Φαρμακοανθεκηική Επιληυία
Η επηιεςία απνηειεί κηα πνιππαξαγνληηθή λνζνινγηθή νληόηεηα, ε νπνία είλαη
γλσζηή από ηελ αξραηόηεηα. Μάιηζηα, ε εληππσζηαθή ζπκπησκαηνινγία ηεο λόζνπ,
ζε ζπλδπαζκό κε θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο νδήγεζε ζηελ θνηλή αληίιεςε θαηά
ηνπο αξραίνπο ειιεληθνύο ρξόλνπο όηη πξόθεηηαη γηα «ηεξά λόζν». Σηνλ Ιππνθξάηε
απνδίδεηαη ε εηζαγσγή θαη ε ρξήζε έθηνηε ηνπ όξνπ «επηιεςία», γηα ηελ νπνία έθαλε
εθηελή πεξηγξαθή ζηελ πξαγκαηεία ηνπ «Πεξί Ιεξάο Νόζνπ». Από εθείλε ηελ επνρή
έρνπλ αιιάμεη πνιιά πξάγκαηα ζρεηηθώο κε ηελ θαηαλόεζε ηεο αηηηνπαζνινγίαο ηεο
επηιεςίαο, σζηόζν ην θνηλσληθό ηεο θνξηίν παξακέλεη εμαηξεηηθά βαξύ, αθόκε θαη
ζηηο κέξεο καο.Η επηιεςία εκθαλίδεηαη κε ζπρλόηεηα ε νπνία πνηθίιεη κε βάζε ηε
γεσγξαθηθή πεξηνρή, ηα θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο γελεηηθνύο ραξαθηήξεο
ησλ πιεζπζκώλ. Γηα ιόγνπο απινύζηεπζεο σζηόζν κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί, όηη ε
ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηεο επηιεςίαο είλαη πεξίπνπ 1% ζην γεληθό πιεζπζκό γηα ηνπο
πεξηζζόηεξνπο ιανύο ηεο Επξώπεο θαη ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο. Απηό πξαθηηθά
ζεκαίλεη όηη έλαο ζηνπο εθαηό θαηνίθνπο ζηελ Ειιάδα πάζρεη από θάπνηα κνξθή
επηιεςίαο. Έρεη ππνινγηζζεί κε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο όηη πεξίπνπ ην 20-30% ησλ
επηιεπηηθώλ αζζελώλ εκθαλίδνπλ ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο, θαξκαθναλζεθηηθόηεηα, δειαδή παξά ηελ θαηάιιειε θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ ιακβάλνπλ
αλειιηπώο εμαθνινπζνύλ λα εκθαλίδνπλ επηιεπηηθέο θξίζεηο. Η θαξκαθναλζεθηηθή
απηή κνξθή επηιεςίαο αθνξά έλα κεγάιν αξηζκό ζπλαλζξώπσλ καο, ν νπνίνο έρεη
ππνινγηζζεί γηα ηηο ΗΠΑ όηη μεπεξλά ηα 2 εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο. Οη ηαηξηθέο,
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο απηνύ ηνπ ηαηξηθνύ πξνβιήκαηνο γίλνληαη
εύθνια αληηιεπηέο, αθνύ νη αζζελείο απηνί δελ κπνξνύλ θαηά θαλόλα λα εξγαζζνύλ,
ν θνηλσληθόο ηνπο ξόινο πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά, ζπρλά ρξεηάδνληαη ζπλερή
παξαθνινύζεζε θαη βέβαηα ν θίλδπλνο ζνβαξνύ ηξαπκαηηζκνύ ή θαη απώιεηαο ηεο
δσήο ηνπο είλαη εμαηξεηηθά απμεκέλνο.Η έιιεηςε απόθξηζεο ζηε θαξκαθεπηηθή
αγσγή ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαηαλόεζε βαζηθώλ παζνθπζηνινγηθώλ κεραληζκώλ
ζρεηηδόκελσλ κε ηελ εκθάληζε επηιεςίαο νδήγεζαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ
αλάπηπμε δηάθνξσλ ρεηξνπξγηθώλ ζηξαηεγηθώλ θαη ηερληθώλ, νη νπνίεο απνζθνπνύλ

ζηελ εμαθάληζε ησλ επηιεπηηθώλ θξίζεσλ ή ηνπιάρηζηνλ ζηελ ζεκαληηθή κείσζε
ηόζν ηεο ζπρλόηεηάο ηνπο όζν θαη ηεο βαξύηεηάο ηνπο.
Η ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία πάληνηε θνβίδεη ηνλ αζζελή θαη ζπρλά ζέηεη ηνλ
πξνβιεκαηηζκό εάλ ην όθεινο πνπ πξνζδνθά ν αζζελήο από κηα ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε είλαη θαηά πνιύ κεγαιύηεξν από ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρεη από ηελ
επέκβαζε απηή. Η θιηληθή ηαηξηθή έξεπλα έρεη ζηελ πεξίπησζε ηεο
θαξκαθναλζεθηηθήο επηιεςίαο λα επηδείμεη κηα ηζρπξόηαηε θαη πεηζηηθόηαηε έξεπλα,
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Καλαδά θαη δεκνζηεύζεθε ζην εγθπξόηαην ηαηξηθό
πεξηνδηθό New England Journal of Medicineαπό ηνλ S. Wiebe θαη ηνπο ζπλεξγάηεο
ηνπ ην 2001 [A randomized, controlled trial of surgery for temporal-lobe epilepsy.
Wiebe S, Blume WT, Girvin JP, Eliasziw M et al. N Engl J Med 2001 Aug 2;345 (5):
311-318] ζρεηηθώο κε ην ξόιν ηεο ρεηξνπξγηθήο αληηκεηώπηζεο ζηηο πεξηπηώζεηο
θαξκαθναλζεθηηθήο επηιεςίαο. Η κειέηε απηή ζπλέθξηλε αζζελείο κε
θαξκαθναλζεθηηθή επηιεςία θξνηαθηθήο αηηηνινγίαο (απνηειεί ηελ πην ζπρλή κνξθή
θαξκαθναλζεθηηθήο επηιεςίαο ζηνπο ελήιηθεο) πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ρεηξνπξγηθή
ζεξαπεία κε αζζελείο πνπ παξέκεηλαλ ζε θαξκαθεπηηθή αγσγή, ρσξίο θακκία άιιε
ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε. Η ζύγθξηηηθή απηή κειέηε έδεημε κε ηνλ πιένλ εκθαηηθό
ηξόπν όηη νη αζζελείο πνπ έκεηλαλ ρσξίο θακκία θξίζε ζηε ρεηξνπξγηθή νκάδα ήηαλ
64% ελώ ην αληίζηνηρν πνζνζηό ζηελ νκάδα κε θαξκαθεπηηθή αγσγή ήηαλ κόιηο 8%.
Επηπξνζζέησο, νη αζζελείο ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο εκθάληζαλ κείσζε ηεο
ζπρλόηεηαο ησλ θξίζεώλ ηνπο ζε πνζνζηό 100%, ελώ ην αληίζηνηρν πνζνζηό γηα ηνπο
αζζελείο ηεο θαξκαθεπηηθήο νκάδαο ππήξμε κόιηο 34%. Επίζεο, ε πνηόηεηα δσήο ησλ
αζζελώλ ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο ήηαλ ζεκαληηθά θαιύηεξε από εθείλε ησλ
αζζελώλ ηεο θαξκαθεπηηθήο νκάδαο. Σπλεπώο, ε κειέηε απηή απαληά μεθάζαξα όηη
όηαλ ε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε πεξηπηώζεηο
θαξκαθναλζεθηηθήο επηιεςίαο, ηα νθέιε πνπ πξνζδνθά ν αζζελήο από ην
ρεηξνπξγείν είλαη ζαθώο πεξηζζόηεξα από ηνπο θηλδύλνπο ηνπ ρεηξνπξγείνπ.
Αλαθέξεηαη ακέζσο παξαπάλσ όηη όηαλ ε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία κπνξεί λα
εθαξκνζζεί ζηηο πεξηπηώζεηο θαξκαθναλζεθηηθήο επηιεςίαο. Πξάγκαηη, ε
ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε θάζε πεξίπησζε
θαξκαθναλζεθηηθήο επηιεςίαο.΄Οπσο θαη θάζε πεξίπησζε θαξκαθναλζεθηηθήο
επηιεςίαο δελ έρεη ηελ ίδηα αθξηβώο πηζαλόηεηα επηηπρίαο ή θηλδύλνπ επηπινθώλ κε
νπνηαδήπνηε άιιε. Οη πηζαλόηεηεο επηηπρίεο θαη νη πηζαλόηεηα ρεηξνπξγηθώλ
επηπινθώλ πξέπεη λα εμαηνκηθεύνληαη κε βάζε ηα κνλαδηθά δεδνκέλα θάζε αζζελνύο,
όπσο απηά δηακνξθώλνληαη κεηά ηνλ ελδειερή θιηληθό, απεηθνληζηηθό, εξγαζηεξηαθό
θαη λεπξνςπρνινγηθό έιεγρν θάζε αζζελνύο κε θαξκαθναλζεθηηθή επηιεςία.

Ποιός είναι σπουήθιος για τειροσργική θεραπεία;
Καηαξρή ν αζζελήο ζα πξέπεη λα έρεη επηκειώο εμεηαζζεί από λεπξνιόγν γηαηξό θαη
λε έρεη ηεζεί κε βεβαηόηεηα ε δηάγλσζε ηεο επηιεςίαο. Σπρλά, ζπκπηώκαηα θαη
ζεκεία ςεπδν-θξίζεσλ ζπγρένληαη κε επηιεπηηθέο θξίζεηο θαη ν αζζελήο κπαίλεη ζε
θαξκαθεπηηθή αγσγή κε αληη-επηιεπηηθά θάξκαθα. Φπζηθά, ε θαξκαθεπηηθή αγσγή
όρη κόλν δελ απνδίδεη αιιά κπνξεί θαη λα εθζέζεη ηνλ αζζελή ζε αδηθαηνιόγεηνπο

θηλδύλνπο, αθνύ ηα αληη-επηιεπηηθά θάξκαθα εκθαλίδνπλ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο
αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο θαη παξελέξγεηεο. Γηα λα γίλεη αληηιεπηό ην κέγεζνο ηεο
ζπρλόηεηαο ηεο ζύγρπζεο ησλ ςεπδν-θξίζεσλ κε αιεζηλέο επηιεπηηθέο θξίζεηο αμίδεη
λα αλαθεξζεί ην γεγνλόο όηη ε εκθάληζε ςεπδν-θξίζεσλ απνηειεί ηε ζπρλόηεξε αηηία
εηζαγσγήο ζηηο λεπξνινγηθέο θιηληθέο ησλ λνζνθνκείσλ ησλ ΗΠΑ. Σπλεπώο πξηλ
ηεζεί ε δηάγλσζε ηεο επηιεςίαο θαη θπζηθά πνιύ πξηλ ηεζεί ζε αληηεπηιεπηηθή αγσγή,
ν αζζελήο ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί από εηδηθό λεπξνιόγν.

Εάλ ε δηάγλσζε ηεο επηιεςίαο έρεη ζεκειησζεί, ηόηε ζα πξέπεη ν αζζελήο λα
εθηηκεζεί από εμεηδηθεπκέλν επηιεπηνιόγν γηα λα εμαθξηβσζεί εάλ πάζρεη όλησο από
θαξκαθναλζεθηηθή κνξθή επηιεςίαο. Λόγσ ηνπ ζπλερώο απμαλόκελνπ αξηζκνύ
αληηεπηιεπηηθώλ θαξκάθσλ ζην εκπόξην, ζα πξέπεη ε εθηίκεζε απηή λα γίλεη από
επηιεπηνιόγν-λεπξνιόγν, δηαθνξεηηθά θηλδπλεύεη ν αζζελήο λα παγηδεπζεί ζε έλα
αηέξκνλν θαη εμαληιεηηθό ιαβύξηλζν δνθηκήο αληηεπηιεπηηθώλ θαξκάθσλ θαη
αλεμάληιεησλ ζπλδπαζκώλ ησλ. Ο αξηζκόο ησλ επηιεπηνιόγσλ ζηελ Ειιάδα είλαη
πεξηνξηζκέλνο, σζηόζν είλαη ηθαλόο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αζζελώλ εθείλσλ, νη
νπνίνη ζα ρξεηαζηνύλ εμεηδηθεπκέλν πεξαηηέξσ έιεγρν γηα ηελ πηζαλόηεηα
ρεηξνπξγηθήο αληηκεηώπηζεο ηεο επηιεςίαο ηνπο.
Ο αζζελήο κε θαξκαθναλζεθηηθή επηιεςία ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε κηα ζεηξά
εμεηάζεσλ θιηληθώλ, απεηθνληζηηθώλ, ειεθηξνθπζηνινγηθώλ θαη λεπξνςπρνινγηθώλ,
νη νπνίεο πνηθίινπλ από αζζελή ζε αζζελή. Σπλεζίδεηαη λα νκαδνπνηνύληαη νη
εμεηάζεηο απηέο ζε δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ζηηο κε επεκβαηηθέο κεζόδνπο, νη νπνίεο
είλαη θαη ζπρλόηεξεο θαη θπζηθά πξνηηκεηέεο ζε ζρέζε κε ηηο επεκβαηηθέο κεζόδνπο.
Η αιιεινπρία, ε δηαγλσζηηθή αμία, θαη ην πξσηόθνιν εθηέιεζήο ηνπο πνηθίιεη από
θέληξν ζε θέληξν επηιεςίαο. Γηα ην ιόγν απηό ε ζεκαζία ηνπο ζα πξέπεη λα
εμαηνκηθεύεηαη γηα θάζε αζζελή θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εκπεηξία ηνπ θέληξνπ
επηιεςίαο ζην νπνίν αληηκεησπίδεηαη ν αζζελήο.

Ποιός είναι ο διαγνφζηικός αλγόριθμος για ηη διερεύνηζη σπουήθιοσ για
τειροσργική θεραπεία;
Όπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, νη πιένλ ελδεδεηγκέλεο εμεηάζεηο, ε ζεκαζία ηνπο, ε
αθξίβεηά ηνπο θαη ε επαηζζεζία ηνπο, θαζώο θαη ε ρξνληθή αιιεινπρία ηνπο πνηθίιεη
ζεκαληηθά από θέληξν ζε θέληξν αληηκεηώπηζεο επηιεςίαο, αιιά θαη από αζζελή ζε
αζζελή. Τν ζρήκα πνπ αθνινπζείηαη ζην Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Λάξηζαο
παξνπζηάδεηαη ζε ζπληνκία αθνινύζσο, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη δηαθνξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο είλαη ιάζνο ή ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθέο. Επίζεο, ν δηαγλσζηηθόο απηόο
αιγόξηζκνο δελ εθαξκόδεηαη απαξέθιηηα ζε όινπο ηνπο αζζελείο κε
θαξκαθναλζεθηηθή επηιεςία αθόκε θαη ζην θέληξν καο, αιιά ηξνπνπνηείηαη αλάινγα
κε ηε κνξθή επηιεςίαο ηνπ αζζελνύο, ηελ ειηθία ηνπ, αιιά αθόκε θαη ηνλ ραξαθηήξα
ηνπ αζζελνύο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ.

Η ιεπηνκεξήο θιηληθή λεπξνινγηθή εμέηαζε, κε έκθαζε ζηε κνξθή θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηιεπηηθήο θξίζεο απνηεινύλ ζηνηρεία εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο
ζηε δηεξεύλεζε ηνπ αζζελνύο. Τν ιεπηνκεξέο ηζηνξηθό, ε παξνπζία αύξαο, ε
παξνπζία ηπρόλ απηνκαηνπνηεκέλσλ θηλήζεσλ πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
επηιεπηηθήο θξίζεο, ε παξνπζία πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο ηύπνπ θξίζεσλ, ε απώιεηα
ζπλείδεζεο, ε απώιεηα νύξσλ ή/θαη θνπξάλσλ, ε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ε θαηάζηαζε
ηνπ αζζελνύο ακέζσο κεηά ηελ θξίζε είκλαη κεξηθά κόκν από ηα ζηνρεία πνπ πξέπεη
λα αμηνινγεζνύλ θαη πνπ ζπρλά κπνξνύλ λα θαηεπζύλνπλ ηνλ πεξαηηέξσ έιεγρν.
Σεκαληηθή βνήζεηα κπνξεί λα πξνζθέξνπλ ιεπηνκέξεηεο πνπ ηπρόλ νη ζπγγελείο ηνπ
αζζελνύο έρνπλ θαηγξάςεη κε ην θηλεηό ηνπο ηειέθσλν ή άιιν θαηαγξαθηθό κέζν,
θαζώο θαη ε ηήξεζε από κέξνπο ηνπο ιεπηνκεξνύο εκεξνινγίνπ θξίζεσλ.
Βαζηθό ξόιν ζηε δηεξεύλεζε ησλ αζζελώλ κε θαξκαθναλζεθηηθή επηιεςία παίδεη ε
ειεθηξνθπζηνινγηθή δηεξεύλεζε κε ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα (ΗΕΓ) επηθαλείαο. Η
εμέηαζε απηή γίλεηαη ζπλήζσο πξνγξακκαηηζκέλα, ρσξίο ν αζζελήο λα έρεη θάπνηα
επηιεπηηθή θξίζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο (κεζνθξηζηθό ΗΕΓ). Γίλεηαη
θαηαγξαθή κε ηνλ αζζελή ζε εξεκία αιιά θαη κεηά από εξεζηζκό κε δηάθνξα
εξεζίζκαηα όπσο ππέξπλνηα, θσηεηλά εξεζίζκαηα, ζηέξεζε ύπλνπ θιπ. Σπρλά,
σζηόζν απαηηείηαη πην καθξνρξόληα ΗΕΓ θαηαγξαθή, ε νπνία κάιηζηα λα
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δύν ή θαη πεξηζζόηεξα επεηζόδηα επηιεπηηθώλ θξίζεσλ
θαη λα ζπλνδεύεηαη από ηαπηόρξνλε θαηαγξαθή κε video, έηζη ώζηε ε ειεθηξηθή
δξαζηεξηόηεηα ηνπ εγθεθάινπ όπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζην ΗΕΓ, λα
αληηπαξαβάιιεηαη κε ηελ θιηληθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ αζζελνύο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
επηιεπηηθήο θξίζεο (video-ΗΕΓ θαηαγξαθή). Είλαη πξνθαλέο όηη ε θαηαγξαθή απηή
ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλε κνλάδα θαη ππό
λνζειεπηηθή παξαθνινύζεζε ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα θαη γηα άιινηε άιιν ρξνληθό
δηάζηεκα, ην νπνίν όκσο κπνξεί λα δηαξθέζεη θαη αξθεηέο κέξεο. Ο αζζελήο ζα
πξέπεη θαηά ην δηάζηεκα απηό λα παξακέλεη ζπλερώο ζην θέληξν θαη πηό
ζπγθεθξηκέλα, ζην δσκάηην θαηαγξαθήο.
Από άπνςε απεηθνληζηηθήο δηεξεύλεζεο, ε δηελέξγεηα καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο
εγθεθάινπ ζεσξείηαη βαζηθή. Σπρλά, ππάξρεη ζπδήηεζε εάλ απηή ζα πξέπεη λα
γίλεηαη ζε καγλεηηθό ηνκνγξάθν 1 ή 1,5 ή 3 Τesla. Η πνιηηηθή ηνπ θέληξνπ καο είλαη
εθηίκεζε κε εηδηθό πξσηόθνιν επηιεςίαο (ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη αλαιόγσο κε ηελ
ειηθία, ηε ζεκεηνινγία ησλ θξίζεσλ θαη ην ΗΕΓ ηνπ αζζελνύο) ζηνλ καγλεηηθό
ηνκνγξάθν ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Λάξηζαο (3Tesla) θαη εθηίκεζε από
εμεηδηθεπκέλν λεπξναθηηλνιόγν. Η δηελέξγεηα πξόζζεησλ απεηθνληζηηθώλ κεζόδσλ
όπσο καγλεηηθή θαζκαηνζθνπία πξσηνλίνπ, καγλεηηθή δεζκηδνγξαθία, ιεηηνπξγηθή
καγλεηηθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη
απμάλνπλ ηελ αζθάιεηα νπνηαζδήπνηε ρεηξνπξγηθήο παξέκβαζεο. Σπληζηάηαη ζηνπο
αζζελείο λα δηαηεξνύλ όιεο ηηο απεηθνληζηηθέο ηνπο εμεηάζεηο, όζν παιηέο θαη εάλ
είλαη θαη λα ηηο πξνζθνκίδνπλ πάληνηε γηα ζπγθξηηηθό έιεγρν.
Η ζπκπιήξσζε απηώλ ησλ εμεηάζεσλ ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο είλαη αξθεηή γηα ηελ
απόθαζε ρεηξνπξγηθήο παξέκβαζεο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε αθνινπζεί ε
λεπξνςπρνινγηθή εθηίκεζε ηνπ αζζελνύο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηά από ιεπηνκεξή
ζπδήηεζε ηόζν κε ηνλ αζζελή όζν θαη ηνπο νηθείνπο ηνπ πξνγξακκαηίδεηαη ην
ρεηξνπξγείν ηνπ. Σε αξθεηέο πεξηπηώζεηο σζηόζν απαηηείηαη πεξαηηέξσ έιεγρνο ν
νπνίνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη εμεηδηθεπκέλεο εμεηάζεηο όπσο ν έιεγρνο κε γ-θάκεξα
κεηά ηελ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ζεκαζκέλνπ ξαδηνθαξκάθνπ θαηά ηε δηάξθεηα

επηιεπηηθήο θξίζεο θαη ηελ απεηθόληζε πεξηνρώλ ηνπ εγθεθάινπ κε απμεκέλε
αηκαηηθή ξνή, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ παζνινγηθή ειεθηξηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ
εγθεθάινπ. Επίζεο, ν έιεγρνο κε PET (Positron Emission Tomography) κεηά ηελ
ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ζπγθεθξηκέλσλ νπζηώλ ζεκαζκέλσλ κε ξαδηνθάξκαθν, κπνξεί
λα αλαδείμεη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ κε παζνινγηθά απμεκέλε ή κεησκέλε
κεηαβνιηθή δξαζηεξηόηεηα, πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ παζνινγηθή ειεθηξηθή
δξαζηεξηόηεηα ηνπ εγθεθάινπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηιεπηηθώλ θξίζεσλ. Η
θαηαγξαθή ηεο αιιαγήο καγλεηηθώλ πεδίσλ επαγόκελσλ από ηελ ειεθηξηθή
δξαζηεξηόηεηα ηνπ εγθεθάινπ (magneto-encephalography, MEG) θαη ε επηπξνβνιή
ησλ δεδνκέλσλ απηώλ ζηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ ηνπ αζζελνύο
(Magnetic Source Imaging, MSI) πξνζθέξεη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ζηελ
αλαγλώξηζε ηεο επηιεπηηθήο εζηίαο αιιά θαη ζηε ραξηνγξάθεζε ηνπ εγθεθάινπ.
Η ζπλδπαζκέλε ρξήζε όισλ απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ κπνξεί λα απμήζεη ζεκαληηθά
ηελ αζθάιεηα κηαο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο θαη λα απμήζεη ηελ πηζαλόηεηα θαιήο
έθβαζεο ηνπ αζζελνύο.
Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο θαη παξά ηνλ ελδειερή έιεγρν κε ηηο πξναλαθεξζείζεο κε
επεκβαηηθέο κεζόδνπο δελ είλαη δπλαηόο ν αθξηβήο εληνπηζκόο ηεο επηιεπηνγόλνπ
εζηίαο ή ππάξρνπλ πεξνζζόηεξεο από κία πεξηνρέο, νη νπνίεο ελέρνληαη ζηελ
ππξνδόηεζε επηιεπηηθώλ θξίζεσλ. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, είλαη απαξαίηεηε ε
ζπκπιήξσζε ηνπ ειέγρνπ κε επεκβαηηθή ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθή θαηαγξαθή.
Απηή επηηπγράλεηαη κε ηε ρεηξνπξγηθή εκθύηεπζε εηδηθώλ ειεθηξνδίσλ, ηα νπνία
κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ είηε ζην εγθεθαιηθό παξέγρπκα (ελ ησ βάζεη ειεθηξόδηα),
είηε ζηνλ ππνζθιεξίδην ρώξν, επάλσ ζηνλ εγθεθαιηθό θινηό. Τα ειεθηξόδηα απηά
είλαη δηαζέζηκα ζε δηάθνξα ζρήκαηα θαη πξαθηηθά κπνξνύλ λα θαιύςνπλ
νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο, ε νπνία γίλεηαη κε
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαηά ηελ νπνία ν/ε αζζελήο βξίζθεηαη ππό γεληθή λάξθσζε,
ζπλδένληαη κε θαηαγξαθηθό κεράλεκα θαη επηηξέπεηαη ε video-ΗΕΓ θαηαγξαθή γηα
όζν ρξνληθό δηάζηεκα ρξεηαζηεί, έηζη ώζηε λα θαηαγξαθεί ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο
επηιεπηηθώλ επεηζνδίσλ. Σηελ ζπλέρεηα, ν αζζελήο ππνβάιιεηαη ζε λέα ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε γηα ηελ αθαίξεζε ησλ ειεθηξνδίσλ θαη ηε ρεηξνπξγηθή εθηνκή ηεο/ησλ
επηιεπηνγόλνπ εζηίαο/εζηηώλ. Η επεκβαηηθή ειεθηξνεγθεθαινγξαθία απνηειεί κηα
αζθαιή κέζνδν, ε νπνία ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα επηπιαθεί, κε επηπινθέο
πνπ ζπλήζσο αληηκεησπίδνληαη ρσξίο πεξαηηέξσ ζπλέπεηεο.

Χειροσργικές επεμβάζεις για ηην ανηιμεηώπιζη θαρμακοανθεκηικής επιληυίας
Οη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κπνξνύλ λα δηαρσξηζζνύλ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο:
α) ζηηο επεκβάζεηο εμαίξεζεο εγθεθαιηθνύ ηζηνύ, β) ζηηο επεκβάζεηο απνζύλδεζεο,
θαη γ) ζηηο λεπξνηξνπνπνηεηηθέο επεκβάζεηο. Η θηινζνθία ηεο θάζε κηαο θαηεγνξίαο
είλαη δηαθνξεηηθή. Έηζη, ζηηο επεκβάζεηο ηεο πξώηεο θαηεγνξίαο επηρεηξείηαη ε
εμαίξεζε ηεο/ησλ επηιεπηνγόλσλ εζηηώλ, ή κεγαιύηεξεο πεξηνρήο ηνπ εγθεθάινπ,
όπσο ν θξνηαθηθόο ή ν κεησπηαίνο ινβόο, ή αθόκε θηα νιόθιεξν ή ζρεδόλ
ανιόθιεξν ην εγθεθαιηθό εκηζθαίξην, όηαλ απηό είλαη παζνινγηθό θαη κε
ιεηηνπξγηθό. Σηε δεύηεξε θαηεγνξία, πεξηιακβάλνληαη επεκβάζεηο πνπ ζηνρεύνπλ

ζηελ απνζύλδεζε ηεο επηιεπηνγόλνπ εζηίαο από ην ππόινηπν εγθεθαιηθό παξέγρπκα
ή δηαθνπή ησλ νδώλ δηάδνζεο ηεο παζνινγηθήο ειεθηξηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Τέινο, ε
ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά από πξόζθαηα αλαπηπρζείζεο ρεηξνπξγηθέο
ηερληθέο, νη νπνίεο ηξνπνπνηνύλ κε ειεθηξηθό εξεζηζκό ηελ ειεθηξηθή δξαζηεξηόηεηα
ελ ησ βάζεη ή θινηïθώλ πεξηνρώλ ηνπ εγθεθάινπ, ή πεξηθεξηθώλ λεύξσλ ηα νπνία
απνδεδεηγκέλα ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ησλ επηιεπηηθώλ θξίζεσλ. Μηα ζεκαληηθή
δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο θαη ησλ δύν πξνεγνύκελσλ, είλαη ε
αλαζηξεςηκόηεηα ησλ λεπξνηξνπνπνηεηηθώλ κεζόδσλ, ζεκαληηθό πιενλέθηεκα γηα
ηελ εθαξκνγή ζην κέιινλ άιισλ εμειηζόκελσλ ζεξαπεηώλ.

A) Επεκβάζεηο Εμαίξεζεο Εγθεθαιηθνύ Ιζηνύ
Απνηεινύλ ηηο ζπρλόηεξεο επεκβάζεηο αληηκεηώπηζεο θαξκαθναλζεθηηθήο επηιεςίαο
θαη αθνξνύλ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επεκβάζεσλ ζε αζζελείο κε αλαηνκηθή
βιάβε, δειαδή ζε αζζελείο ησλ νπνίσλ ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία αλαδεηθλύεη θάπνηα
δνκηθή βιάβε. Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο εμαίξεζε ηεο δνκηθήο απηήο βιάβεο είλαη
αξθεηή γηα ηελ εμαθάληζε ησλ επηιεπηηθώλ θξίζεσλ(lesionectomy), ελώ ζε αξθεηέο
πεξηπηώζεηο είλαη απαξαίηεηε ε εμαίξεζε όρη κόλν ηεο δνκηθήο βιάβεο αιιά θαη κηαο
γεηηνληθήο πεξηνρήο, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζηε δεκηνπξγία θαη εμάπισζε επηιεπηηθώλ
θξίζεσλ (lesionectomy + topectomy). Γηα ηελ αζθαιή νξηνζέηεζε απηήο ηεο
παξαθείκελεο ζηε βιάβε δώλεο είλαη ζπρλά απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα δηεγρεηξεηηθήο
ειεθηξν-εγθεθαινγξαθίαο, δειαδή έλα ΗΕΓ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη
ηελ παξνπζία εμεηδηθεπκέλνπ επηιεπηνιόγνπ γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ
λεπξνρεηξνπξγνύ θαη ηελ αζθαιή αιιά θαη απνηειεζκαηηθή εμαίξεζε ηεο.
Σε αξθεηέο πεξηπηώζεηο κηα αξθεηά επξύηεξε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ ζπκκεηέρεη
ζηελ επηιεπηνγέλεζε, όπσο εθηεηακέλε πεξηνρή ηεο έζσ επηθάλεηαο ηνπ θξνηαθηθνύ
ινβνύ ή ηεο έμσ επηθάλεηαο ηνπ θξνηαθηθνύ ινβνύ ή ηνπ κεησπηαίνπ ινβνύ. Σηηο
πεξηπηώζεηο απηέο απαηηείηαη ε ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε νιόθιεξνπ ηνπ ινβνύ (νιηθή
ινβεθηνκή) ή κεγάινπ ηκήκαηόο ηνπ (κεξηθή ινβεθηνκή). Έηζη, κηιάκε γηα έζσ
θξνηαθηθή ινβεθηνκή ή ακπγδαιν-ηππνθακπεθηνκή (ηα νλόκαηα πξνέξρνληαη από ηηο
έζσ θξνηαθηθέο δνκέο ην ζρήκα ησλ νπνίσλ πξνζνκνηάδεη κε ακύγδαιν θαη
ηππόθακπν, αληηζηνίρσο), ή γηα έμσ, πξόζζηα θξνηαθηθή κεξηθή ινβεθηνκή, ή
ζπαληόηεξα γηα ζρεδόλ πιήξε θξνηαθηθή ινβεθηνκή. Εμππαθνύεηαη όηη ην ηκήακ
ηνπεγθεθάινπ πνπ εμαηξείηαη ζα πξέπεη λα κελ ζρεηίδεηαη κε θακκία ζεκαληηθή
ιεηηνπξγία (θίλεζε, αηζζεηηθόηεηα, παξαγσγή ιόγνπ, όξαζε) θαη θπζηθά κεηά ηελ
εμαίξεζή ηνπ δελ κπνξεί λα επαλαζρεκαηηζζεί. Ο θελόο ρώξνο πνπ δεκηνπξγείηαη από
ηελ εμαίξεζε ηνπ εγθεθαιηθνύ ηζηνύ θαιύπηεηαη από εγθεθαιν-λσηηαίν πγξό, ην
νπνίν θπζηνινγηθά παξάγεηαη από ηνλ εγθέθαιν ζπλερώο. Αλαιόγσο κε ηελ αλαηηθή
νλνκαζία ηνπ εμαηξεζέληνο ινβνύ κπνξεί λα έρνπκε κεησπηαία κεξηθή ινβεθηνκή,
ηληαθή, θνθ. Σε επηπρώο ζπάληεο πεξηπηώζεηο ρξεηάδεηαη λα εμαηξεζεί νιόθιεξν ή
ζρεδόλ νιόθιεξν ην έλα εγθεθαιηθό εκηζθαίξην, νπόηε κηιάκε γηα εκηζθαηξεθηνκή.
Μηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη όιν θαη ζπαληόηεξα, αθνύ

έρνπλ αλαπηπρζεί άιιεο ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηέηνησλ
θαηαζηξνθηθώλ κνξθώλ επηιεςίαο.

B) Επεκβάζεηο Απνζύλδεζεο
Η θηινζνθία απηώλ ησλ επεκβάζεσλ είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή από εθείλε ησλ
επεκβάζεσλ εμαίξεζεο, αθνύ ζηνρεύεη όρη ζηε εμαίξεζε ηεο επηινπηνγόλνπ
εζηίαο/εζηηώλ αιιά ζηελ ιεηηνπξγηθή απόζύλδεζή ηνπο από ηνλ ππόινηπν εγθέθαιν
θαη ζηελ παξακνλή ηνπο εληόο ηεο θξαληαθήο θνηιόηεηαο. Έηζη ε εμαίξεζε ηνπ
εγθεθαιηθνύ ηζηνύ κεηαηξέπεηαη ζε απνζύλδεζή ηνπ θαηά ηηο επεκβάζεηο απηέο,
γεγνλόο πνπ ππνδειώλεηαη από ηνλ ηαηξηθό όξν «-ηνκή» αληί γηα «-εθηνκή». Μηιάκε
ινηπόλ γηα εκηζθαηξνηνκή όηαλ ην παζνινγηθό εκηζθαίξην απνζπλδέεηαη από ην
θπζηνινγηθό, γηα θξνηαθηθή ινβνηνκή όηαλ ην παζνινγηθό ηκήκα ηνπ θξνηαθηθνύ
ινβνύ απνζπλδέεηαη από ηνλ ππόινηπν εγθέθαιν θαη γηα δηαηνκή κεξηθή ή πιήξε ηνπ
κεζνινβίνπ (κεγάινο ιεηηνπξγηθόο ζύλδεζκνο, ν νπνίνο ζπλδέεη δηάθνξεο πεξηνρέο
ησλ εγθεθαιηθώλ εκηζθαηξίσλ κεηαμύ ηνπο), γηα δηαθνπή ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμύ
πεξηνρώλ ησλ δύν εγθεθαιηθώλ εκηζθαηξίσλ. Σηηο επεκβάζεηο απνζύλδεζεο
θαηάηαζζεηαη θαη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ησλ πνιιαπιώλ ππν-ρνξηνεηδηθώλ
απνζπλδέζεσλ (multiple subpial transections), ε νπνία ζηνρεύεη ζηε δηαθνπή ηνπηθώλ
νδώλ δηάδνζεο ηεο ειεθηξηθήο ώζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ελόο ινβνύ ηνπ
εγθεθάινπ.

Γ) Νεπξν-ηξνπνπνηεηηθέο Επεκβάζεηο
Σηηο επεκβάζεηο απηέο αληί γηα κε αλαζηξέςηκε ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε ζηνρέπεη
θαλείο ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ ηνπ εγθεθάινπ κε ηελ
εθαξκνγή ελόο εμσηεξηθνύ ειεθηξηθνύ εξεζίζκαηνο. Τν εξέζηζκα απηό κπνξεί λα
εθαξκόδεηαη αλά πξνγξακκαηηζκέλα, ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (αλνηθηό θύθισκα
λεπξν-ηξνπνπνηήζεο) ή λα εθαξκόδεηαη όηαλ έλα έμππλν ζύζηεκα αλίρλεπζεο θαη
θαηαγξαθήο, θαηαγξάθεη παζνινγηθή ειεθηξηθή δξαζηεξηόηεηα πξηλ ηελ εθδήισζε
επηιεπηηθήο θξίζεο (θιεηζηό θύθισκα λεπξν-ηξνπνπνίεζεο). Η εθαξκνγή ηνπ
ειεθηξηθνύ εξεζίζκαηνο κπνξεί λα γίλεηαη είηε βαζεηά ζηελ εγθεθαιηθή νπζία, νπόηε
κηιάκε γηα ελ ησ βάζεη δηέγεξζε (deep brain stimulation), ή επηθαλεηαθά ζηνλ
εγθεθαιηθό θινηό, νπόηε κηιάκε γηα θινητθή δηέγεξζε (cortical stimulation). Ο
ειεθηξηθόο εξεζηζκόο πξνθαιείηαη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο από κηα ειεθηξηθή
ζηήιε (κπαηαξία), ε νπνία εκθπηεύεηαη ρεηξνπξγηθώο ζην ζώκα ηνπ αζζελνύο, ρσξίο
λα γίλεηαη αηζζεηή, θαη κεηαδίδεηαη κε ηε ρξήζε εηδηθώλ ειεθηξνδίσλ ζηελ πεξηνρήζηόρν. Η πεξηνρή απηή πνηθίιεη θαη κπνξεί λα είλαη ζηνλ εγθέθαιν αιιά θαη ζην
αξηζηεξό πλεπκνλνγαζηξηθό λεύξν, έλα λεύξν πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά
ηνπ ηξαρήινπ ηνπ αζζελνύο. Γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό όηη νη ζπζθεπέο απηέο ζα
κπνξνύζαλ νξζώο λα ραξαθηεξηζηνύλ σο βεκαηνδόηεο ηνπ εγθεθάινπ. Οη λεπξνηξνπνπνηεηηθέο απηέο ζπζθεπέο εκθαλίδνπλ κεγάιε πνηθηιία σο πξνο ηελ πεξηνρήζηόρν, ην ινγηζκηθό αλίρλεπζεο θαη δηάγλσζεο ηεο παζνινγηθήο ειεθηξηθήο
δξαζηεξηόηεηαο, θαζώο θαη ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ηκεκάησλ ηνπο. Η
αλαθνξά ζε απηέο ηηο δηαθνξέο μεθεύγεη από ηνλ ελεκεξσηηθό ζθνπό απηνύ ηνπ
θεηκέλνπ. Θα πξέπεη σζηόζν λα αλαθεξζεί όηη ην κέιινλ ηεο λεπξν-ηξνπνπνίεζεο

πξνδηαγξάθεηαη ιακπξό θαη πηζαλόηαηα ζα ππνθαηαζηήζεη ζε κεγάιν βαζκό, αλ όρη
νινθιεξσηηθά, ηηο ππόινηπεο ρεηξνπξγηθέο κεζόδνπο.

Ακηινοτειροσργικές επεμβάζεις για ηην ανηιμεηώπιζη θαρμακοανθεκηικής
επιληυίας
Η θηινζνθία ησλ επεκβάζεσλ απηώλ είλαη ίδηα κε απηή ησλ ρεηξνπξγηθώλ
επεκβάζεσλ πνπ πξναλαθέξνληαη. Η δηαθνξά έγθεηηαη ζην όηη αληί γηα λπζηέξη θαη
κηθξνρεηξνπξγηθέο ηερληθέο ρξεζηκνπνηείηαη ζηνρεπκέλε αθηηλνβνιία δηαθνξεηηθώλ
κνξθώλ. Έηζη, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αθηηλνβνιία γ, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ γknife, ή αθηηλνβνιία Χ, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Novalis ή ηνπ Cyberknife. Θα
πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε εκπεηξία κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπο είλαη αξθεηά
πεξηνξηζκέλε, όπσο θαη ν ρξόλνο παξαθνινύζεζεο απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ, πνπ
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζηηγκήο παγθνζκίσο. Γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη λα δεη
θαλείο κε ζθεπηηθηζκό απηέο ηηο ζεξαπείεο κέρξη ηελ ζπιινγή αξθεηώλ πεξηζηαηηθώλ
αιιά θαη καθξνπξόζεζκεο παξαθνινύζεζήο ηνπο, γηα ηπρόλ παξελέξγεηεο ηεο
ζεξαπείαο. Με ηελ ίδηα θηινζνθία, ηα ηειεπηαία ρξόληα εθαξκόδεηαη ε πεηξακαηηθή
ζεξαπεία κε εζηηαθή δέζκε ππεξήρσλ θαη ζπδεηάηαη ην ελδερόκελν ζεξαπείαο κε
εθαξκνγή δεζκώλ πςειήο αθξίβεηαο, άιισλ αηνκηθώλ ζσκαηηδίσλ όπσο ην
κπνδόλην. Η απνηειεζκαηηθόηεηα αιιά θαη αζθάιεηα ησλ κεζόδσλ απηώλ κέλεη
σζηόζν λα εμεηαζζεί θαη λα απνδεηρζεί ζην κέιινλ.

Μεηεγτειρηηική Παρακολούθηζη
Η παξακνλή ηνπ αζζελνύο ζην λνζνθνκείν εμαξηάηαη θαηά θύξην ιόγν από ην είδνο
ηεο επέκβαζεο ζηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί. Ωζηόζν, ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία
ησλ αζζελώλ ζην θέληξν καο δελ ππεξβαίλεη ηηο 5-7 εκέξεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
νπνίσλ ν αζζελήο πξννδεπηηθώο θηλεηνπνηείηαη θαη επηζηξέθεη ζε θαλνληθό ξπζκό
δξαζηεξηόηεηαο. Σην πιαίζην ηεο κεηεγρεηξεηηθήο εθηίκεζεο, ν αζζελήο
ππνπβάιιεηαη άκεζα κεηεγρεηξεηηθά ζε απεηθνληζηηθό έιεγρν κε καγλεηηθή
ηνκνγξαθία εγθεθάινπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε αληηεπηιεπηηθή θαξκαθεπηηθή
αγσγή ζπλερίδεηαη ζην ίδην ζρήκα θαη δνζνινγία κε ηελ πξνεγρεηξεηηθή. Σπλήζσο
απαηηείηαη άκεζε επαλεθηίκεζε ηνπ αζζελνύο από ηνλ επηιεπηνιόγν ηνπ, ν νπνίνο ζα
παξαθνινπζεί, ζα ξπζκίδεη θαη πξννδεπηηθώο ζα κεηώλεη ηα αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα
ηνπ αζζελνύο. Απαηηείηαη ζπλήζσο έλα δηάζηεκα 4-8 εβδνκάδσλ, θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ νπνίνπ ν αζζελήο πξννδεπηηθώο ζα αλαθηά δξαζηεξηόηεηεο ζην ζπίηη ηνπ, κέρξη
λα επαλέιζεη πιήξσο ζηελ πξνεγρεηξεηηθή ηνπ θπζηθή δξαζηεξηόηεηα. Από
λεπξνρεηξνπξγηθή άπνςε απαηηείηαη θιηληθόο επαλέιεγρνο ζε άιινηε άιια ρξνληθά
δηαζηήκαηα. Σην θέληξν καο νη αζζελείο επαλεθηηκώληαη θιηληθά ζε έλα, 6,12,24
κήλεο κεηά ηελ επέκβαζε θαη έπεηηα ζε εηήζηα βάζε, ζπρλά θαη κε ηειεθσληθή

επηθνηλσλία.Σηε κεηεγρεηξεηηθή εθηίκεζε ηνπ πξώηνπ κεηεγρεηξεηηθνύ κελόο, ν
αζζελήο ππνβάιιεηαη ζε επαλαιεπηηθό λεπξνςπρνινγηθό έιεγρν.
Τν παξαπάλσ θείκελν δελ κπνξεί θπζηθά λα απαληήζεη όια ηα εξσηήκαηα πνπ
πηζαλό λα έρεη θάπνηνο αζζελήο. Γηα πεξηζζόηεξεο θαη πην εμεηδηθεπκέλεο
πιεξνθνξίεο παξαθαιείηαη ν θάζε ελδηαθεξόκελνο λα επηθνηλσλεί ειεθηξνληθώο ή
ηειεθσληθώο κε ην θέληξν καο.
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