
                                  ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  

   Ε. Κατσαρού – Πεκτασίδη 

         Παιδονευρολόγος 

Εγκεφαλίτιδα είναι η φλεγμονή του εγκεφάλου που προκαλεί  οίδημα στον εγκέφαλο και 

οδηγεί στην εκδήλωση νευρολογικών συμπωμάτων όπως σύγχυση, αλλαγή του 

συνειδησιακού επιπέδου και σπασμούς.  

Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα είναι όταν  συνυπάρχει φλεγμονή των μηνίγγων, των μεμβρανών που 

περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.  

 Οι καταστάσεις αυτές είναι πολύ σοβαρές, απειλητικές για την ζωή και απαιτούν γρήγορη 

διάγνωση και θεραπευτική παρέμβαση.  

Στόχος της σημερινής εισήγησης είναι μια περιεκτική ανασκόπηση των σοβαρών αυτών 

καταστάσεων. Επίσης στόχος είναι   η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για κάποιες 

νοσολογικές οντότητες όπως οι αυτοάνοσες  και παρανεοπλασματικές εγκεφαλίτιδες που 

έχουν έλθει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, είναι πλέον δυνατή η ακριβής διάγνωση 

τους, ενώ η σωστή και έγκαιρη θεραπεία μπορεί να αποτρέψει την σοβαρή νευρολογική 

αναπηρία ή και τον θάνατο.  

ΑΙΤΙΑ που μπορεί να προκαλέσουν εγκεφαλίτιδα είναι: 

Α. Λοιμογόνα  τα οποία δρούν άμεσα εισβάλλοντας στον εγκέφαλο  όπως  

Ιοί 

Μύκητες  

Παράσιτα  

Βακτήρια τα οποία προκαλούν κυρίως μηνιγγοεγκεφαλίτιδα 

Β. Φλεγμονώδη - μη λοιμογόνα  όταν η εγκεφαλίτιδα δεν οφείλεται σε άμεση επίδραση 

λοιμογόνων παραγόντων στον εγκέφαλο αλλά προκαλείται μέσω ανοσολογικών μηχανισμών 

Αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες (NMDAR εγκεφαλίτιδα) 

Παρανεοπλασματικές εγκεφαλίτιδες 

Οξεία παρεγκεφαλιδική αταξία 

Οξεία διάχυτη εγκεφαλομυελίτιδα (ADEM) 

Εγκεφαλίτιδα του ερυθηματώδους λύκου 

Βραδείας εξέλιξης εγκεφαλίτιδες (τεταρτογενής σύφιλη, slow virus) 

Συχνότερη αιτία εγκεφαλίτιδας είναι οι ιοί.  

Ιογενή εγκεφαλίτιδα προκαλούν: 

 Ερπητοϊοί (HSV 1, HSV 2, HSV 6, VZV, CMV) 

 Εντεροϊοί (Coxsakie A,B Enterovirus 70, 71) 



 Αδενοϊοί 

 Αρμποϊοί (West Nile Encephalitis, Eastern Equine Encephalitis, Japanese 

Encephalitis) 

 Ιοί Γρίππης (Influenza A, B) 

 Ιοί ιλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδας 

 Zika virus (προκαλεί μικροκεφαλία και δομικές ανωμαλίες του εγκεφάλου στο 

έμβρυο) 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  

 Η επίπτωση (incidence) της ιογενούς εγκεφαλίτιδας στις ΗΠΑ είναι 1 

περίπτωση ανά 200.000 πληθυσμού 

 Ερπητική εγκεφαλίτιδα 0.2 ανά 100.000 πληθυσμού 

 Ερπητική εγκεφαλίτιδα αποτελεί 10 – 20% από τις 20.000 ιογενείς 

εγκεφαλίτιδες/έτος (ΗΠΑ)   

 Νεογνική ερπητική εγκεφαλίτιδα 2 έως 3 ανά 10.000 ζωντανές γεννήσεις.  

 Εγκεφαλίτιδες από αρμποϊούς περίπου ίδια συχνότητα με την ερπητική 

 Εγκεφαλίτιδα από ιό ανεμευλογιάς/έρπητα ζωστήρα 1 ανά 2000 νοσούντες.  

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

 Αλλαγή συμπεριφοράς και προσωπικότητας  

 Σύγχυση, διαταραχή επιπέδου συνείδησης ή μνήμης 

 Πυρετός 

 Κεφαλαλγία, αυχεναλγία 

 Υπνηλία – λήθαργος 

 Μειωμένη δραστηριότητα -ευερεθιστότητα 

 Ναυτία, έμετοι, ανορεξία 

 Προπέτεια πηγής σε βρέφη, αυχενική δυσκαμψία 

 Αστάθεια βάδισης  

 Εστιακά νευρολογικά ευρήματα, παρέσεις κρανιακών νεύρων 

 Σπασμοί  

 Κώμα  

Τα συμπτώματα ποικίλλουν ευρέως ανάλογα με το αίτιο και την ηλικία. 

Η οξύτητα και η σοβαρότητα των αρχικών συμπτωμάτων σχετίζεται άμεσα με την 

πρόγνωση.  

Ερπητική εγκεφαλίτιδα 

Νεογνική ερπητική εγκεφαλίτιδα εμφανίζεται σε ηλικία 1 έως 45 ημερών, είναι 

διάχυτη λοίμωξη και φλεγμονή του εγκεφάλου, οφείλεται σε ιό του έρπητα τύπου 1 

ή 2. Σε πρώϊμα στάδια της νόσου μπορεί να παρατηρηθούν εντοπισμένες βλάβες στο 

δέρμα, τα μάτια ή το στόμα, ενώ μειωμένη δραστηριότητα, ευερεθιστότητα, σπασμοί 

και άρνηση θηλασμού εγκαθίστανται αργότερα.  



Ερπητική εγκεφαλίτιδα μεγαλύτερων παιδιών οφείλεται σχεδόν πάντοτε σε HSV1, 

συνήθως δεν υπάρχουν ερπητικές δερματικές βλάβες αλλά αιφνίδια έναρξη των 

σοβαρών συμπτωμάτων της εγκεφαλίτιδας όπως αλλαγή επιπέδου συνείδησης και 

προσωπικότητας, εστιακά νευρολογικά ευρήματα, ακούσιες κινήσεις, αταξία, 

ανωμαλίες κρανιακών νεύρων που οδηγούν σε σοβαρές επιπλοκές όπως σπασμοί, 

ενδοκράνια υπέρταση, κώμα.  

ΔΙΑΓΝΩΣΗ  

Προτεραιότητα  να διακρίνουμε  τις δυνητικά θεραπεύσιμες όπως οι ερπητικές 

εγκεφαλίτιδες και η εγκεφαλίτιδα από ιό ανεμευλογιάς – έρπητα ζωστήρα διότι ο 

υψηλός δείκτης υποψίας και η άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση μπορεί να σώσει 

ζωές  και να περιορίσει την σοβαρότητα των νευρολογικών ελλειμμάτων.  

Παρακλινικός – Απεικονιστικός έλεγχος  

 Πλήρης αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος 

 Οσφυονωτιαία παρακέντηση (έλεγχος πίεσης ΕΝΥ, γενική εξέταση ΕΝΥ) 

 Ιολογικός έλεγχος (ορός, ΕΝΥ) 

 Polymerase Chain Reaction- PCR είναι το gold standard για την διάγνωση ερπητικής 

εγκεφαλίτιδας, ανιχνεύει HSV DNA, είναι 100% ειδική και 75-98% ευαίσθητη μέσα 

στις πρώτες 25-45 ώρες.   

 Αξονική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς και με σκιαγραφικό πρέπει να γίνεται σε 

κάθε ασθενή με εγκεφαλίτιδα  πριν την παρακέντηση. Ενδείξεις ενδοκράνιας 

υπέρτασης, αποφρακτικός υδροκέφαλος, αιμορραγία ή έμφρακτο 

 Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου μεγαλύτερη ευαισθησία. Στην ερπητική 

εγκεφαλίτιδα εστίες αυξημένου σήματος στις Τ2 ακολουθίες στους κροταφικούς 

λοβούς και την φαιά ουσία των μετωπιαίων 

 Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα στην ερπητική εγκεφαλίτιδα χαρακτηριστικά είναι τα 

συμπλεγματα PLEDs (paroxysmal lateral epileptiform discharges) ακόμα και πριν την 

εμφάνιση των απεικονιστικών. Τελικά τα  PLEDs είναι θετικά σε 80% των 

περιπτώσεων αλλά δεν είναι παθογνωμονικά. 

 Βιοψία εγκεφάλου ήταν εξέταση εκλογής στην πριν PCR εποχή. Τώρα γίνεται όταν 

υπάρχει κλινική επιδείνωση παρά την αντιϊκή θεραπεία ή υποψία άλλης διεργασίας.   

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

 Υποστηρικτική θεραπεία διατήρηση αεραγωγών, αρτηριακής πίεσης, ενδοφλέβια 

γραμμή, αντιμετώπιση σπασμών 

 

 Χορήγηση ακυκλοβίρης με ή χωρίς αντιβιοτικά και στεροειδή όσο το δυνατόν 

συντομότερα  

 

 Acyclovir (Zovirax) νεογνά 10-15 mg/kg ανά 8ωρο  παιδιά 10 mg/kg  ανά 8ωρο 

 

 Στεροειδή σε μεταλοιμώδεις ή μη λοιμώδεις εγκεφαλίτιδες  

 



Η θεραπεία πρέπει να είναι έγκαιρη, επιθετική διότι ακόμα και σε αυτήν την 

περίπτωση 2/3 από τους επιβιώνοντες θα έχουν σοβαρά νευρολογικά ελλείμματα. 

Έγκαιρη θεωρείται η έναρξη της θεραπείας όταν γίνεται  

o Πριν την απώλεια συνείδησης 

o Εντός 24 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων 

o Κλίμακα Γλασκώβης 9 έως 15 (Glasgow Coma Scale score) 

Εγκεφαλίτιδα από ιλαρά  

Η ιλαρά προκαλεί δύο καταστροφικές μορφές εγκεφαλίτιδας  

 Μεταλοιμώδη (PIE) που συμβαίνει σε 1/1000 νοσούντες (θνησιμότητα 40%) 

 Υποξεία Σκληρυντική Πανεγκεφαλίτιδα (SSPE) συμβαίνει σε 1/100.000 

νοσούντες (θνησιμότητα 100%) 

Ο εμβολιασμός έχει μειώσει σημαντικά την συχνότητα εμφάνισης αν και οι 

αντιεμβολιαστικές αντιλήψεις των τελευταίων χρόνων έχουν δημιουργήσει 

προβλήματα σε αρκετές περιοχές του κόσμου.  

 Εγκεφαλίτιδα του Δυτικού Νείλου (West Nile Encephalitis)  

Οφείλεται σε αρμποϊό μεταδίδεται μέσω των κουνουπιών και έχει απασχολήσει τα 

τελευταία χρόνια και την χώρα μας με την εμφάνιση κάποιων κρουσμάτων σε 

ορισμένες περιοχές λόγω διακοπής των αντικουνουπικών ψεκασμών. Προτιμά 

περισσότερο τις μεγαλύτερες ηλικίες άνω των 60 ετών. Κλινικό χαρακτηριστικό είναι 

η εκσεσημασμένη υπνηλία – λήθαργος. Ενδιαφέρον είναι ότι μόνο 1 στους 100 

ασθενείς που προσβάλλονται εκδηλώνει συμπτώματα, γεγονός που εγκυμονεί 

κινδύνους για μετάδοση από ιαιμικούς ασυμπτωματικούς ασθενείς όταν γίνονται 

δωρητές αίματος ή οργάνων.  

Εγκεφαλίτιδα από Γρίπη 

Ο ιός της γρίπης ιδιαίτερα του τύπου Α  σε περιόδους επιδημίας, όπως έχει συμβεί 

στην Ιαπωνία (1998-1999), έχει συνδεθεί με εμφάνιση εγκεφαλίτιδας κυρίως σε 

παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών με συνοδό πολυοργανική ανεπάρκεια, υψηλά 

ποσοστά θανάτου και σοβαρής αναπηρίας (ποσοστά 32 % και 28% αντίστοιχα).  

ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

Εξαρτάται από την τοξικότητα/φορτίο του ιού, την ηλικία και την κατάσταση υγείας 

του ασθενούς. Ηλικίες μικρότερες του έτους και μεγαλύτερες των 55 ετών, 

ανοσοκατασταλμένοι και προϋπάρχουσα νευρολογική νόσος έχουν πτωχή 

πρόγνωση. 

Μη θεραπευμένη ερπητική εγκεφαλίτιδα έχει θνησιμότητα 50-75% και πρακτικά όλοι 

οι επιβιώνοντες που δεν πήραν θεραπεία ή την πήραν καθυστερημένα έχουν 

νευρολογικά ελλείμματα κινητικά και νοητικά. Ακόμα και σε έγκαιρη χορήγηση 

θεραπεία η θνησιμότητα ανέρχεται σε 20-30%. Σε ασθενείς που πήραν θεραπεία η 

νοσηρότητα/νευρολογικά ελλείμματα είναι 20% και η σοβαρότητα εξαρτάται από την 



νευρολογική εικόνα  του ασθενούς κατά την ώρα της έναρξης της θεραπείας. 40% 

των ασθενών που επιβιώνουν έχουν μέτριου έως σοβαρού βαθμού μαθησιακές 

δυσκολίες, διαταραχές μνήμης, νευροψυχιατρικές ανωμαλίες, επιληψία, διαταραχές 

λεπτής κινητικότητας και δυσαρθρία.  

Μεταλοιμώδης εγκεφαλίτιδα της ιλαράς έχει θνησιμότητα 40% και υψηλό ποσοστό 

νευρολογικών ελλειμμάτων στους επιβιώνοντες. Η SSPE είναι θανατηφόρος αν και η 

πορεία της μπορεί να διαρκέσει από εβδομάδες έως 10 χρόνια.  

 

 ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΕΣ – NMDAR εγκεφαλίτις 

 Αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες δημιουργούνται  όταν το ανοσολογικό σύστημα του 

ίδιου μας οργανισμού  παράγει αντισώματα που επιτίθενται στον εγκέφαλο. Στόχος 

αυτών των αντισωμάτων είναι πρωτεϊνες που βρίσκονται στην επιφάνεια ή στο 

εσωτερικό των νευρικών κυττάρων ή στις νευρικές συνάψεις. Κλασσικό παράδειγμα  

είναι η εγκεφαλίτιδα έναντι υποδοχέων NMDA που είναι μια πρωτεϊνη στην 

μεμβράνη των εγκεφαλικών κυττάρων. Ο μηχανισμός αυτός παραγωγής 

αντισωμάτων μπορεί να ενεργοποιηθεί  από την παρουσία ενός όγκου ή και από μη 

διευκρινισμένες συνθήκες. 

 Η NMDAR εγκεφαλίτιδα  έχει περιγραφεί σε παιδιά ακόμα και βρέφη.   

Προκαλεί κάποια χαρακτηριστικά συμπτώματα: 

 Πρόδρομα συμπτώματα ενδεικτικά πιθανής ιογενούς λοίμωξης (πυρετός, 

κεφαλαλγία) 

 Ψυχιατρικές εκδηλώσεις όπως διαταραχή συμπεριφοράς, αλλαγή 

προσωπικότητας, ανησυχία, ευερεθιστότητα, άγχος 

 Διαταραχές ύπνου – αϋπνία 

 Διαταραχές μνήμης 

 Σπασμοί 

 Διαταραχή συνείδησης – κατατονία 

 Δυσκινησίες: στοματοπροσωπικές, χορειοαθετωση, δυστονία, οπισθότονο 

 Διαταραχές αυτονόμου : υπερθερμία, διαταραχές αρτηριακής πίεσης και 

καρδιακού ρυθμού, υπόπνοια 

 Διαταραχές λόγου – επικοινωνίας: μειωμένη έως πλήρης  κατάργηση του 

λόγου, ηχολαλία 

Στα παιδιά τα χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι η οξεία-αιφνίδια αλλαγή 

συμπεριφοράς, σπασμοί, διαταραχή λόγου επικοινωνίας και εμφανείς δυσκινησίες 

όπως δυστονία και χορεία. 

Διάγνωση – Έλεγχος 

 Εγκεφαλονωτιαίο υγρό: λεμφοκυτταρική πλειοκύττωση 



 Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα: αποδιοργανωμένο, βραδυρρυθμικό και λιγότερο 

συχνά εμφανής επιληπτική δραστηριότητα 

 Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου: συχνά φυσιολογική, παθολογικό σήμα σε 

φλοιώδεις, υποφλοιώδεις περιοχές.  

 Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι υποδοχέων NMDA κυρίως στο ΕΝΥ και 

λιγότερο στον ορό. Ο τίτλος των αντισωμάτων στο ΕΝΥ σχετίζεται με την 

κλινική πορεία της νόσου και την ανταπόκριση στη θεραπεία.  

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει: 

 Οξεία ψύχωση – σχιζοφρένεια 

 Ιογενείς εγκεφαλίτιδες 

 Ληθαργική εγκεφαλίτιδα 

 Κακοήθη κατατονία 

 

Η anti-NMDAR εγκεφαλίτιδα μπορεί να συνδέεται με νεοπλασία κυρίως τεράτωμα 

της ωοθήκης. Σε γυναίκες άνω των 18 ετών η πιθανότητα τερατώματος ωοθηκών 

είναι 50%, ενώ κάτω των 14 ετών είναι μικρότερη του 9%. Συνεπώς είναι απαραίτητος 

ο έλεγχος με μαγνητική ή αξονική τομογραφία της πυέλου. 

Η anti-NMDAR εγκεφαλίτιδα μπορεί να συνδέεται με εγκεφαλίτιδα από ιό του 

απλού έρπητος (HSVE). Τα συμπτώματα σε αυτήν την περίπτωση ξεκινούν σε 

διάστημα 4 έως 6 εβδομάδων μετά την αρχική ιογενή λοίμωξη και μπορεί να 

εμφανισθούν ταυτόχρονα ή μετά την ανάρρωση από την ερπητική εγκεφαλίτιδα. Στα 

παιδιά τα κυριότερα συμπτώματα ήταν χορειοαθέτωση και στοματοπροσωπικές 

δυσκινησίες, ενώ σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες διαταραχές συμπεριφοράς και 

ψυχιατρικές εκδηλώσεις.  

Θεραπεία  

 Ανοσοθεραπεία 

 Αφαίρεση του όγκου 

Ανοσοθεραπεία: 

 1ης γραμμής 

 Methylprednisolone IV (30 mg/kg/24h έως 1 g/24h για 5 ημέρες) 

 γ-σφαιρίνη (IVIG 400 mg/24 h για 5 ημέρες). 

 Πλασμαφαίρεση  

Δεν είναι σαφές αν η πλασμαφαίρεση υπερτερεί της γ-σφαιρίνης αλλά στα 

παιδιά προτιμούμε γ-σφαιρίνη.  

 

2ης γραμμής  

 Rituximab (375 mg/m² ανά εβδομάδα για 4 εβδομάδες ή 1 g δύο δόσεις με 

μεσοδιάστημα 2 εβδομάδων) 



 Cyclophosphamide (750  mg/m² ανά μήνα για 4 έως 6 μήνες) 

 

Υποστηρικτική θεραπεία 

 Νοσηλεία σε ΜΕΘ 

 Ψυχιατρική υποστήριξη 

 Αποκατάσταση  

Πρόγνωση 

Χωρίς θεραπεία η νόσος οδηγεί σε σοβαρή νευρολογική αναπηρία ή και θάνατο.  

Από μία σειρά 577 ασθενών  

50% βελτιώθηκαν εντός των 4 πρώτων εβδομάδων της 1ης γραμμής θεραπείας και 

97% είχαν καλή τελική έκβαση. 

Αυτοί που δεν ανταποκρίθηκαν στην θεραπεία πρώτης γραμμής (221 από τους 577) 

και πήραν δεύτερης γραμμής θεραπεία ανταποκρίθηκαν καλύτερα σε σχέση με 

αυτούς που δεν πέρασαν σε θεραπεία 2ης γραμμής. 80% είχαν καλή έκβαση στους 24 

μήνες. Υπήρξαν 30 θάνατοι στην ομάδα των 221 που δεν ανταποκρίθηκαν στην 

πρώτης γραμμής θεραπεία. 

Ο  κίνδυνος υποτροπής είναι 15 – 24% των ασθενών, μπορεί να συμβεί χρόνια μετά 

το πρώτο επεισόδιο και είναι αυξημένος  αν δεν υπάρχει όγκος ή δεν χορηγήθηκε 

ανοσοθεραπεία στο αρχικό επεισόδιο. 

 

Μια άλλη οντότητα μεταλοιμώδης που αφορά κυρίως τα παιδιά και  στην οποία θα 

αναφερθώ εν συντομία είναι η Οξεία Διάχυτη Εγκεφαλομυελίτιδα ADEM. 

Οξεία Διάχυτη Εγκεφαλομυελίτιδα (ADEM) 

 Είναι σπάνια νόσος με συχνότητα κυμαινόμενη από 0.2-0.4/100.000  

πληθυσμού/έτος. 

Περισσότερες από 80% των περιπτώσεων αφορά παιδιά κάτω των 10 ετών (5-

8) 

 Ιστορικό προηγούμενης ιογενούς ή μικροβιακής λοίμωξης (ποσοστό 72-77%). 

Εποχική κατανομή (χειμώνας ή άνοιξη). Εκδήλωση συμπτωμάτων εντός 1 

μηνός από την εκδήλωση εμπυρέτου 

 Εμβολιασμοί. Εμβόλιο ιλαράς συνδέεται με πιθανότητα 1-2/1.000.000, 

φυσική νόσηση 1/1000 

 Αυτοάνοσος μηχανισμός που πυροδοτείται από περιβαλλοντικούς 

παράγοντες σε γενετικά επιρρεπείς οργανισμούς 

  Προκαλείται καταστροφή της μυελίνης,  απομυελίνωση και εκδήλωση των 

κλινικών συμπτωμάτων αλλά ακολουθεί επανόρθωση (repair) και 

επαναμυελίνωση. 



 

Κλινικές εκδηλώσεις 

 Εμπύρετη λοίμωξη τον τελευταίο μήνα 50-75% 

 Πυρετός, κεφαλαλγία, έμετοι, μηνιγγισμός 

 Σπασμοί (1/3 των περιπτώσεων) 

 Εγκεφαλοπάθεια (ευερεθιστότητα, σύγχυση, υπνηλία, λήθαργος, κώμα)  

 Πολυεστιακά νευρολογικά ελλείμματα (πυραμιδική συνδρομή, οξεία 

ημιπάρεση, παρεγκεφαλιδική αταξία, κρανιακες νευροπάθειες, εγκάρσια 

μυελίτιδα) 

Κλινική πορεία 

Κορύφωση συμπτωμάτων εντός 4-7 ημερών 

Σοβαρή φάση διαρκεί 2-4 εβδομάδες  

Συνήθως πλήρης ανάρρωση από την οξεία φάση εκτός από τις υπεροξείες 

μορφές που έχουν υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα 

Διάγνωση  

Δεν υπάρχουν ειδικοί βιοδείκτες.  

Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα και τα απεικονιστικά ευρήματα. 

Στην μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου (Τ2 ακολουθίες) οι βλάβες είναι 

τυπικά αμφοτερόπλευρες, ασύμμετρες, με ασαφή όρια, εντοπίζονται στην εν 

τω βάθει και υποφλοιώδη λευκή ουσία και σπάνια στην περικοιλιακή λευκή 

ουσία. 

 

Η Οξεία Διάχυτη Εγκεφαλομυελίτιδα (ADEM)  πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από 

την Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (MS) 

Οι κλινικές διαφορές είναι αρκετά διακριτές 

 Ιστορικό προηγούμενης  λοίμωξης ή εμβολιασμού (απουσιάζει στο ¼ των 

περιπτώσεων) στην ADEM 

 Συνοδά συμπτώματα όπως πυρετός 

 Συμμετοχή φλοϊκή στην ADEM (συνειδησιακό επίπεδο, σπασμοί), συμμετοχή 

κινητικών οδών  στην MS 

 Ηλικία μικρότερη των 11 -12 χρόνων ADEM, μεγαλύτερη των 11 -12 χρόνων 

MS   

Θεραπεία 

Περιλαμβάνει ευρέως φάσματος αντιβοτικά και ακυκλοβίρη  τουλάχιστον μέχρι να 

αποκλεισθεί η λοίμωξη ΚΝΣ. 

Methylprednisolone 10 – 30 mg/kg/kg/d για 5 ημέρες και στη συνέχεια 

 Πρεδνιζόνη 4-6  εβδομάδες (1 mg/kg/day, max 60 mg/day) με μείωση 5 mg κάθε 5 

ημέρες. 

γ-σφαιρίνη IVIG  



 

Πλασμαφαίρεση 

Πρόγνωση 

Τα περισσότερα παιδιά αναρρωνύουν πλήρως σε 4 έως 6 εβδομάδες. 60-90%  έχουν 

ελάχιστα ή καθόλου νευρολογικά ελλείμματα. Επιφυλακτική πρόγνωση για 

υπεροξείες μορφές.   

 

 

 


