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Ιστορική αναδρομήΙστορική αναδρομήΙστορική αναδρομήΙστορική αναδρομή
2000 πΧ2000 πΧ:: σε πλακίδια από τη Βαβυλώνα σε πλακίδια από τη Βαβυλώνα η βη β
περιγράφονται διαφορετικοί τύποι περιγράφονται διαφορετικοί τύποι 
επιληπτικών κρίσεων τους οποίουςεπιληπτικών κρίσεων τους οποίουςεπιληπτικών κρίσεων τους οποίους επιληπτικών κρίσεων τους οποίους 
αναγνωρίζουμε και σήμερααναγνωρίζουμε και σήμερα
ΓύΓύ 400 Χ400 Χ δίδ όδίδ όΓύρω στο Γύρω στο 400 πΧ400 πΧ:: αποδίδεται από τον αποδίδεται από τον 
ΙπποκράτηΙπποκράτη ο ορισμός της επιληψίας ως ο ορισμός της επιληψίας ως 
ξεχωριστής κλινικής οντότητας. Στο έργο ξεχωριστής κλινικής οντότητας. Στο έργο 
του «περί ιερής νόσου» αναφέρει ότι ητου «περί ιερής νόσου» αναφέρει ότι ητου περί ιερής νόσου  αναφέρει ότι η του περί ιερής νόσου  αναφέρει ότι η 
νόσος είναι ένδειξη οργής των θεών και ότι νόσος είναι ένδειξη οργής των θεών και ότι 
πρόκειται για διαταραχή αίτιος της οποίαςπρόκειται για διαταραχή αίτιος της οποίαςπρόκειται για διαταραχή, αίτιος της οποίας πρόκειται για διαταραχή, αίτιος της οποίας 
είναι ο εγκέφαλος  είναι ο εγκέφαλος  



Ιστορική αναδρομήΙστορική αναδρομήρ ή ρ μήρ ή ρ μή
1503 μΧ1503 μΧ: : Εμφανίζεται στη γαλλική γλώσσα ο Εμφανίζεται στη γαλλική γλώσσα ο 
όρος «όρος «επιληψίαεπιληψία» για πρώτη φορά.» για πρώτη φορά.
Από τη λατινική λέξηΑπό τη λατινική λέξη ““epilepsiaepilepsia”” η οποίαη οποίαΑπό τη λατινική λέξη Από τη λατινική λέξη epilepsiaepilepsia   η οποία η οποία 
προέρχεται από το ελληνικό ρήμα προέρχεται από το ελληνικό ρήμα 
««επιλαμβάνεινεπιλαμβάνειν»»:: καταλαμβάνωκαταλαμβάνω««επιλαμβάνεινεπιλαμβάνειν»»: : καταλαμβάνω, καταλαμβάνω, 
προσβάλλω αιφνίδιαπροσβάλλω αιφνίδια
19ος αιώνας19ος αιώνας:: OO John Hughlings Jackson John Hughlings Jackson 
διατυπώνει θεωρία για «…αιφνίδιαδιατυπώνει θεωρία για «…αιφνίδιαδιατυπώνει θεωρία για «…αιφνίδια διατυπώνει θεωρία για «…αιφνίδια 
προσωρινή και υπέρμετρη εκφόρτιση προσωρινή και υπέρμετρη εκφόρτιση 
ασταθών κυττάρων ενός τμήματος της φαιάςασταθών κυττάρων ενός τμήματος της φαιάςασταθών κυττάρων ενός τμήματος της φαιάς ασταθών κυττάρων ενός τμήματος της φαιάς 
ουσίας του εγκεφάλου…»ουσίας του εγκεφάλου…»



Ιστορική αναδρομήΙστορική αναδρομήΙστορική αναδρομήΙστορική αναδρομή

2020ος ος αιώναςαιώνας:: σημαντικές πρόοδοι στη σημαντικές πρόοδοι στη 
γνώση και αντιμετώπιση της επιληψίας. γνώση και αντιμετώπιση της επιληψίας. γ η μ η ης ηψ ςγ η μ η ης ηψ ς
ΟρόσημαΟρόσημα::
19121912 H tH t //19381938 M itt&P tM itt&P t19121912 HauptmannHauptmann//19381938 Merritt&PutnamMerritt&Putnam: : 
Ανακάλυψαν την  αντιεπιληπτική δράση Ανακάλυψαν την  αντιεπιληπτική δράση 
της φαινοβαρβιτάλης και της φαινυντοίνης.της φαινοβαρβιτάλης και της φαινυντοίνης.
19201920 BergerBerger:: Εισαγωγή τουΕισαγωγή του19201920 BergerBerger: : Εισαγωγή του Εισαγωγή του 
Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος.Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος.



Ιστορική αναδρομήΙστορική αναδρομήΙστορική αναδρομήΙστορική αναδρομή

Στο πέρασμα των αιώνων…Στο πέρασμα των αιώνων…
-- συσχέτιση με κάποιο πνεύμα ή θεότητασυσχέτιση με κάποιο πνεύμα ή θεότητασυσχέτιση με κάποιο πνεύμα ή θεότητα συσχέτιση με κάποιο πνεύμα ή θεότητα 
(συνήθως κακή) και για το λόγο αυτό η (συνήθως κακή) και για το λόγο αυτό η 
θεραπεία είναι θρησκευτικόθεραπεία είναι θρησκευτικό πνευματικόπνευματικόθεραπεία είναι θρησκευτικόθεραπεία είναι θρησκευτικό--πνευματικό πνευματικό 
θέμαθέμα
-- «ιερά νόσος», ένδειξη οργής των θεών«ιερά νόσος», ένδειξη οργής των θεών
-- «καταραμένη ασθένεια» / «δαιμονισμός»«καταραμένη ασθένεια» / «δαιμονισμός»-- «καταραμένη ασθένεια» / «δαιμονισμός» «καταραμένη ασθένεια» / «δαιμονισμός» 
/  «σεληνιασμός»/  «σεληνιασμός»
Μέχρι σήμερα Κοινωνικός Στιγματισμός!!!Μέχρι σήμερα Κοινωνικός Στιγματισμός!!!



Έγιναν πολλές προσπάθειες ναΈγιναν πολλές προσπάθειες ναΈγιναν πολλές προσπάθειες να Έγιναν πολλές προσπάθειες να 
περιγραφείπεριγραφεί,, να κατηγοριοποιηθείνα κατηγοριοποιηθεί--
ξ θ ί λόξ θ ί λόταξινομηθεί και αναλόγως να ταξινομηθεί και αναλόγως να 

αντιμετωπισθεί το εντυπωσιακό  και αντιμετωπισθεί το εντυπωσιακό  και 
πολύπλοκο φαινόμενο της επιληψίας.πολύπλοκο φαινόμενο της επιληψίας.
Grand malGrand mal--Petit malPetit malGrand malGrand mal--Petit malPetit mal
Partial seizures (simple partial, complex Partial seizures (simple partial, complex 
partial) partial) –– generalized seizuresgeneralized seizures



ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
20162016

Βασίζεται σε τρία χαρακτηριστικάΒασίζεται σε τρία χαρακτηριστικάΒασίζεται σε τρία χαρακτηριστικά Βασίζεται σε τρία χαρακτηριστικά 
του κάθε επεισοδίουτου κάθε επεισοδίου

1.1. Το σημείο έναρξης της κρίσης στον Το σημείο έναρξης της κρίσης στον 
εγκέφαλοεγκέφαλοεγκέφαλοεγκέφαλο

2.2. Το επίπεδο της συνείδησης κατά τη Το επίπεδο της συνείδησης κατά τη ς ςς ς
διάρκεια της κρίσηςδιάρκεια της κρίσης ((παρών ο παρών ο 
ασθενήςασθενής μνήμημνήμη απαντητικότητα)απαντητικότητα)ασθενήςασθενής--μνήμημνήμη--απαντητικότητα)απαντητικότητα)

3.3. Τα επιπλέον χαρακτηριστικά της Τα επιπλέον χαρακτηριστικά της χ ρ ηρ ηςχ ρ ηρ ης
κρίσηςκρίσης



1. Σημείο έναρξης της κρίσης1. Σημείο έναρξης της κρίσης
Εστιακής έναρξης κρίσηΕστιακής έναρξης κρίση: : ξεκινά σε μία ξεκινά σε μία 
περιοχήπεριοχή-- νευρωνικό δίκτυο του ενός εγκεφαλικούνευρωνικό δίκτυο του ενός εγκεφαλικούπεριοχήπεριοχή νευρωνικό δίκτυο του ενός εγκεφαλικού νευρωνικό δίκτυο του ενός εγκεφαλικού 
ημισφαιρίουημισφαιρίου
Γενικευμένης έναρξης κρίσηΓενικευμένης έναρξης κρίση:: εμπλέκει απόεμπλέκει απόΓενικευμένης έναρξης κρίσηΓενικευμένης έναρξης κρίση:: εμπλέκει ,από εμπλέκει ,από 
την έναρξή της, νευρωνικά δίκτυα και στα δύο την έναρξή της, νευρωνικά δίκτυα και στα δύο 
εγκεφαλικά ημισφαίριαεγκεφαλικά ημισφαίριαεγκεφαλικά ημισφαίριαεγκεφαλικά ημισφαίρια
Αγνώστου τόπου έναρξηςΑγνώστου τόπου έναρξης: : με παρακολούθηση με παρακολούθηση 
των κρίσεων μπορεί σε βάθος χρόνου νατων κρίσεων μπορεί σε βάθος χρόνου νατων κρίσεων μπορεί σε βάθος χρόνου να των κρίσεων μπορεί σε βάθος χρόνου να 
ενταχθεί σε κάποια άλλη κατηγορίαενταχθεί σε κάποια άλλη κατηγορία
Ε ή έ ξ ξ λώΕ ή έ ξ ξ λώΕστιακής έναρξης, που εξαπλώνεται Εστιακής έναρξης, που εξαπλώνεται 
αμφίπλευρα, κρίσηαμφίπλευρα, κρίση:: ξεκινά σε ένα ημισφαίριο ξεκινά σε ένα ημισφαίριο 

ξ λώ άλλ ( θ άξ λώ άλλ ( θ άκαι εξαπλώνεται και στο άλλο (αντικαθιστά τον και εξαπλώνεται και στο άλλο (αντικαθιστά τον 
τύπο της δευτεροπαθώς γενικευμένης κρίσης) τύπο της δευτεροπαθώς γενικευμένης κρίσης) 



2. Επίπεδο συνείδησης2. Επίπεδο συνείδησης
έ ίέ ί ξ’ξ’ θθΓενικευμένη κρίσηΓενικευμένη κρίση:: εξ’ ορισμούεξ’ ορισμού ο ασθενής έχει ο ασθενής έχει 

απώλεια συνείδησης. Προφανώς σε γενικευμένη απώλεια συνείδησης. Προφανώς σε γενικευμένη 
κρίση δεν έχει νόημα να περιγράφουμε τοκρίση δεν έχει νόημα να περιγράφουμε τοκρίση δεν έχει νόημα να περιγράφουμε το κρίση δεν έχει νόημα να περιγράφουμε το 
επίπεδο συνείδησηςεπίπεδο συνείδησης
Εστιακή κρίση χωρίς διαταραχή τουΕστιακή κρίση χωρίς διαταραχή τουΕστιακή κρίση χωρίς διαταραχή του Εστιακή κρίση χωρίς διαταραχή του 
επιπέδου συνείδησηςεπιπέδου συνείδησης (αντικαθιστά τον τύπο (αντικαθιστά τον τύπο ::
απλή εστιακή κρίσηαπλή εστιακή κρίση))απλή εστιακή κρίσηαπλή εστιακή κρίση))
Εστιακή κρίση με διαταραχή του επιπέδου Εστιακή κρίση με διαταραχή του επιπέδου 
συνείδησηςσυνείδησης:: όταν η διαταραχή του επιπέδουόταν η διαταραχή του επιπέδουσυνείδησηςσυνείδησης:: όταν η διαταραχή του επιπέδου όταν η διαταραχή του επιπέδου 
συνείδησης εμφανίζεται σε οποιαδήποτε χρονική συνείδησης εμφανίζεται σε οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή της κρίσης (αντικαθιστά τον τύποστιγμή της κρίσης (αντικαθιστά τον τύπο::γμή ης ρ ης (γμή ης ρ ης (
σύμπλοκησύμπλοκη εστιακήεστιακή))
Αγνώστου επιπέδου συνείδησηςΑγνώστου επιπέδου συνείδησης:: για για γ η ηςγ η ης γγ
παράδειγμα αν κάποιο άτομο ζει μόνο ή έχει παράδειγμα αν κάποιο άτομο ζει μόνο ή έχει 
κρίσεις μόνο τη νύχτακρίσεις μόνο τη νύχτα



3α.3α. Περιγραφή κινητικών και άλλων Περιγραφή κινητικών και άλλων 
ώ ή έ ξώ ή έ ξχαρακτηριστικών εστιακής έναρξης χαρακτηριστικών εστιακής έναρξης 
κρίσηςκρίσηςρ ηςρ ης

Εστιακή κινητική κρίσηΕστιακή κινητική κρίση: : κάποια στερεότυπη κάποια στερεότυπη ή η ή ρ ηή η ή ρ η ρ ηρ η
κίνηση γίνεται κατά τη διάρκεια της κρίσης κίνηση γίνεται κατά τη διάρκεια της κρίσης 
((μυοκλονίεςμυοκλονίες, σπασμοί, υπερτονία μέρους του , σπασμοί, υπερτονία μέρους του 
σώματος) ή αυτοματισμοί (τρίψιμο χεριών, σώματος) ή αυτοματισμοί (τρίψιμο χεριών, 
απομυζητικές κινήσεις στα χείλη, βηματισμός)απομυζητικές κινήσεις στα χείλη, βηματισμός)
Εστιακή μη κινητική κρίσηΕστιακή μη κινητική κρίση:: κρίση που κρίση που 
συνοδεύεται με διαταραχές συνοδεύεται με διαταραχές γνωσιακέςγνωσιακές,  ,  
αίσθη ηρ α έςαίσθη ηρ α ές α σ ο σ αίσθη αα σ ο σ αίσθη ααίσθητηριακέςαίσθητηριακές και  στο συναίσθημακαι  στο συναίσθημα

Εδώ να αναφέρουμε ότι το φαινόμενο της Εδώ να αναφέρουμε ότι το φαινόμενο της 
αύραςαύρας, θεωρείται πλέον, ότι αποτελεί κρίση, θεωρείται πλέον, ότι αποτελεί κρίση



3β. Περιγραφή γενικευμένης έναρξης 3β. Περιγραφή γενικευμένης έναρξης 
κρίσηςκρίσης

Γενικευμένη κινητική κρίσηΓενικευμένη κινητική κρίση (grand mal)(grand mal)::Γενικευμένη κινητική κρίση Γενικευμένη κινητική κρίση (grand mal)(grand mal)::
χαρακτηρίζεται ανάλογα με τον τύπο της χαρακτηρίζεται ανάλογα με τον τύπο της 
ί λ βά ( ήί λ βά ( ήκίνησης που επαναλαμβάνεται (τονική κίνησης που επαναλαμβάνεται (τονική 
κλονικήκλονική τονικοκλονικήτονικοκλονική μυοκλονικήμυοκλονική) ) 
Γενικευμένη μη κινητική κρίσηΓενικευμένη μη κινητική κρίση (petit (petit 
mal)mal):: χαρακτηρίζεται από σύντομεςχαρακτηρίζεται από σύντομεςmal)mal):: χαρακτηρίζεται από σύντομες χαρακτηρίζεται από σύντομες 
αλλαγές στο επίπεδο συνείδησης, με αλλαγές στο επίπεδο συνείδησης, με 

ήλ βλέ ίήλ βλέ ίπροσήλωση βλέμματος και μπορεί να προσήλωση βλέμματος και μπορεί να 
συνοδεύεται από αυτοματισμούς ή συνοδεύεται από αυτοματισμούς ή 
επαναλαμβανόμενες κινήσειςεπαναλαμβανόμενες κινήσεις



3γ. Περιγραφή αγνώστου τόπου έναρξης 3γ. Περιγραφή αγνώστου τόπου έναρξης 
κρίσηςκρίσης

ΚινητικήΚινητικήη ήη ή
Μη κινητικήΜη κινητική



Η ταξινόμηση των κρίσεων μπορεί Η ταξινόμηση των κρίσεων μπορεί 
λ ό ί βά δ ύλ ό ί βά δ ύλοιπόν, να γίνει με βάση τους ειδικούς λοιπόν, να γίνει με βάση τους ειδικούς 
χαρακτήρες που παρατηρούμε κατά τη χαρακτήρες που παρατηρούμε κατά τη 
διάρκεια της κρίσης με στόχο τη διάρκεια της κρίσης με στόχο τη 
συνεννόηση μεταξύ του ιατρικούσυνεννόηση μεταξύ του ιατρικούσυνεννόηση μεταξύ του ιατρικού συνεννόηση μεταξύ του ιατρικού 
πληθυσμού.πληθυσμού.
Ω ό ή ί λέΩ ό ή ί λέΩστόσο, χρήσιμες είναι, οι επιπλέον Ωστόσο, χρήσιμες είναι, οι επιπλέον 
πληροφορίες από ΗΕΓ, μαγνητική πληροφορίες από ΗΕΓ, μαγνητική 
εγκεφάλου, εξετάσεις αίματος ή γονιδιακές εγκεφάλου, εξετάσεις αίματος ή γονιδιακές 
εξετάσεις με στόχο τη σωστότερη εξετάσεις με στόχο τη σωστότερη ξ ς μ χ η ρηξ ς μ χ η ρη
ταξινόμησηταξινόμηση



ILAE Classification of Seizure Types Expanded ILAE Classification of Seizure Types Expanded 
VersionVersionVersionVersion

ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣΕΣΤΙΑΚΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Έναρξη με κινήσειςΈναρξη με κινήσεις
ΑυτοματισμοίΑυτοματισμοί

Ατονική
Κλονική
Τονική

Υπερκινητική
Μυοκλονική

Έναρξη χωρίς κινήσειςΈναρξη χωρίς κινήσεις
ΑυτονόμουΑυτονόμου

Αλλαγή συμπεριφοράς
Γνωσιακή

Αισθητηριακή 

Χωρίς διαταραχήΧωρίς διαταραχή
επιπέδου συνείδησηςεπιπέδου συνείδησης

Με διαταραχή επιπέδου Με διαταραχή επιπέδου 
συνείδησηςσυνείδησης

Εστιακής έναρξης,Εστιακής έναρξης,
με αμφίπλευρη εξάπλωσημε αμφίπλευρη εξάπλωση
τονικοκλονικήτονικοκλονική κρίσηκρίση



ILAE Classification of Seizure Types ILAE Classification of Seizure Types 
E d d V iE d d V iExpanded VersionExpanded Version

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣΕΝΑΡΞΗΣ

ΚινητικήΚινητικήΚινητικήΚινητική
Κλονική
Τονική

ΤονικοκλονικήΤονικοκλονική
Μυοκλονική

Μυοκλονική-ατονική
Επιληπτικοί σπασμοίη μ

Τονική κλονική κλονική
Ατονική

Μη κινητικήΜη κινητικήη η ήη η ή
(αφαίρεση)(αφαίρεση)
Τυπική
Άτυπη

Μυοκλονική
Μυοκλονία βλεφάρων



ILAE Classification of Seizure Types Expanded ILAE Classification of Seizure Types Expanded 
V iV iVersionVersion

ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΚινητικήΚινητική
Τονικοκλονική

Τονική
Ατονική

Επιληπτικοί σπασμοί
Μη κινητικήΜη κινητική

Διαταραχές συμπεριφοράςΔιαταραχές συμπεριφοράς

Χωρίς διαταραχήΧωρίς διαταραχή
έδ ίδέδ ίδ

Με διαταραχή επιπέδου Με διαταραχή επιπέδου 
ίδίδ

Αταξινόμητη

επιπέδου συνείδησηςεπιπέδου συνείδησης συνείδησηςσυνείδησης



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


