, αξθεηέο θνξέο κάιηζηα ζπλεπηθνπξνχκελεο θαη απφ αλάινγα
θιηληθά ζηνηρεία. Σηελ ζχγρξνλε, ηδηαίηεξα ζηξεζνγφλν, επνρή είλαη αλάγθε ζε κεγαιχηεξα άηνκα
πνπ παξαηεξνχληαη απηέο νη δηαηαξαρέο λα γίλεηαη έγθαηξα θαη ν αλάινγνο έιεγρνο, έηζη ψζηε λα
εμαζθαιίδνληαη νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρεκέλε αγσγή.

ΤΠΑΕΙ ΠΡΟΩΠΟΤ ΜΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΛΟΓΟΤ
Μηα κηθηή ζπκπησκαηνινγία πεξηνδηθψλ θελψλ κλήκεο ζπλνδεπφκελσλ απφ ζπζπάζεηο
πξνζσπηθψλ κπψλ θαη ηαπηφρξνλε δπζρέξεηα ιφγνπ, είλαη έλα ηξίπηπρν ζπκπησκαηνινγίαο πνπ
ππνδεηθλχεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κηα επηιεπηηθή πξνδηάζεζε θαη απαξρέο κηαο αλντθήο εμέιημεο.
Πξφθεηηαη γηα ην timing ηεο άκεζεο δηαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο θαη
ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο (ΗΔΓ), ψζηε λα απνθιεηζζεί ε κία ή άιιε λφζνο. Σην ζεκείν απηφ
πξέπεη λα ηνληζζεί ε απφιπηε αλαγθαηφηεηα απηψλ ησλ εμεηάζεσλ άκεζα. Αλ αθεζεί ν ρξφλνο θαη
δνζεί ε «επρέξεηα» εμέιημεο ηεο λνζεξήο θαηάζηαζεο ρσξίο ηελ έγθαηξε θαξκαθεπηηθή αγσγή, ηφηε
είλαη βέβαηε ε αλάπηπμε κηαο πνιχ άζρεκεο λνζνινγηθήο εμέιημεο κε ηεξάζηηεο δπζθνιίεο
αληηκεηψπηζεο.

ΕΛΑΦΡΑ ΓΝΩΣΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Τν θπξηφηεξν πξφβιεκα ησλ λεπξνεπηζηεκψλ ζηηο αγγινζαμσληθέο ρψξεο είλαη ηα ηειεπηαία ρξφληα
απηφ ηνπ Αιηζράηκεξ. Σηελ πξνζπάζεηα δε, πνπ γίλεηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο λνζνινγηθήο θαη
θιηληθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο, Ακεξηθαλνί εξεπλεηέο πξνηείλνπλ, κεηαμχ άιισλ, θαη ηνλ φξν ειαθξά
γλσζηηθή αλεπάξθεηα (MildCognitiveImpairment–MCI). Πξφθεηηαη γηα ην ζεσξνχκελν πξνζηάδην ηεο
θιηληθήο εκθάληζεο ηνπ Αιηζράηκεξ θαη ε δηάξθεηά ηνπ πηζαλνινγείηαη κεηαμχ 5-7 έηε.
Καηά ηελ πεξίνδν απηή, παξαηεξείηαη κηα κηθξή έσο κεγάιε δηαηαξαρή-απψιεηα ηεο κλήκεο ρσξίο
φκσο παξνπζία άιισλ εθπηψζεσλ ησλ γλσζηηθψλ δηαηαξαρψλ.
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Έξεπλεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο MCI έδεημαλ φηη ην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα (ΗΔΓ) έρεη πνιχ ζαθείο
ελδείμεηο παζνινγηθψλ εμειίμεσλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απηή.
Πξφθεηηαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ θαηαγξαθή εηδηθψλ ζηνηρείσλ ΗΔΓ πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε
επηιεπηνγελνχο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ εγθέθαιν, ε νπνία πξνθαλψο δεκηνπξγεί θαη ηελ θιηληθή
ζπκπησκαηνινγία ηεο MCI.

ΕΠΙΛΗΠΣΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΜΝΗΙΑ
Η εκθάληζε ηεο ακλεζίαο θάζε θιηληθήο κνξθήο θαη έθηαζεο είλαη πάληνηε έλα απνηέιεζκα κηαο
δηαηαξαγκέλεο εγθεθαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζρεδφλ πάληα θαηαγξάθεηαη θαη ζην
ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα κε ζρεηηθή επθξίλεηα.
Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ζε θάζε πεξίπησζε κεγάιεο ή κηθξήο εκθάληζεο επεηζνδίνπ ακλεζίαο
αλεμαξηήηνπ ειηθίαο θαη θχινπ ηνπ αηφκνπ είλαη αλαγθαία κηα ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθή θαηαγξαθή
πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί ε έθηαζε ηεο δπζιεηηνπξγίαο θαη λα αξρίζεη ε νπζηαζηηθή ζεξαπεπηηθή
αγσγή.

ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΑ
Η θιηληθή θαη παζνινγηθή ζρέζε κεηαμχ επηιεςίαο θαη άλνηαο είλαη ζαλ ηε θσηηά κε ην πεηξέιαην. Η
χπαξμε ηεο κίαο λνζνινγηθήο δηαδηθαζίαο εληζρχεη ηελ άιιε θαη φηαλ αξρίδνπλ λα ζπλππάξρνπλ
δπλακψλεη ε ζπκπησκαηνινγία θαη ησλ δχν, αιιά ηαπηφρξνλα παξάγεηαη θαη κηα θαηλνχξηα,
ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ έληαζε ησλ επηιεπηηθψλ θξίζεσλ.
Σ’ έλαλ θφζκν πνπ γεξάζθεη κε γεσκεηξηθή πξφνδν, αλακελφκελα ν ζπλδπαζκφο άλνηαο κε
επηιεςία απμάλεηαη έληνλα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη αξηζκνί είλαη ακείιηθηνη θαη ε γξήγνξε αλάπηπμε
δελ επηηξέπεη πηα δηεμνδηθέο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο.
Σε αηνκηθφ επίπεδν πξέπεη πιένλ λα ζεσξείηαη δπλαηφλ φηη θάζε κνξθή άλνηαο αλά πάζα ζηηγκή
κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηιεπηηθέο θξίζεηο ή θαη λα πξνθιεζεί απφ απηέο.
Γειαδή, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο αλά πάζα ζηηγκή ε εηδηθή ηαηξηθή ζπκβνπιή είλαη απαξαίηεηε.

ΕΠΙΛΗΠΣΙΚΕ ΚΡΙΕΙ, ΑΝΟΙΕ, ΣΑΣΙΣΙΚΗ
Η ηαθηηθή ηαπηφρξνλε εκθάληζε κεηθηψλ θιηληθψλ ζπκπησκάησλ άλνηαο θαη επηιεςίαο, άξρηζε λα
γίλεηαη ηαηξηθά ελδηαθέξνπζα γηα έξεπλα απφ ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα.
Σπγθεθξηκέλα, κηαο ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ζηαηηζηηθή έξεπλα έγηλε απφ γηαηξνχο ηεο δηάζεκεο
ακεξηθάληθεο ζρνιήο Mayo-Clinic κε ην επίζεο ακεξηθαληθφ AlzheimerDiseaseResearchCenter. Τα
δχν απηά ηλζηηηνχηα ζπγθέληξσζαλ απνηειέζκαηα ηεο ηάμεο 4% αζζελεηψλ κε ηαπηφρξνλε
εκθάληζε θαη ησλ δχν θιηληθψλ εηθφλσλ. Έλα πνζνζηφ ηδηαίηεξα πςειφ, εάλ ιάβεη θαλείο ππφςε φηη
θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δηαγλψζεσλ ππάξρνπλ πνιχ πιαηηέο «γθξίδεο δψλεο», φπνπ
ζπλππάξρνπλ κελ ηα δηαθνξεηηθά ζπκπηψκαηα ρσξίο φκσο λα είλαη θιηληθά εκθαλή.

ΑΝΟΙΑ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ, ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (ΜΣ)
Η Μαγλεηηθή Τνκνγξαθία απνηειεί έλα ζπνπδαίν δηαγλσζηηθφ εξγαιείν ηφζν γηα ηελ άλνηα φζν θαη
ηελ επηιεςία. Απφ δηάθνξεο εμεηαζηηθέο εξεπλεηηθέο νκάδεο έρεη βξεζεί φηη ηα παζνινγηθά
επξήκαηα ΜΤ ζε νκάδεο αζζελψλ κε «κηθηή» ζπκπησκαηνινγία, αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 80-87%. Αλ
δε, ε αλάιπζε ησλ ζπκπησκάησλ γίλεη κε αθφκε επηιεθηηθφηεξν ηξφπν, ηφηε δελ έρεη ζεκαζία κφλν
ην παζνινγηθφ εχξεκα αιιά θαη ην «ηη είδνπο» είλαη απηφ.

14 | ελίδα

bioneurologics.gr | τηλ. 210-7293943

ΒΙΟΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΑΘΕΝΕΙΕ

Έρεη βξεζεί κέρξη ζηηγκήο φηη ηα επξήκαηα απηά είλαη θπξίσο απνκπειηλψζεηο θαη «νπιέο»
εγθεθαιηθψλ εκθξαγκάησλ ή αηκνξξαγηψλ.
Έρεη γίλεη πιένλ ζαθέο φηη θαη κφλν ε ππφλνηα θάπνηαο ζπκπησκαηνινγίαο ηνπ είδνπο, αξθεί ζαλ
έλδεημε γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αζζελνχο κε ηελ ΜΤ ηνπ εγθεθάινπ.

ΕΠΙΛΗΨΙΑ, ΑΝΟΙΑ, ΗΛΕΚΣΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΗΕΓ)
Σηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ην ΗΔΓ θαζηεξψζεθε απφ ηηο γεξκαληθέο λεπξνινγηθέο θιηληθέο
ζαλ ην «απφιπην» δηαγλσζηηθφ κέζν γηα ηηο επηιεςίεο. Βέβαηα ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, νη
έξεπλεο ζρεηηθά κε ην ΗΔΓ δηεθπεξαηψζεθαλ θαη γηα ηηο άλνηεο αιιά θαη γηα ηνλ θιηληθφ ζπλδπαζκφ
επηιεςίαο θαη άλνηαο.
Πιεζψξα ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθψλ επξεκάησλ απφ ηφηε, έρνπλ θαζηεξσζεί ζαλ «εηδηθνί» δείθηεο
ηφζν δηαγλσζηηθά γηα ηε κηα θαη ηελ άιιε πεξίπησζε, αιιά ηαπηφρξνλα θαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο
πξφγλσζεο θαη ξχζκηζεο ηεο ζεξαπείαο.
Γεληθά, ζήκεξα ην ΗΔΓ είλαη ην «απφιπην εξγαιείν» γηα φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαη ζπληξνθεχεη
ηνλ γηαηξφ απαξαίηεηα ζε φιν ην ζηάδην ηεο θιηληθήο εμέιημεο ησλ «κεηθηψλ» απηψλ λνζνινγηθψλ
θαηαζηάζεσλ.

ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΦΤΛΟ
Η ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ ζαθψο θαη δηαθέξεη ζε εηδηθέο θαηεπζχλζεηο ζρεηηθέο κε νξκνληθέο
πξνδηαγξαθέο ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο. Βεβαίσο, ζηελ πεξίπησζε ησλ επηιεπηηθψλ θξίζεσλ ε
λνζνινγηθή δηαδηθαζία ηνπ εγθεθάινπ ζεσξείηαη ε ίδηα, δηφηη θαη ε αλαηνκηθή δνκή ηνπ εγθεθάινπ
ζεσξείηαη ηαπηφζεκε θαη ζηα δχν θχια.
Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο φκσο αξρίδνπλ θαη δηαθνξνπνηνχληαη ζπλερψο νη αληηιήςεηο κηαο
«πνιπδηαθνξεηηθφηεηαο» σο πξνο ην θχιν. Πιένλ ζηνπο λεπξνθπζηνινγηθνχο θχθινπο κπαίλεη ζαλ
ζέκα ζπδήηεζεο θαη ε πιαησληθή ζεψξεζε φηη ε θχζε είλαη κηα κίκεζε θάπνησλ αξρέηππσλ θαη φρη
νληνινγηθά πξσηνγελήο. Άξα θαη ζην ζέκα ησλ επηιεπηηθψλ θξίζεσλ ζε ζρέζε κε ην θχιν ηνπ
αζζελνχο κπαίλεη πιένλ, έζησ ζαλ ζέκα ζπδήηεζεο, θαη ζέκα θνηλσληθήο ή βηνινγηθήο ζεψξεζεο
ηνπ θχινπ. Αλάινγα δε, πξνθχπηεη θαη κηα λέα ζεψξεζε φζνλ αθνξά ηελ επηιεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα.

ΚΑΙΝΟΦΑΝΗ ΕΞΟΤΑΛΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ
Η δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ζεμνπαιηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ δελ είλαη κφλν έλα ζέκα ζπδεηήζεσλ ζε φηη
αθνξά λνκηθή θαηνρχξσζε θαη ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε. Δίλαη παξάιιεια θαη έλα ζέκα
λεπξνθπζηνινγηθήο αλαδήηεζεο. Γειαδή, ην αλ απηή ε δηαθνξεηηθφηεηα, νη θαηλνθαλείο ζεμνπαιηθνί
πξνζαλαηνιηζκνί έρνπλ έλα δηαθνξεηηθφ λεπξνθπζηνινγηθφ ηζνδχλακν. Αλ δειαδή π.ρ. ην
ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα (ΗΔΓ) θαηά ηελ θαηαγξαθή ηνπ «αθνινπζεί» απηέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη
ηηο εληνπίδεη. Τν φινη κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ απαξρή κηαο λέαο έξεπλαο σο πξνο ηε λνκηθή
πιεπξά ηνπ ζέκαηνο εάλ ην θνηλσληθφ θαηλνθαλέο γεγνλφο έρεη θαη κηα «ππφζηαζε» απφ θάπνηα
ηαηξηθά επίζεκα αλαγλσξηζκέλε εμέηαζε.

ΟΑ ΣΑ «ΦΤΛΑ», ΣΟΟΙ ΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΙ
Τελ ηειεπηαία δεθαεηία ζπδεηείηαη έληνλα θαη ηδηαίηεξα ηειεπηαία θαη απφ λεπξνεπηζηεκνληθέο πεγέο
ζθέςεο, ε ζεσξία ηνπ «θνηλσληθνχ θχινπ» ζε ζρέζε κε ην βηνινγηθφ θχιν θαη θαηά πφζν ην πξψην
είλαη κηα «ηερλνινγηθή» κίκεζε ηνπ δεχηεξνπ. Τν κεγάιν εξψηεκα είλαη εάλ ν εγθέθαινο αθνινπζεί
απηέο ηηο «παξαιιαγέο» θαη «δηαθνξεηηθφηεηεο», ή αλ ε ιεηηνπξγία παξακέλεη ζηαζεξή θαη θάζε
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πηζαλή απφθαζή ηνπ ελ πξνθεηκέλσ πξνο ηελ θνηλσληθή ζεψξεζε, ζεσξεζεί κηα δπζιεηηνπξγία
πνπ κπνξεί λα επαιεζεπηεί ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθά (ΗΔΓ).

ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΗ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Η δηαπαηδαγψγεζε θαη ηδηαίηεξα ε ζεμνπαιηθή, έρεη άκεζε εγθεθαιηθή «πξφζβαζε». Μέζσ απηήο
δεκηνπξγνχληαη ρηιηάδεο λέεο ζπλάςεηο ζηνλ εγθέθαιν, δεκηνπξγψληαο λέα λεπξνληθά θπθιψκαηα
ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο παξνπζηάδνπλ ζηεξεφηππεο αιιά θαη «ξεπζηέο» λέεο ζπκπεξηθνξέο.
Η εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηα εξεζίζκαηα θαη ηελ πιαζηηθφηεηα ησλ
λέσλ ζπλάςεσλ. Καη’ απηήλ ηελ έλλνηα, ππάξρεη θαη ε ηεθκεξησκέλε πιένλ ππφζεζε ηεο πηζαλήο
εκθάληζεο κηαο λέαο θνηλσληθν-βηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ πηζαλφλ λα δεκηνπξγεί θαη ηε βάζε
γηα έλα λέν κνληέιν ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο.

ΘΤΜΟ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Δίλαη ν ζπκφο αξξψζηηα; Δίλαη απιψο κηα ζπλαηζζεκαηηθή εθδήισζε ή κπνξεί λα είλαη θαη ηα δχν;
Καη αλ είλαη θαη ηα δχν, πνπ επηθαιχπηνληαη ηα φξηα θπζηνινγηθνχ θαη παζνινγηθνχ;
Δίλαη εξσηήκαηα πνπ κε ηελ πξφνδν ηεο αλζξψπηλεο εμέιημεο γίλνληαη επίθαηξα φιν θαη
πεξηζζφηεξν θαη απαηηνχλ βέβαηα θαη ηαηξηθέο αλαιχζεηο. Τα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηδηαίηεξα
πξφζθαηα, κπνξνχκε πιένλ ζηελ Ιαηξηθή θαη ηδηαίηεξα ζηελ λεπξνθπζηνινγία, λα ειέγρνπκε φιν θαη
πιεξέζηεξα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη δηεμνδηθφηεξα κάιηζηα κε ηηο ζχγρξνλεο απεηθνληζηηθέο κεζφδνπο.
Οη λέεο δε, γλψζεηο βνεζνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ θαηαλφεζε ησλ θαηαζηάζεσλ ζπκνχ θαη βειηηψλνπλ
ηελ θνηλσληθή ηνπ ζεψξεζε αιιά, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θαη ηε ζεξαπεία.
Ξέξνπκε πιένλ ζήκεξα φηη ε «γέλεζε» ηνπ ζπκνχ μεθηλάεη ζηνλ κεζεγθέθαιν θαη πην ζπγθεθξηκέλα,
ζε κηα πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ πνπ νλνκάδεηαη ακπγδαιή.
Σηελ ακπγδαιή «ζπληνλίδεηαη» ε επεμεξγαζία ηεο θιηληθήο έθθξαζεο, δηάξθεηαο θαη έληαζεο ησλ
θαηαζηάζεσλ ζπκνχ.
Σήκεξα ε λεπξνινγία είλαη πιένλ ζε ζέζε λα ειέγρεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ακπγδαιήο θαη θαη’
επέθηαζε, ηελ έληαζε ηνπ ζπκνχ. Φξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθά κέζα
κπνξεί λα θάλεη θαηαγξαθέο πνπ πηζηνπνηνχλ θαη δηαβαζκίδνπλ ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπκνχ,
ηδηαίηεξα αλ έρνπλ θαη επηιεπηνγελή ζπκπηψκαηα.

ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Υπάξρνπλ νξηζκέλα ζχλδξνκα ζπκνχ, πνπ θιηληθά αθφκα ππνδεηθλχνπλ κηα επηιεπηηθή
ζπκπεξηθνξά. Πξφθεηηαη γηα θάπνηεο κνξθέο εθξήμεσλ ζπκνχ κε κεγάιε ςπρηθή έθηαζε θαη ηάζε γηα
βίαηεο ελέξγεηεο. Έξεπλεο δεθάδσλ εηψλ θαη ηδηαίηεξα ζηηο αγγινζαμσληθέο ρψξεο έρνπλ
θαηαρσξήζεη απηέο ηηο θαηαζηάζεηο ζαλ παζνινγηθφ ζχλδξνκν κε ηελ νλνκαζία Intermittent
Explosive Disorder. Ιδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε θιηληθή ηνπ εηθφλα ζηηο παηδηθέο ειηθίεο εληφο
ζρνιείνπ. Δίλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν φκσο, ηφζν ε δηάγλσζε φζν θαη ε ςπρηαηξηθή «νξηνζέηεζε» ηνπ
ζπλδξφκνπ κφλν απφ ηελ θιηληθή εηθφλα θαη ηνλ θαηλφηππν ηνπ αηφκνπ.
Τελ ηειεπηαία δεθαεηία, κε ηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία πνδηηξνλίσλ θαη ηελ πνιχσξε
ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθή θαηαγξαθή ζε εμέιημε, ε δηάγλσζε ηνπ intermittent explosive disorder
είλαη πιένλ εχθνιε θαη νη ζεξαπεπηηθέο ππνδείμεηο έγθαηξεο.
Σρεδφλ πάληα δε, πηζηνπνηείηαη ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθά κηα εηδηθή πξνδηάζεζε.
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Η «ΕΠΙΛΗΠΣΙΚΗ» ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΟΤ ΘΤΜΟΤ
Οη παζνινγηθέο εθξήμεηο ηνπ ζπκνχ κε νξηαθέο πνηληθέο επζχλεο ππνινγίδνληαη ζηελ Δπξψπε ζην 78 ηνπ πιεζπζκνχ. Δίλαη φκσο γεγνλφο φηη δελ έρνπλ κειεηεζεί ηθαλνπνηεηηθά. Η αλαγθαία θαη
δηεμνδηθή θπξίσο έξεπλα απηνχ ηνπ ζπκνχ, γίλεηαη κέζσ ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο (ΗΔΓ). Τν
ΗΔΓ ζ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ζε κεγάιν πνζνζηφ, δείρλεη παζνινγηθέο επηιεπηηθνχ ηχπνπ
εθθνξηψζεηο. Απηέο νη εθθνξηψζεηο είλαη ηαθηηθέο ζε άηνκα πνπ αζθνχλ νηθνγελεηαθή βία,
θαθνπνίεζε ζπληξφθσλ, επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά νδήγεζεο.
Ιδηαίηεξα ελδεηθηηθέο γηα επηιεπηηθνχ ραξαθηήξα εθθνξηψζεηο εληνπίδνληαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο
αλεμαξηήηνπ θχινπ. Σε παηδηά κε ηέηνηεο επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λαξθηζζηζηηθέο ηάζεηο,
ηδηαίηεξα ν λεπξνθπζηνινγηθφο έιεγρνο κε ηηο ζεκεξηλέο γλψζεηο πνπ έρνπκε, είλαη φρη κφλν
επηβεβιεκέλνο αιιά πνιιέο θνξέο ζσηήξηνο.
Σσηήξηνο, δηφηη κπνξεί λα ππνδείμεη άκεζε ζεξαπεπηηθή εθαξκνγή.

«ΕΠΙΛΗΠΣΙΚΟ», ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟ ΘΤΜΟ
Ο ζπκφο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο επηιεπηηθήο θξίζεο.
Γειαδή λα αξρίδεη κε κηα άλαξζξε θξαπγή κε έληνλα θηλεηηθά μεζπάζκαηα, πνπ εδψ εηδηθά έρνπλ
έληνλν βίαην ραξαθηήξα κε επίζεζε ζε πξφζσπα ή αληηθείκελα. Αξθεηέο θνξέο ππάξρνπλ, κε
ηαπηφρξνλε απνπζία θάζε αληίιεςεο θαη θξηηηθήο, ηάζεηο απηνηξαπκαηηζκνχ.
Σε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα (ΗΔΓ) είλαη παζνινγηθφ θαη ε αλάγθε
άκεζεο ζεξαπεπηηθήο ππνζηήξημεο κεγάιε. Η έθηαζε θαη ε δηάξθεηα απηήο ηεο ππνζηήξημεο γίλεηαη
εκθαλήο κειεηψληαο ηα παζνινγηθά επξήκαηα ηνπ ΗΔΓ.
Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη ζπληνληζκέλεο ηαηξηθέο πξνζπάζεηεο απνδίδνπλ πάληα θαξπνχο,
δηεπθνιχλνληαο ηα άηνκα απηά λα θχγνπλ απφ ηνλ θαχιν θχθιν ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο
(Intermittent Explosive Disorder).

ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ, ΘΤΜΟ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Όηαλ έρνπκε άηνκα πνπ θπξίσο ζηελ εθεβεία παξνπζηάδνπλ εθξήμεηο, θαηά ηελ θνηλή ινγηθή,
αλαίηηνπ ζπκνχ κε ηάζεηο βίαο, ηφηε θιηληθά δχν είλαη ηα βαζηθά ζεκεία πνπ πξέπεη λα καο
ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή θαη εθεί λα εζηηαζζεί θάζε βνήζεηα. Τν πξψην είλαη εάλ ηα άηνκα απηά
έρνπλ ήδε δεκηνπξγήζεη κηα επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά.
Γειαδή, κηα ζπλερή επεξέζηζηε κε ηάζεηο βίαο θαη ππνβαζκηζκέλεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο
πξνζσπηθφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηα θαηά θαηξνχο επεηζφδηα ζπκνχ θαη εθξήμεηο βίαο. Σηηο
πεξηπηψζεηο απηέο φπνηε γίλεηαη, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, έλα ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα (ΗΔΓ), ηφηε
απηφ είλαη παζνινγηθφ κε ελδεηθηηθά γηα επηιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία.

ΘΤΜΟ: ΚΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ή ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Δίλαη κηα εξψηεζε πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ζηηο λεπξνεπηζηήκεο ηδηαίηεξα επίθαηξε. Σηελ
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, λεπξνςπρηαηξηθά είλαη ελδηαθέξνλ ε πξνθείκελε εγθεθαιηθή δεκηνπξγίαδπζιεηηνπξγία ηνπ ζπκνχ. Ακηγψο ηνπ ζπκνχ έμσ απφ επηθνηλσληαθέο, θνηλσληθέο θαη εζηθέο, αθφκε
θαη δηθνλνκηθέο πξνζεγγίζεηο.
Απ’ φηη θαίλεηαη, νη έξεπλεο απηέο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπκνχ,
ππάξρεη κηα εθηεηακέλε βηνρεκηθή δηαηαξαρή ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, πνπ
παξνπζηάδεη κηα αλαινγία ζηα θιηληθά ζπκπηψκαηα ηνπ ζπκνχ.
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Γλσξίδνληαο πιένλ απηή ηελ επηιεπηνθνξκηθή δηαδηθαζία, γίλεηαη αληηιεπηή ε αλάγθε ηεο
δηεμνδηθήο εμέηαζεο αηφκσλ κε ζπρλά επεηζφδηα ζπκνχ, ηδηαίηεξα ζηηο λεαληθέο ειηθίεο.

ΕΡΟΣΟΝΙΝΗ, ΘΤΜΟ, ΕΠΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΡΑΧΗ
Η ζεξνηνλίλε, κηα νπζία λεπξνδηαβηβαζηήο, θαίλεηαη λα πξνζθέξεη θάπνηα βνήζεηα ζηηο
πεξηπηψζεηο «επηιεπηηθνχ» ζπκνχ, ζπλδεδεκέλεο κε πξάμεηο βίαο. Σηα άηνκα απηά, έρεη
παξαηεξεζεί φηη ε κείσζή ηεο ή έιιεηςή ηεο ζηνλ εγθέθαιν, θέξλεη ηέηνηεο βηνρεκηθέο δηαηαξαρέο
πνπ νδεγνχλ ζε εθξήμεηο ζπκνχ κε επηιεπηνγελείο ζπκπεξηθνξέο.
Δπηπρψο ζήκεξα, νη γηαηξνί δηαζέηνπλ αξθεηά κεγάιε πνηθηιία θαξκάθσλ-ξπζκηζηψλ ηεο
ζεξνηνλίλεο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε άιια ςπρνθάξκαθα κπνξνχλ λα ξπζκίδνπλ κέρξη έλα ζεκείν
ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Βέβαηα, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη επηπιένλ
θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη θπξίσο αληηεπηιεπηηθνχ ηχπνπ.

ΔΙΝΟΤΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΟΝ ΘΤΜΟ;
Αλακθηζβήηεηα λαη. Τν ζέκα, πνηα ζεξαπεία θαη πνηα δνζνινγία, αθνξά ηνλ γηαηξφ πνπ ρεηξίδεηαη
ηελ θαηάζηαζε. Όηη αθνξά ηελ ρνξήγεζε αγσγήο, ηζρχεη ην «θαιχηεξα δέθα θνξέο πεξηζζφηεξν,
παξά κηα θνξά ιηγφηεξν». Με ην δεδνκέλν φηη νη παξελέξγεηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ θαξκαθεπηηθήο
αγσγήο είλαη κεδεληθέο, δελ αμίδεη θαλείο λα κε «ξηζθάξεη» κηα αθίλδπλε θαξκαθεπηηθή αγσγή,
απέλαληη ζηηο ηεξάζηηεο, ηαθηηθά αλακελφκελεο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ελφο εθξεθηηθνχ ζπκνχ
(Intermittent Explosive Disorder).

ΒΡΑΔΤΚΑΡΔΙΑ, ΘΤΜΟ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Σε πεξηπηψζεηο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (intermittent explosive disorder), ηδηαίηεξα ζε παηδηά, έρεη
δηαπηζησζεί ε ηαπηφρξνλε χπαξμε κηαο βξαδπθαξδίαο πνπ ζπκβαδίδεη κε ηα παζνινγηθά επξήκαηα
ελφο ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο (ΗΔΓ). Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ήδε απφ ηε βξεθηθή ειηθία
έρνπκε έλα λεπξσληθφ θχθισκα ζηνλ εγθέθαιν θαη κε ηελ παζνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ
επηβξάβεπζεο φπνπ επηβάιιεηαη έλαο βξαδχο θαξδηαθφο ξπζκφο κε ηελ παξνπζία επηζεηηθήο
αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη πηζαλψλ επηιεπηηθψλ θξίζεσλ.
Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη άκεζε δηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή «επέκβαζε».

ΜΑΡΜΑΡΤΓΗ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Υπάξρεη κηα ηδηαίηεξα επηθίλδπλε κνξθή δηαηαξαρήο ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ, ηαθηηθά κε «κνηξαίεο»
ζπλέπεηεο, ε ιεγφκελε «καξκαξπγή». Σηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έρνπκε ηελ εκθάληζε ηεο
καξκαξπγήο, χζηεξα απφ ηδηαίηεξε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε, ζπλήζσο κε επεηζφδηα ζπκνχ. Σηηο
θαηαζηάζεηο απηέο καξκαξπγήο παξνπζηάδνληαη έληνλεο παζνινγηθέο εθθνξηψζεηο εγθεθαιηθψλ
λεπξψλσλ κε ηε κνξθή κηθξψλ ή κεγάισλ επηιεπηηθψλ θξίζεσλ. Οη επηιεπηηθέο απηέο θξίζεηο ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ γίλνληαη θιηληθά αληηιεπηέο, δηφηη ζθεπάδνληαη απφ ηελ ππφινηπε θιηληθή
ζπκπησκαηνινγία θαη ηε γεληθή ζχγρπζε. Τν απνηέιεζκα είλαη φηη κε απηή ηελ θαηάζηαζε δελ
αληηκεησπίδνληαη ζεξαπεπηηθά κε επάξθεηα θαη επηδεηλψλνπλ ηελ φιε ζπκπησκαηνινγία.
Βέβαηα, ζήκεξα απηφ είλαη γεληθά γλσζηφ θαη γη’ απηφ ζε φια ηα ζχγρξνλα θαξδηνινγηθά θέληξα
ππάξρεη πάληα κέξηκλα ζ΄ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαη γηα ηελ θαηαγξαθή ελφο
ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο (ΗΔΓ), ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ ιακβάλνληαη ζεξαπεπηηθά
ππφςε.
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«ΜΟΝΟΤΜΠΣΩΜΑΣΙΚΗ» ΕΠΙΛΗΠΣΙΚΗ ΚΡΙΗ
Η «κνλνζπκπησκαηηθή» επηιεπηηθή θξίζε είλαη έλαο ηαηξηθφο λενινγηζκφο, ρξήζηκνο θπξίσο γηα ηελ
επηθνηλσλία κεηαμχ γηαηξψλ. Σηελ νπζία, αλαθέξεηαη ζε κηα επηιεπηηθή θξίζε, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ
έλα ζχκπησκα ή έλα παζνινγηθφ ζηνηρείν π.ρ. κηα ζηειφξξνηα. Σπλήζσο, επεηδή νη
νιηγνζπκπησκαηηθέο ή αθφκε ρεηξφηεξα κνλνζπκπησκαηηθέο θιηληθέο εηθφλεο δελ ιακβάλνληαη
έγθαηξα ππ’ φςηλ απφ γηαηξνχο θαη αζζελείο, ε επηκνλή ζ’ απηνχο ηνπο φξνπο είλαη αλαγθαία.
Γεδνκέλν απαξαίηεην, αλ ζθεθζεί θαλείο φηη ζε πνιιέο αξξψζηηεο νπζηαζηηθή ζεξαπεία κπνξεί λα
είλαη επηηπρήο, εάλ ε δηάγλσζε είλαη ηδηαίηεξα έγθαηξε.
Μάιηζηα, πνιιέο θνξέο ν γηαηξφο έρεη επηηπρία ζηε ζεξαπεία φηαλ «καληεχεη» ηε δηάγλσζε πξηλ ηα
ζπκπηψκαηα γίλνπλ εκθαλή γηα ηνλ αζζελή. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν ην «κνλνζπκπησκαηηθφ» έρεη κεγάιε
ζεκαζία.

ΚΛΙΝΙΚΑ «ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ» ΤΝΔΡΟΜΟ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Η έλλνηα ηνπ «θιηληθά απνκνλσκέλνπ ζπλδξφκνπ» -clinicalisolatedsyndrome (CIS)- παξνπζηάζζεθε
ηελ ηειεπηαία 20εηία ζηηο αγγινζαμσληθέο ρψξεο θαηά ηελ πξνζπάζεηα θαηαρψξεζεο θαη
αμηνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ θιηληθψλ ζπλδξφκσλ ηεο ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο (ΣΚΠ).
Έηζη ινηπφλ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο απηφο φηαλ έρνπκε κηα θιηληθή
εθδήισζε ηνπ θάζκαηνο ΣΚΠ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ηνπ 24h. Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην
ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη φηαλ εμαθαλίδεηαη ην έλα ζχκπησκα π.ρ. κηα νπηηθή λεπξίηηδα ή κηα
επηιεπηηθή θξίζε κε ηε κνξθή ηεο κνλνπάξεζεο, ηφηε ην κφλν πνπ απνκέλεη είλαη ηπρφλ
παζνινγηθά επξήκαηα φπσο ραξαθηεξηζηηθέο απνκπειηλψζεηο,χζηεξα απφ δηάθνξεο εμεηάζεηο,
φπσο είλαη ηα πξνθιεηά δπλακηθά ή ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία.

ΕΠΙΛΗΠΣΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΗ ΚΛΗΡΤΝΗ ΚΑΣΑ ΠΛΑΚΑ
(ΚΠ)
Υπάξρνπλ θάπνηεο θιηληθέο πεξηπηψζεηο ΣΚΠ πνπ εκθαλίδνληαη γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα
(ζπλήζσο ιίγεο κέξεο) κε έλα ζχκπησκα π.ρ. ζάκβνο φξαζεο θαη επηιεπηηθέο θξίζεηο. Σπλήζσο
απηέο νη θαηαζηάζεηο «κπεξδεχνπλ» γηαηξνχο θαη αζζελείο ιφγσ ηεο ζχληνκεο ρξνληθήο δηάξθεηαο
ηεο εκθάληζεο. Έηζη ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζε δηάγλσζε θαη θαη’ επέθηαζε ζηε ζεξαπεία.
Σ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ απνκνλσκέλνπ θιηληθά
ζπλδξφκνπ. Γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ είλαη ινγηθφ λα ζπλεθηηκνχληαη ηα επξήκαηα ηεο καγλεηηθήο
ηνκνγξαθίαο θαη λεπξνθπζηνινγίαο (ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα, πξνθιεηά δπλακηθά). Όζν πην
έληνλα θαη ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα επξήκαηα απηά π.ρ. πνιιαπιέο απνκπειηλσηηθέο εζηίεο, ηφζν
πην γξήγνξε θαη εληαηηθή είλαη ε αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο κηαο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο.

ΠΡΟΘΙΟ ΜΕΣΩΠΙΑΙΟ ΛΟΒΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Ο πξφζζηνο κεησπηαίνο ινβφο είλαη ε έδξα ηνπ ζρεδηαζκνχ ζρεδφλ γηα φια ηα ζειαζηηθά. Σηνλ
πςειφηεξν βαζκφ βέβαηα απηφ ζπκβαίλεη ζηνλ άλζξσπν φπνπ θαη είλαη ηαπηφρξνλα ην «θέληξν» ηεο
ινγηθήο.
Ο πξφζζηνο κεησπηαίνο ινβφο είλαη έλα πνιχ ππθλφ δίθηπν λεπξψλσλ πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ
ηνπο αιιά θαη ηαπηφρξνλα κε πνηθίια λεπξσληθά ηφμα ζε φινλ ηνλ εγθέθαιν, δεκηνπξγψληαο έηζη ην
ππφβαζξν γηα πνιιέο ιεηηνπξγίεο.
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Σεκαληηθέο θαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθέο λεπξσληθέο δηαζπλδέζεηο φκσο έρεη ν πξφζζηνο κεησπηαίνο
ινβφο κε ηνλ «αξρατθφ εγθέθαιν» ζην ζηέιερνο ηνπ εγθεθάινπ. Οη δηαζπλδέζεηο απηέο ηνπ
επηηξέπνπλ λα ξπζκίδεη ηηο εληάζεηο θαη αλαζηνιέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.
Γπζιεηηνπξγίεο ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε, ζε ηνπηθφ επίπεδν,
δηαηαξαγκέλσλ ειεθηξηθψλ εθθνξηψζεσλ θαη θαη’ επέθηαζε επηιεπηηθψλ θξίζεσλ. Οη επηιεπηηθέο
απηέο θξίζεηο απφ ηνλ κεησπηαίν ινβφ πξνο άιια ηκήκαηα ηνπ εγθεθάινπ, απνηεινχλ έλα
μερσξηζηφ θεθάιαην ηεο λεπξνινγίαο. Απηφ φκσο πνπ θπξηαξρεί ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη νη
δηαηαξαρέο ηεο ινγηθήο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.

Η ΝΟΟ ΣΟΤPICK ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Υπάξρεη κηα κνξθή άλνηαο κε αξγή πνξεία εμέιημεο, φπνπ θαηά θχξην ιφγν θπξηαξρνχλ επηιεπηηθέο
θξίζεηο ρσξίο ζπαζκνχο αιιά κε έληνλεο δηαηαξαρέο ηνπ ιφγνπ θαη ησλ πξάμεσλ. Η κνξθή απηή
ηεο επηιεπηηθνχ ηχπνπ άλνηαοπεξηγξάθεθε δηεμνδηθά πξψηε θνξά ην 1892 απφ ηνλ γηαηξφ PICK θαη
θέξεη απφ ηφηε ην φλνκά ηνπ.
Πξφθεηηαη γηα κηα λεπξνινγηθή αξξψζηηα φπνπ δηαθαίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο ηνπηθέο αιινηψζεηο ζηνλ
κεησπηαίν ινβφ θαη θπξίσο ζην πξφζζην ηκήκα, γη’ απηφ θαη ε λφζνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο άλνηεο
ηνπ πξνκεησπηαίνπ ινβνχ.Καηά θχξην ιφγν παξαηεξνχληαη αιινηψζεηο ησλ πξσηετληθψλ ηκεκάησλ
ηαθ ζηνπο λεπξψλεο.
Η αξξψζηηα ηνπ Pick πξέπεη λα δηαγλψζθεηαη γξήγνξα θαη λα εθαξκφδνληαη άκεζα φιεο νη δπλαηέο
ζεξαπεπηηθέο πξαθηηθέο, δηφηη ε εμέιημή ηεο είλαη γξήγνξε. Σε ζχληνκν ρξφλν αλάκεζα ζε
επηιεπηηθέο θξίζεηο παξνπζηάδεηαη πιήξεο αδπλακία ιφγνπ θαη πξάμεσλ.

ALZHEIMER, ΑΝΟΙΑ ΠΡΟΜΕΣΩΠΙΑΙΟΤ ΛΟΒΟΤ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Οη επηιεπηηθέο θξίζεηο είλαη ην θνηλφ πνπ έρνπλ ε λφζνο ηνπ Alzheimer κε απηή ηνπ Pick
(πξνκεησπηαίνπ ινβνχ). Οη επηιεπηηθέο θξίζεηο δηαθέξνπλ ζηελ παξνπζία ηνπο αξθεηέο θνξέο,
αιιά θπξίσο εκθαλίδνληαη ζπάληα κε ηνληθά θινληθνχο ζπαζκνχο. Οη δπν αζζέλεηεο έρνπλ επίζεο
θαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ θιηληθφ ππφβαζξν. Σηελ λφζν ηνπ Alzheimer είλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη
ζπγθεληξψζεηο παζνινγηθνχ ακπινεηδνχο κεηαμχ ησλ λεχξσλ. Σηελ άλνηα ηνπ πξνκεησπηαίνπ
ινβνχ είλαη νη δηαηαξαρέο ηεο πξσηεΐλεο tau πνπ πξνθαινχλ ηε βιάβε.
Έηζη ελψ ζην Alzheimer έρνπκε κηα γξήγνξε εμέιημε κε θαηαζηξνθή θπξίσο ηεο κλήκεο, ζηνπ
πξνκεησπηαίνπ ινβνχ αηξνθίεο έρνπκε κηα δηαηαξαρή αξγήο εμέιημεο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ιφγνπ θαη
πξάμεσλ κε απνδφκεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Αλάινγε είλαη βέβαηα θαη ε ζεξαπεπηηθή
πξνζέγγηζε.

ΣΑΔΙΑΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΣΗΣΑ
Κπξίσο ζηηο πξνρσξεκέλεο ειηθίεο, παξνπζηάδνληαη μαθληθά δπζθνιίεο ιφγνπ κε ηαπηφρξνλε
αδπλακία ζπληνληζκνχ θηλήζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απιψλ εξγαζηαθψλ πξάμεσλ. Ταπηφρξνλα
παξνπζηάδνληαη ζπγρχζεηο ή δηαιείςεηοθαη θαηφπηλ επεηζφδηα απψιεηαο κλήκεο. Σ’ απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο είλαη πάληα χπνπηε κία αξρφκελε εθθπιηζηηθή δηαδηθαζία ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ ηνπ
πξφζζηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ.
Αλάινγα, δε, κε ηελ έληαζε ή θαηαλνκή ησλ ζπκπησκάησλ παξνπζηάδνληαη δηαθνξέο πνπ
δεκηνπξγνχλ εηθφλεο πνιιαπιψλ ζπλδξφκσλ. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν, ε άκεζε λεπξνινγηθή εμέηαζε κε
απεηθνληζηηθέο
κάιηζηα
κεζφδνπο,
φπσο
ηεο
καγλεηηθήο
ηνκνγξαθίαο
θαη
ηνπ
ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο είλαη απνιχησο αλαγθαία.
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ΑΝΟΙΑ ΠΡΟΜΕΣΩΠΙΑΙΟΤ ΛΟΒΟΤ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣΗΣΑ
Σηηο πεξηπηψζεηο πηζηνπνηεκέλεο άλνηαο ηνπ πξνκεησπηαίνπ ινβνχ θαη κάιηζηα φηαλ ππάξρεη θαη
παξνπζία επηιεπηνγελνχο δξαζηεξηφηεηαο, πξέπεη πάληνηε λα ειέγρεηαη θαη ν παξάγσλ ηεο
θιεξνλνκηθφηεηαο. Πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα κεηαιιάμεηο ζην ρξσκφζσκα 17 ηνπ γνληδίνπ ηανπ, πνπ
ζήκεξα είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα εληνπηζζεί.
Βέβαηα, κε ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε είλαη πνιχ δχζθνιν κηα ηέηνηα δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία λα
γίλεη εμέηαζε ξνπηίλαο φπνπ ππάξρεη ε ππφλνηα κηαο ηέηνηαο παζνινγηθήο δηαδηθαζίαο. Πάλησο,
θάησ απφ πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα εθηειεζζεί θαη ην θιηληθφ θέξδνο είλαη ηεξάζηην. Τεξάζηην, δηφηη
κπνξεί θαλείο λα επέκβεη ζεξαπεπηηθά πξηλ αθφκε εκθαληζζνχλ ηα ζπκπηψκαηα.
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