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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

H γεληθεπκέλε επηιεςία κε ππξεηηθνύο ζπαζκνύο plus (GEFS +) είλαη έλα νηθνγελέο ζύλδξνκν 

επηιεςίαο ζην νπνίν ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο εκθαλίδνπλ επηιεπηηθή δηαηαξαρή από ην θάζκα 

GEFS + πνπ θπκαίλεηαη από απινύο ππξεηηθνύο  ζπαζκνύο (FS) έσο ηνλ  πην ζνβαξό 

θαηλόηππν ηεο κπνθινληθήο-αζηαηηθήο επηιεςίαο (ΜΑΔ) ή ην ζύλδξνκν Dravet (DS) (βιέπε 

απηνύο ηνπο όξνπο).Ο επηπνιαζκόο είλαη άγλσζηνο, αιιά ζηελ βηβιηνγξαθία έρνπλ πεξηγξαθεί 

εθαηνληάδεο πεξηπηώζεηο.Ο θαηλόηππνο ησλ αζζελώλ πνηθίιεη θαη κπνξεί λα θαη λα θπκαίλεηαη 

από απινύο FS έσο επηιεπηηθή εγθεθαινπάζεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ΜΑΔ θαη ηνπ DS. 

Η έλαξμε ηεο λόζνπ πνηθίιεη.   Οη FS plus (FS +) απνηεινύλ ηνλ ραξαθηεξηζηηθό θαηλόηππν πνπ 

παξαηεξείηαη ζηηο πεξηζζόηεξεο νηθνγέλεηεο GEFS +, θαη πεξηγξάθνληαη σο ππξεηηθνί ζπαζκνί 

πνπ εμαθνινπζνύλ λα εκθαλίδνληαη πέξα ηεο ειηθίαο ησλ 6 ρξόλσλ ή πνπ εθδειώλνληαη καδί κε 

άιινπο ηύπνπο απύξεησλ θξίζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεληθεπκέλσλ ηνληθνθινληθώλ 

ζπαζκώλ, ησλ κπνθινληώλ, ή ησλ επηιεπηηθώλ θξίζεσλ πνπ ζπλήζσο ππνρσξνύλ κεηά ηελ 

όςηκε παηδηθή ειηθία ή ηελ πξώηκε εθεβεία. Δίλαη πηζαλή ε εκθάληζε πεξηζηαζηαθώλ θξίζεσλ 

ζηελ ελήιηθε δσή. Μπνξεί επίζεο λα παξαηεξεζνύλ εζηηαθνί ζπαζκνί. Σε αξθεηέο νηθνγέλεηεο 

κε GEFS + έρνπλ ηαπηνπνηεζεί κεηαιιάμεηο ζηα γνλίδηα SCN1A (2q24.3) (πην ζπρλά) θαη SCN1B 

(19q13.12) σο αηηηνινγηθνί παξάγνληεο. Απηά ηα γνλίδηα θσδηθνπνηνύλ δύν ππνκνλάδεο ηνπ 

λεπξσληθνύ δηαύινπ λαηξίνπ. Άιιεο παζνγόλεο κεηαιιάμεηο πεξηιακβάλνπλ εθείλεο ζην γνλίδην 

ηεο γάκκα 2 ππνκνλάδαο (GABRG2) (5q34). Τα γνλίδηα SCN2a (2q24.3), SCN9A (2q24) θαη 

GABRD (1p36.3) έρνπλ πξνηαζεί σο πηζαλά γνλίδηα πξνδηάζεζεο γηα GEFS +. Η GEFS + 

κπνξεί δηαγλσζηεί θιηληθά κέζσ ηνπ ηύπνπ ησλ ζπαζκώλ ηνπ αζζελνύο θαη ην νηθνγελεηαθό 

ηζηνξηθό. Η κνξηαθή γελεηηθή εμέηαζε κπνξεί λα επηβεβαηώζεη ηε δηάγλσζε. Η δηαθνξηθή 

δηάγλσζε πεξηιακβάλεη άιια είδε γελεηηθήο επηιεςίαο όπσο νη θαινήζεηο  νηθνγελείο βξεθηθνί 

ζπαζκνί (ιόγσ κεηαιιάμεσλ ζην γνλίδην PRRT2) ή ε εγθεθαινπάζεηα πνπ νθείιεηαη ζε 

αλεπάξθεηα GLUT1 (δείηε ηνπο όξνπο απηνύο), ή ε ζπνξαδηθή επηιεςία πνπ πξνθαιείηαη από 

ηξαπκαηηζκό ή ινηκώμεηο. Λακβάλνληαο ππόςε ην επξύ θαηλνηππηθό θάζκα ησλ γλσζηώλ GEFS 

+ κεηαιιάμεσλ, ζπλήζσο δελ πξαγκαηνπνηείηαη πξνγελλεηηθή δηάγλσζε. Σηηο πεξηζζόηεξεο 

κεγάιεο νηθνγέλεηεο, ε GEFS + θιεξνλνκείηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό ηξόπν, ζπρλά 

κε ειιηπή δηεηζδπηηθόηεηα. Σε άιιεο νηθνγέλεηεο αθνινπζεί πνιύπινθε θιεξνλνκηθόηεηα όπνπ 

πηζηεύεηαη όηη εκπιέθνληαη πνιιά γνλίδηα ή πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο . Η γελεηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή είλαη δπλαηή ζε νηθνγέλεηεο κε γλσζηέο παζνγόλεο κεηαιιάμεηο. Ωζηόζν, δελ 

κπνξεί λα πξνβιεθζεί ν αθξηβήο θαηλόηππνο θαζώο παξαηεξείηαη κέζα ζηηο νηθνγέλεηεο επξεία 

θαηλνηππηθή εηεξνγέλεηα. Γεδνκέλνπ όηη νη πεξηζζόηεξνη αζζελείο κε GEFS + έρνπλ έλα ήπην 

θαηλόηππν, ε ζεξαπεία κπνξεί λα κελ είλαη απαξαίηεηε. Ο έιεγρνο ησλ ζπαζκώλ κε 

αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα είλαη απαξαίηεηνο ζε αζζελείο κε επαλαιακβαλόκελεο επηιεπηηθέο 

θξίζεηο. Τα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηιακβάλνπλ θπξίσο βαιπξντθό νμύ, 

βελδνδηαδεπίλεο (π.ρ. θινκπαδάκε), αηζνζνπμηκίδην, ιεβεηηξαζεηάκε θαη ηνπηξακάηε. Λόγσ ηεο 

ζπγγέλεηαο  κε ην DS, δελ πξνηείλνληαη ε ιακνηξηγίλε θαη ε θαηλπηνΐλε . Χεηξνπξγηθή επέκβαζε  
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ζηνλ κεησπηαίν ινβό νδήγεζε ζε ζεηηθό απνηέιεζκα ζε δύν αζζελείο κε GEFS +. Σπληζηάηαη ε 

ηαθηηθή παξαθνινύζεζε θαη νη λεπξνςπρνινγηθέο αμηνινγήζεηο καδί ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθή 

παξαθνινύζεζε όηαλ ππάξρεη ππόλνηα γηα λέν είδνο ζπαζκώλ. Σε αζζελείο κε ελεξγό 

επηιεςία, ζα πξέπεη λα απνθεύγνληαη δξαζηεξηόηεηεο όπνπ έλα επεηζόδην  κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην. Η ζπλνιηθή πξόγλσζε εμαξηάηαη από ηνλ αθξηβή θαηλόηππν εληόο 

ηνπ θάζκαηνο GEFS +. Σε αζζελείο κε ήπηνπο θαηλνηύπνπο (FS, FS +) νη επηιεπηηθέο θξίζεηο 

ζπρλά ππνζηξέθνπλ ζηελ εθεβεία. Αζζελείο κε πην ζνβαξνύο θαηλόηππνπο κπνξεί  λα 

απαηηνύλ δηα βίνπ ζεξαπεία θαη κπνξεί λα έρνπλ κόληκεο λεπξνγλσζηηθέο ζπλέπεηεο. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


