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Η συγκοπή και οι ψυχογενείς μη επιλη-
πτικές κρίσεις (ΨΜΕΚ) είναι οι συχνότεροι 
μιμητές της επιληψίας και συνεπώς συν-
δέονται με τα περισσότερα διαγνωστικά 
λάθη. Οι παροξυντικές διαταραχές του 
ύπνου μπορεί επίσης να μιμηθούν επιλη-
ψίες που εκδηλώνονται με κρίσεις κατά 
τον ύπνο. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά που βοηθούν 
στην αναγνώριση των διαταραχών αυτών 
και τη διαφορική τους διάγνωση από την 
επιληψία παρέχονται στις ενότητες που 
ακολουθούν.

Α. Συγκοπή

Η συγκοπή ορίζεται ως αιφνίδια, μη 
τραυματική, παροδική απώλεια της συ-
νείδησης και του ορθοστατικού μυϊκού 
τόνου, που οφείλεται σε μείωση της εγκε-
φαλικής αιματικής παροχής και ακολου-
θείται από ταχεία αυτόματη ανάνηψη 
(McKeon et al 2006). Η αγγειακή-βαγο-
τονική (vasovagal) συγκοπή (ΑΒΣ) είναι ο 
συχνότερος και ως επί το πλείστον καλο-
ηθέστερος τύπος και είναι επίσης γνωστή 
ως νευρο-επαγόμενη (neurally-mediated), 
νευρο-καρδιογενής (neurocardiogenic) 
ή αντανακλαστική (reflex-mediated) συ-
γκοπή. Στην ΑΒΣ οι δύο μηχανισμοί που 
οδηγούν στην υπόταση και συνεπώς στη 
μείωση της εγκεφαλικής παροχής είναι 
α) η μείωση των περιφερικών αγγειακών 
αντιστάσεων λόγω παροδικής αναστολής 
του συμπαθητικού (αγγειο-ύφεση ή αγ-
γειοαναστολή/vasodepression) και β) η 
βραδυκαρδία λόγω βαγοτονίας, δηλαδή 
λόγω παροδικής επικράτησης του παρα-
συμπαθητικού τόνου (καρδιοαναστολή/

cardioinhibition). Ανάλογα με τη σχετική 
συμμετοχή του κάθε μηχανισμού, ο αιμο-
δυναμικός τύπος της ΑΒΣ κρίσης μπορεί 
να είναι κυρίως καρδιοανασταλτικός, κυρί-
ως αγγειοανασταλτικός ή (συνηθέστερα) 
μικτός και δεν εξαρτάται από τους τυχόν 
εκλυτικούς παράγοντες. Άλλοι τύποι συ-
γκοπής περιλαμβάνουν τη δυνητικά απει-
λητική για τη ζωή καρδιογενή ή καρδιακή 
συγκοπή (που οφείλεται σε καρδιακές 
αρρυθμίες ή δομικές ανωμαλίες) και τη 
σπάνια ορθοστατική συγκοπή που οφεί-
λεται σε πρωτοπαθείς διαταραχές του αυ-
τονόμου (όπως στην ατροφία πολλαπλών 
συστημάτων) ή σε δευτεροπαθείς περιφε-
ρικές νευροπάθειες του αυτονόμου (όπως 
στον σακχαρώδη διαβήτη ή την αμυλο-
είδωση). Σπανιότερες αιτίες περιλαμβά-
νουν τις καρδιακές αρρυθμίες που επά-
γονται από επιληπτικές κρίσεις, τον δια-
λείποντα αποφρακτικό υδροκέφαλο και 
την ημικρανία με στελεχιαία αύρα (πρώην 
ημικρανία της βασικής αρτηρίας).

Όπως στην επιληψία, η διάγνωση της 
συγκοπής είναι κλινική και βασίζεται σε λε-
πτομερές ιστορικό από τον ασθενή και τυ-
χόν παρατηρητές, και την κλινική εξέταση, 
απαιτεί όμως καλή γνώση και ορθή ερμη-
νεία των συμπτωμάτων και των παρεχομέ-
νων περιγραφών. Ορισμένες εργαστηρια-
κές εξετάσεις μπορεί να υποστηρίξουν τη 
διάγνωση, όπως η δοκιμασία ανακλίσεως 
(ΔΑ, tilt table test) ή να υποδείξουν μια 
συγκεκριμένη αιτία (π.χ. ΗΚΓ/υπερηχο-
γράφημα καρδιάς). Παρά την εκτεταμένη 
παρακλινική διερεύνηση η αιτία της συ-
γκοπής παραμένει άγνωστη μέχρι και στο 
ένα τρίτο των ασθενών, (Kapoor et al 1982, 
Schnipper & Kapoor 2001).
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νούς που είναι και η βασική προϋπόθεση 
για τη βέλτιστη αντιμετώπισή του. Για τους 
ίδιους τους γιατρούς αποτελεί τη βάση για 
την απόλυτα αναγκαία εκπαίδευση των 
ασθενών τους (που πρέπει να εξατομικεύ-
εται) και συνάμα καθημερινή υπενθύμιση 
της πολυσύνθετης φύσης των επιληψιών 
και ευκαιρία για βελτίωση των κλινικών 
τους δεξιοτήτων. 

Το θεμέλιο της διαγνωστικής διαδικασί-
ας σε κάθε ασθενή με πιθανές επιληπτικές 
κρίσεις είναι το πλήρες ιατρικό ιστορικό 
συμπληρωμένο με λεπτομερή φυσική και 
νευρολογική εξέταση. Η λήψη του ιστορι-
κού πρέπει να είναι ενδελεχής και να πε-
ριλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή όλων 
των κρισικών συμπτωμάτων από τον ίδιο 
τον ασθενή και της κρισικής σημειολογί-
ας από πιθανούς μάρτυρες, πληροφορίες 
σχετικά με τον χρόνο και τις περιστάσεις 
των κρίσεων, πιθανή ημερήσια ή άλλη 
διακύμανση, εκλυτικούς και προδιαθεσι-
κούς παράγοντες, τυχόν συννοσηρότητες 
και σχετικό οικογενειακό αναμνηστικό. Με 
βάση αυτές τις πληροφορίες (με τις οποί-
ες επίσης μπορεί να διαφοροδιαγνωσθεί 
η επιληψία από τους διάφορους μιμητές 
της, βλ. παρακάτω) θα διαμορφωθεί μια 
αρχική διαγνωστική υπόθεση εργασίας 
που θα δοκιμαστεί με τις κατάλληλες ερ-
γαστηριακές εξετάσεις (όπως αιματολογι-
κό και βιοχημικό έλεγχο, ΗΕΓ, ΜRI κ.λπ.). 
Η αιτιολογική διάγνωση τυπικά απαιτεί 
απεικόνιση του εγκεφάλου και άλλες ερ-
γαστηριακές εξετάσεις, εκτός κι αν η κλινι-
κή εικόνα και το αρχικό ΗΕΓ υποδεικνύουν 
κάποια ιδιοπαθή εστιακή ή γενικευμένη 
επιληψία (όπως οι αυτοπεριοριζόμενες 
εστιακές επιληψίες της παιδικής ηλικίας 
και οι ΙΓΕ). Η σύνθεση των κλινικών και 
εργαστηριακών δεδομένων θα οδηγήσει 
στην ενίσχυση (ή την αναθεώρηση) της 
αρχικής διαγνωστικής υπόθεσης και τη 
διαμόρφωση της «οριστικής» διάγνωσης, 
2. π.χ. με την εμφάνιση νέου είδους κρίσεως ή δεύτερης αιτιολογίας (όπως κροταφικός όγκος σε ασθενή 
με ιδιοπαθή γενικευμένη επιληψία).

στην οποία θα βασιστεί η περαιτέρω δια-
χείριση και θεραπεία του ασθενούς. Πρέ-
πει να τονιστεί ότι ακόμα και η «οριστική» 
αυτή διάγνωση είναι δυνατόν να υπόκειται 
σε μελλοντική αναθεώρηση όταν στη φυ-
σική πορεία της επιληψίας προστίθενται 
νέα δεδομένα.2 Η διατήρηση της κλινικής 
εγρήγορσης και όταν χρειάζεται, η ικανό-
τητα αναθεώρησης της διάγνωσης (με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για την επαγγελματική 
ματαιοδοξία) είναι από τα βασικά προτε-
ρήματα του καλού κλινικού γιατρού. 

Δήλωση κλινικής πρακτικής: 
Το ΗΕΓ μπορεί να υποστηρίξει την κλινι-

κή διάγνωση της επιληψίας (ή την έλλο-
γη υπόθεσή της) χωρίς να μπορεί να την 
απορρίψει όταν είναι φυσιολογικό. Στο 
ίδιο διαγνωστικό επίπεδο, το ΗΕΓ μπορεί 
επίσης να βοηθήσει στην ταξινόμηση των 
επιληπτικών κρίσεων και των επιληψιών

Η λογική που υπόκειται της δήλωσης αυ-
τής συζητείται εκτενώς στο κεφάλαιο περί 
«Ανασκόπησης της κλινικής πρακτικής του 
ΗΕΓ» στη σελίδα 109, ενώ επιπρόσθετες 
χρήσεις και ενδείξεις εξαρτώνται από το 
συγκεκριμένο σύνδρομο επιληψίας και 
αναλύονται στα κεφάλαια-σύνδρομα στο 
ειδικό μέρος.

Συγκρότηση της αρχικής
διαγνωστικής υπόθεσης
(υπόθεση εργασίας)
με κλινικά δεδομένα
Η κλινική διαφοροποίηση μεταξύ εστια-

κών και γενικευμένων κρίσεων παραμένει 
ο ακρογωνιαίος λίθος για την ταξινόμηση 
των επιληπτικών κρίσεων και των επιλη-
ψιών. Εξαίρεση αποτελούν κρίσεις που εί-
ναι σχεδόν ειδικές για συγκεκριμένα σύν-
δρομα, όπως π.χ. οι επιληπτικοί σπασμοί 
στο σύνδρομο West.

Oι γενικευμένες επιληψίες εκδηλώνο-
νται με γενικευμένες κρίσεις. Μεταξύ 
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