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Σκοπός

• Η International League Against Epilepsy (ILAE) 

Subcommittee for Pediatric Neuroimaging

εξέτασε τη χρησιμότητα και τις ενδείξεις 

νευροαπεικόνισης στην εκτίμηση των παιδιών 

με πρόσφατα διαγνωσμένη επιληψία και 

προτείνει νέες κατευθυντήριες οδηγίες



29/11/2010

2

Υλικό-Μέθοδος

• ανασκόπηση προοπτικών και αναδρομικών 

μελετών με αριθμό περιστατικών ≥ 30 που 

χρησιμοποίησαν computed tomography (CT) 

ή magnetic reasonance imaging (MRI) για την 

εκτίμηση παιδιών με πρωτοδιεγνωσμένη

επιληψία ή πρώτο επεισόδιο απύρετων 

σπασμών

Προσοχή στην ανάγνωση της MRI/CT:

• στην αναγνώριση της βλάβης που δεν είναι ειδική (π.χ. περικοιλιακή
λευκομαλακία, ατροφία)

• στην επιβεβαίωση των στατικών απομακρυσμένων βλαβών (π.χ. 
πορεγκεφαλία, MCD)

• στην εύρεση εστιακής βλάβης που να ευθύνεται για τους σπασμούς αλλά δεν 
απαιτεί άμεση αλλά ίσως απώτερη παρέμβαση (π.χ. εστιακή φλοιική
δυσπαλσία ή μέση κροταφική σκλήρυνση)

• Στην εύρεση υποξείων ή χρόνιων προβλημάτων που να απαιτούν άμεση 
παρέμβαση (π.χ. όγκος εγκεφάλου) ή που να χρήζουν ειδικής διαγνωστικής 
προσπέλασης (π.χ. λευκοδυστροφίες, νευρομεταβολικά) 

• στην εντόπιση οξέων συμβαμάτων που να απαιτούν άμεση παρέμβαση (π.χ. 
υδροκέφαλος, εγκεφαλικό, αιμορραγία, εγκεφαλίτιδα) ή να χρειάζονται 
επείγουσα διαγνωστική προσπέλαση και συμβουλευτική 

Τα δυο τελευταία αφορούν και το πρώτο επεισόδιο απύρετων σπασμών, ενώ τα 

υπόλοιπα την περίπτωση της πρωτοδιαγνωσμένης επιληψίας
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Ενδείξεις νευροαπεικόνισης

Ενδείκνυται σεΕνδείκνυται σε:: Δεν ενδείκνυται σεΔεν ενδείκνυται σε::

�� Εστιακούς σπασμούς Εστιακούς σπασμούς ◊◊

�� Νευρολογική σημειολογία , εστιακές Νευρολογική σημειολογία , εστιακές 

εκφορτίσειςεκφορτίσεις στο στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημαηλεκτροεγκεφαλογράφημα◊◊

��Ψυχοκινητική Ψυχοκινητική παλινδόμησηπαλινδόμηση

�� <2<2 ετώνετών

�� Δευτεροπαθής γενικευμένη Δευτεροπαθής γενικευμένη τονικολονικήτονικολονική

επιληψία  επιληψία  

�� Αυξημένη ενδοκράνια υπέρταση Αυξημένη ενδοκράνια υπέρταση 

�� Ιστορικό Ιστορικό status epilepticusstatus epilepticus

�� Σε μη καλή ανταπόκριση στην αγωγή  Σε μη καλή ανταπόκριση στην αγωγή  

�� Αφαιρέσεις της παιδικής ηλικίας Αφαιρέσεις της παιδικής ηλικίας 

�� Αφαιρέσεις της εφηβικής ηλικίας Αφαιρέσεις της εφηβικής ηλικίας 

�� Εφηβική Εφηβική μυοκλονικήμυοκλονική επιληψία επιληψία 

�� Καλοήθη επιληψία με Καλοήθη επιληψία με 

κεντροκροταφικέςκεντροκροταφικές εκφορτίσειςεκφορτίσεις

◊ εκτός από την καλοήθη επιληψία με καλοήθη επιληψία με κεντροκροταφικέςκεντροκροταφικές εκφορτίσειςεκφορτίσεις

Συστάσεις για τη διενέργεια απεικόνισης

� Λεπτομερές ιστορικό, καλή νευρολογική εξέταση και ΗΕΓ (±) πρέπει να προηγούνται πριν 
τη διενέργεια της απεικόνισης

� Η CT πλεονεκτεί στην ανίχνευση αιμορραγίας και επασβεστώσεων (π.χ. συγγενείς 
λοιμώξεις)

� Παιδιά μικρότερα των 2 ετών ίσως να χρειαστούν επαναληπτικές μαγνητικές καθώς η 
μυελίνωση που βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να καλύψει βλάβες που να ευθύνονται για 
την έναρξη της επιληψίας

� Η μαγνητική σε βρέφη κάτω του έτους με επιληψία είναι σημαντικό να ανιχνεύσει 
φλοιώδη ή υποφλοιώδη δυσπλασία, η οποία θα είναι δύσκολο να εντοπιστεί μετά τη 
μυελίνωση

� Αντίστροφα, αν η μαγνητική πριν την ηλικία των 2 ετών είναι φυσιολογική και οι σπασμοί 
επιμένουν τότε πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά 6 μηνο και σίγουρα μετά την 
ολοκλήρωση της μυελίνωσης (24-30 μήνες ζωής)

� Gadolinium contrast είναι απαραίτητο σε υποψία όγκου, αγγειακών δυσπλασιών, 
φλεγμονής και λοίμωξης

� Βρέφη κάτω των 3 μηνών μπορεί να μην χρειαστεί αναισθησία αν είναι καλά ταϊσμένα
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Περίληψη και συμπέρασμα

� Νευροαπεικόνιση συστήνεται:

• σε όλα τα παιδιά με πρόσφατα διαγνωσμένη επιληψία 
εστιακή ή γενικευμένη που δεν έχουν τα κλινικά ή ΗΕΓραφικά
χαρακτηριστικά της κλασσικής ιδιοπαθούς εστιακής ή 
γενικευμένης επιληψίας 

• για όλα τα παιδιά κάτω των 2 ετών

� Η απεικόνιση γίνεται για να μας βοηθήσει στην αιτιολογία, 
στον καθορισμό της πρόγνωσης, και να αναγνωρίσει τα 
παιδιά εκείνα που χρειάζονται ειδική φαρμακευτική ή 
χειρουργική θεραπεία. 


