ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Η επιληψια είναι μια ομάδα από διαφορετικές διαταραχές που έχουν ως κοινό σημείο τους
επαναλαμβανόμενους παροξυσμούς με αιφνίδια, υπέρμετρη και ανώμαλη εκφόρτιση εγκεφαλικών
νευρονων. Οι επιληπτικοί παροξυσμοί μπορεί να προκαλούν σπασμους (εάν συμμετέχει ο κινητικός
φλοιός) ή και οπτικές, ακουστικές ή οσφρητικές ψευδεσθήσεις(σε περιπτοση που ο βρεγματικός ή ο
ινιακός φλοιός).Ακομα η επιλιπτικες κρισεις χωριζονται σε δυο ειδη,την εστιακη η οποια ειναι
απλη οταν η ηλεκτρικη διαταραχη δεν εξαπλωνεται και ο ασθενης δεν εχει απώλεια
συνείδησης,και συνθετη οταν ο ασθενης εχει συνθετες ψευδεσθήσεις,νοητικες
διαταραχες,απωλεια συνειδησης και κινητικη δυσλειτουργια.Η εστιακη επιληπτικη κριση
μπορει να εμφανιστει σε ολες τις ηλικιες.Επισης υπαρχει και η γενικευμενη κριση
επιληψιας που συνηθως εμφανιζεται σε παιδια ηλικια απο τριων μηνων εως και πεντε ετων
ακομα ομως και μεχρι την εφηβεια.Η ποιο συνηθισμενη γενικευμενη κριση επιληψιας ειναι
η τονικοκλονικη που ειναι και η πιο δραματικη επειδη συνοδευεται απο απωλεια
συνειδησης και τονικες καθως και κλονικες φασεις.Μετα τον παροξισμο ακολουθει
περιοδος συγχυσης και εξαντλησης.

Οσον αφορα το ιστορικο κομματι,πρεπει να πουμε,οτι η επιληψια ειναι γνωστη και ως η
ασθενια των διασημων αφου πολλοι απο τους ανθρωπους που στιγματησαν την ιστορια
ηταν επιληπτικοι.Ενδεικτικα αναφερω τους Βινσεντ βαν Κονγκ,Ιουλιος
Καισαρας,Ντοστογιεφσκι,Λορδος Μπαιρον,Μεγας Αλεξανδρος,Λενιν και ενας απο τους
διασιμοτερους φιλοσοφους ολων των εποχων ο Σωκρατης.

Βεβαιως υπιηχαν και πολλοι αλλοι διασημοι επιληπτικοι καλλιτεχνες και στρατηγοι ακομα
και θρησκευτικοι ηγετες οπως ο Μωαμεθ που διακριθηκαν για τις ικανοτητες τους.Λογο
αυτων ουκ ολιγοι ηταν αυτοι οι οποιοι προσπαθησαν να συσχετισουν την επιληψια με την
διανοια πραγμα το οποιο εχει διχασει τον επιστιμονικο χωρο.Καποιοι νευροψυχολογοι
οπως ο Dr.Paul Spiers λεει πως η επιληψια μπορει ως αποτελεσμα να εχει και την
χαρισματικοτητα διοτι υπαρχει η πιθανοτητα αν σε μικρη ηλικια υποστει ζημια μια περιοχη
του εγκεφαλου το αντιστοιχο κομματι του εγκεφαλου στην αλλη περιοχη να εχει την
ευκαιρια να υπεραναπτυχθει.

Επισης η Eve Laplantesto αναφερει πως η μη φυσιολογικη λειτουργια του κροταφικου
λοβου διαδραματιζει καποιο ρολο στην δημιουργικη σκεψη.Ετσι η επιληψια μπορει οχι με
τον τροπο που αναφερεται πιο πανω αλλα σιγουρα επιρεασε την ζωη αυτων των
ανθρωπων με ποιο χαρακτηριστικο παραδειγμα τον Βινσεν Βαν Κονγκ ο οποιος κατα τη
διαρκεια των κρισεων του ζωγραφισε μερικα απο τα πιο διασημα εργα του οπως “crows in
the wheatfields” ενω οταν ηταν για μια περιοδο στο νοσοκομειο ο γιατρος που τον
παρακολουθουσε τον ειχε δει σε μια απο τις κρισεις του να ζωγραφιζει με μανια χωρις να
αφινει το πινελο ουτε για μια στιγμη(πολλοι ειναι αυτοι οι οποιοι πιστεβουν ως αφτος ο
εκεντρικος τροπος ζωγραφικης που εκανε πασιγνωστο τον καλλιτεχνη οφειλετε στο οτι
ηταν επιλιπτικος).

Η επιληψια εμφανιζεται απο τα αρχαια χρονια πολλες φορες με διαφορετικα ονομοτα τα
πιο συνηθισμενα ηταν σελινασμος,ιερα νοσος η ακομα και Ηρακλεια νοσος αφου και ο
Ηρακλης επασχε απο επιληψια.Η πρωτη ερμηνεια για την επιληψια δωθηκε απο τον
Ιπποκρατη ο οποιος και την αποκαλουσε ιερα νοσο.Ο Ιπποκρατης πρωτος ειπε οτι ειναι
μια ασθενια οπως ολες οι αλλες και δεν εχει τιποτα το θεικο.Σαφως επικρινει τισ μαγικες
μεθοδους αντιμετωπισης αλλα συνιστα μονο τον εξαγνισμο και χορηγει μια διαιτα και
μερικα βοτανα.Ωστοσο εμεις δεν γνωριζουμε την αποτελεσματικοτητα των βοτανων αφτων.

Κατα των μεσαιωνα ομως που η ιατρικη αποψη δεν κυριαρχησε της κοινωνικης, η επιλιψια
συνδεοταν αμεσα με τον δαιμονισμο.Στα σκοτεινα αυτα χρονια η καταλληλη απαντηση και
αποτελεσματικοτερη αντιμετωπιση κατα την ψυχοπαθολογια ηταν ο εξορκοσμος.Στο
ενχειριδιο των ιεροεξεταστων πολλοι απο αυτους που αναφερονται φαινεται να
παρουσιαζουν επιληψια ωστοσο εκεινη την περιοδο θανατωνταν ως δαιμονισμενοι.

Τα παλαιωτερα χρονια οταν καποιος περνουσε μια κριση του εδιναν να πιασει μια
σιδερενια λαβη συνηθως απο ξιφος.Αυτη η μεθοδος ηταν πολυ αποτελεσματικη και
χρησιμοπιουνταν ακομα και τα τελευταια χρονια σε περιοχες που δεν ηταν γνωστη η
φαρμακευτικη αντιμετωπιση αν και δεν εχει προσδιοριστει ακομα κατα ποιον τροπο
βοηθουσε αυτη η τεχνικη.Σημερα η επιληψια ειναι αναγνωρισμενη ασθενια που μπορει να
διαγνωστει και να αντιμετωπιστει σχεδον απολυτα στο πενηντα της εκατο των ασθενων με
την καταλληλη φαρμακευτικη αγωγη η οποια χορηγειτε απο εξιδικευμενους γιατρους.
Η επιληψια παρουσιαζεται σε σχεδν 50.000.000 σε ολο των κοσμο και οι περισσοτεροι
πασχουν απο αγνωστα αιτια.Ακομα οσοι εχουν επιληψια κινδυνευουν να πεθανουν απο
αιφνιδιο θανατο με εικοσαπλασιες πιθανοτητες,και μονο το 30% μπορει να ελενξει τις
κρισεις του ενω μερικοι παρουσιαζουν μερικη συνειδηση στη διαρκεια της κρισης
τους.Οστοσο οι ερευνες για την επιληψια υποχρηματοδοτουνται διοτι σε ασθενιες με
πολλοι λιγοτερους ασθενεις δαπανουνται πολυ περισσοτερα κονδυλια.Τελος μια ακομα
συσχετιση που γινεται ειναι αυτη της επιληψιας με την καταθλιψη αφου περισσοτερους
απο ενας στους τρεις που πασχουν απο επιληψια πασχουν και απο κααθλιψη και οποιος
επασχε η' πασχει απο καταθλιψη εχει μεγαλυτερη πιθανοτητα να παρουσιασει επιληψια.

