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Σκοπός: Η επιληψία είναι μια από τις συνηθέστερες νευρολογικές ασθένειες. Σκοπός 

της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή δεδομένων σχετικά με τη διάγνωση και τη 

διαχείριση της επιληψίας στην καθημερινή κλινική πράξη, η παρακολούθηση των 

ασθενών που εισάγονται ή βρίσκονται ήδη στη θεραπεία με λεβετιρακετάμη και της 

αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της θεραπείας, η εκτίμηση της ποιότητας ζωής  

στο δείγμα του ελληνικού πληθυσμού που έλαβε μέρος στη μελέτη καθώς και η 

οικονομική αποτίμηση της μεταβολής της θεραπείας από πρωτότυπη σε γενόσημη 

λεβετιρακετάμη.  

Υλικά και μέθοδοι: Σχεδιάστηκε μια μη παρεμβατική μελέτη, καταγραφής 

δεδομένων και αξιολόγησης της θεραπείας με λεβετιρακετάμη ασθενών με επιληψία 

(ClinicalTrials.gov, Identifier NCT02356731) διάρκειας 18 μηνών (6 μήνες 

στρατολόγησης / 12 μήνες παρακολούθησης) σε 10 κέντρα πανελλαδικά. Η 

αξιολόγηση των ασθενών έγινε σε 5 επισκέψεις. Για την εκτίμηση της ποιότητας 

ζωής των ασθενών χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο QOLIE-31. Η στατιστική 

επεξεργασία έγινε με το λογισμικό SPSS 21.0. 

Αποτελέσματα: Στην παρούσα μελέτη εντάχθηκαν 205 ασθενείς, μέσης ηλικίας 47,1 

ετών  (min. 14, max. 96), με δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) 26,3kg/m
2
, εκ των οποίων 

οι 17 εμφάνιζαν οικογενειακό ιστορικό επιληψίας. Από το σύνολο των ασθενών, οι 

89 ήταν πρόσφατα διαγνωσμένοι με επιληψία. Ως κύρια συνοδά νοσήματα 

αναφέρθηκαν η αρτηριακή υπέρταση, η διαταραχή συμπεριφοράς, η αναιμία, ο 

σακχαρώδης διαβήτης και η κατάθλιψη. Το 67% των ασθενών εμφάνιζε εστιακές ενώ 

το 32% γενικευμένες επιληπτικές κρίσεις. Το 55% των νεοδιαγνωσθέντων ασθενών 

με επιληψία, που έλαβε λεβετιρακετάμη, εμφάνισε βελτίωση στον αριθμό 

επιληπτικών κρίσεων. Για 129 ασθενείς, τα αίτια μεταβολής της θεραπείας από 

πρωτότυπη σε γενόσημη λεβετιρακετάμη, ήταν οικονομικά. Τέλος, οι ασθενείς 

αξιολογήθηκαν με το ερωτηματολόγιο QOLIE-31, μέσω του οποίου εκτιμήθηκε πως 

το 45,7% είχε  καλύτερη ποιότητα ζωής, λαμβάνοντας λεβετιρακετάμη.  

Συμπεράσματα: Η χρήση της λεβετιρακετάμης σε ασθενείς με επιληψία είναι 

αποτελεσματική και ασφαλής όταν χορηγείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

θεραπευτικές οδηγίες στην νόσο αυτή. 

 

 


