Η διαχείρθςθ
των κινθτικϊν διαταραχϊν
ςτθν εγκεφαλικι παράλυςθ.
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Εγκεφαλικι Παράλυςθ:
«όροσ ομπρζλλα, που καλφπτει ομάδα ςτατικϊν,
αλλά ςυχνά μεταβαλλόμενων ςυνδρόμων κινθτικισ διαταραχισ
που οφείλονται ςε βλάβεσ ι ανωμαλίεσ του εγκεφάλου που
ξεκινοφν ςτα πρϊιμα ςτάδια τθσ ανάπτυξθσ».
Πρόςφατα, ο Bax και ςυν. όριςαν τθν ΕΠ ωσ όρο που
περιγράφει ομάδα διαταραχϊν που επθρεάηει
τθν ανάπτυξθ τθσ ςτάςθσ και τθσ κίνθςθσ,
που προκαλεί περιοριςμό τθσ δραςτθριότθτασ,
και που αποδίδεται ςε ςτατικζσ διαταραχζσ
που ςυνζβθςαν ςτον αναπτυςςόμενο
εμβρυϊκό ι βρεφικό εγκζφαλο.

L.W. Mutch, E. Alberman, B. Hagberg, K. Kodama and M.V. Velickovic, Cerebral palsy
epidemiology: where are we now and where are we going?, Dev Med Child Neurol
34 (1992), pp. 547–555.
M. Bax, M. Goldstein and P. Rosenbaum et al.,
Proposed
definition and classification of cerebral palsy, Dev Med Child Neurol 47 (8) (2005),
pp. 571–576.

Εγκεφαλικι Παράλυςθ (ΕΠ)
• Η ΕΠ είναι θ ςυχνότερθ αιτία
κινθτικισ αναπθρίασ κατά τθ παιδικι
θλικία
– 2-3 / 1000 ηϊςεσ γεννιςεισ

• O ςυνολικόσ αρικμόσ
των παιδιϊν με ΕΠ
ζχει αρχίςει να μειϊνεται
ςτθν Ευρϊπθ και Β. Αμερικι
με τθ βοικεια
των παρεμβάςεων
ςτισ ΜΕΝ-νεογνϊν

Τι ππέπει να λάβοςμε ςπ’ ότιν μαρ;
Διαχείρθςθ των κινθτικϊν διαταραχϊν
ςτθν εγκεφαλικι παράλυςθ

1oν:
Δεν υπάρχει μζχρι τϊρα κεραπεία για τθν
εγκεφαλικι βλάβθ.
Όλεσ οι «κεραπείεσ» που εφαρμόηουμε είναι
ςτθν ουςία
ςυμπτωματικι αντιμετϊπιςθ.

Τι ππέπει να λάβοςμε ςπ’ ότιν μαρ;

2ον:
Μολονότι θ ΕΠ είναι
μία ςτατικι εγκεφαλοπάκεια,
θ κλινικι εικόνα τθσ
είναι
μεταβαλλόμενθ.

Η φυςικι ιςτορία τθσ διαταραχισ

Τι ππέπει να λάβοςμε ςπ’ ότιν μαρ;

Διαχείρθςθ
των κινθτικϊν διαταραχϊν
ςτθν εγκεφαλικι παράλυςθ
3ον:
Σα προβλιματα είναι ςφνκετα:
παςτικότθτα και άλλα...

Βλάβθ του ανϊτερου κινθτικοφ νευρϊνα
Βλάβθ τθσ πυραμιδικισ οδοφ
και των πλθςίον νευρικϊν οδϊν
Αφξθςθ τθσ δραςτθριότθτασ των α κινθτικϊν νευρϊνων
Αφξθςθ μυϊκοφ τόνου

-

+
Αύξηζη εκηαηικών
ανηανακλαζηικών (ζπαζηικόηηρ)
Απελεςθέπυζη καμπηικών
ανηανακλαζηικών ζηα κάηυ άκπα

Αδςναμία
Ελλιπείρ ιζοπποπιζηικέρ ανηιδπάζειρ

Απώλεια ηηρ επιδεξιόηηηαρ ηυν δακηύλυν
Απώλεια ηος εκλεκηικού ελέγσος ηυν
δακηύλυν

H κατανομι των τφπων ΕΠ
• Δεδομζνα του SCPE για περιπτϊςεισ παιδιϊν με ΕΠ που
γεννικθκαν μεταξφ 1976-1990 (n=6501)
Σπαζηικόηηηα ανεςπίζκεηαι ζηο
94% ηυν αζθενών με ΕΠ.
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Τι ππέπει να λάβοςμε ςπ’ ότιν μαρ;

Διαχείρθςθ
των κινθτικϊν διαταραχϊν
ςτθν εγκεφαλικι παράλυςθ

4ον:
Σα ςυνoδά -μθ κινθτικά- προβλιματα είναι
ςυχνά κακοριςτικά ςτθν ζκβαςθ τθσ
κινθτικισ διαταραχισ

ΕΠ: υνοδά προβλιματα
Βλάβθ των κινθτικϊν
και άλλων νευρικϊν οδϊν

-

+
Επιλητία

Ανώμαλερ ακούζιερ κινήζειρ

Νοηηική ςζηέπηζη
Αιζθηηηπιακά πποβλήμαηα

Διαηαπασέρ λόγος-επικοινυνίαρ
Μαθηζιακέρ δςζκολίερ
ΔΕΠ-Υ, Διαηαπασέρ ζςμπεπιθοπάρ

Τι ππέπει να λάβοςμε ςπ’ ότιν μαρ;

Διαχείρθςθ
των κινθτικϊν διαταραχϊν
ςτθν εγκεφαλικι παράλυςθ
5ον:
Οποιαδιποτε κεραπευτικι προςζγγιςθ πρζπει
να ζχει ωσ επιδίωξθ
τθν δραςτθριοποίθςθ του αςκενοφσ
και τθν αφξθςθ
τθσ ςυμμετοχισ του
ςτθ ηωι

Οι ςτόχοι τθσ κεραπείασ τθσ ΕΠ
Βελτίωςθ κινθτικότθτασ
Βελτίωςθ εκτζλεςθσ λειτουργικϊν δεξιοτιτων
Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε κακθμερινζσ
δραςτθριότθτεσ
Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των παιδιϊν
• ςφμφωνα με το πλαίςιο που κακόριςε θ ΠΟΤ
• World Health Organization:
International
Classification of
Functioning,
and
Health (ICF)

Disability

¨The goal-oriented approach¨
• Οι ςτόχοι είναι κφρια λειτουργικοί
• Αυτό αποτυπϊνεται ςτθν επιλογι των εργαλείων μζτρθςθσ
τθσ κεραπείασ μασ που δεν είναι μόνον
«gross motor function scales», αλλά και
–
–
–
–

goal-achievement scales
εργαλεία για τουσ φροντιςτζσ
quality of life scales (για το παιδί και τθν οικογζνεια)
κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ

Πωσ ςχεδιάηουμε τθ κεραπευτικι
παρζμβαςθ ςτθν ΕΠ;
• Mακροπρόκεςμο πλάνο, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν
–
–
–
–

κινθτικό ζλλειμμα
γνωςτικζσ ικανότθτεσ
ψυχο-κοινωνικι κατάςταςθ
οικογενειακό περιβάλλον

…και το στάδιο ανάπτυξης
του παιδιού

• Eναλλακτικζσ προςεγγίςεισ,
ακόμθ και μθ χοριγθςθ κεραπείασ
• Η πρόκλθςθ για τουσ κεράποντεσ
είναι να επιλζξουν τον ςυνδυαςμό
και τθ χρονικι αλλθλουχία
των κεραπευτικϊν επιλογϊν με ςτόχο
μζγιςτο λειτουργικό όφελοσ.

Η διαδικαςία τθσ αποκατάςταςθσ ςτθν
ΕΠ εξελίςςεται ςε πολλαπλά επίπεδα.
• Παραδοςιακά μζςα
– Φυςιοκεραπεία
– Ορκϊςεισ
– Ορκοπεδικζσ επεμβάςεισ

• Νεϊτερεσ παρεμβάςεισ
– Φαρμακευτικι αγωγι
• Ενδομυϊκζσ εγχφςεισ Αλλαντικισ Τοξίνθσ (ΑΤ)
• Ενδορραχιαία χοριγθςθ μπακλοφζνθσ
– Νευροχειρουργικζσ επεμβάςεισ.

Φυςιοκεραπεία:
παραμζνει θ 1θ και θ πιο ςτακερι
κεραπεία
• τόχοι:
– Μεγιςτοποίθςθ των αδρϊν κινθτικϊν δεξιοτιτων
– Βελτίωςθ λειτουργικισ κίνθςθσ

• υνικωσ ο φυςιοκεραπευτισ είναι αυτόσ που
ςυντονίηει τθ κεραπεία του παιδιοφ
– Προςφζρει τθ Φ/Θ
– Προγραμματίηει το πρόγραμμα ςτο ςπίτι
– Μεςολαβεί ςτο ςχολείο
– Προτείνει ορκϊςεισ

Οι ποικίλεσ τακτικζσ τθσ Φ/Θ
δθμιουργοφν πρόβλθμα ςτθν αςφαλι
εξαγωγι ςυμπεραςμάτων
• Οι μζκοδοι κεραπείασ, θ ςυχνότθτα και θ
διάρκεια διαφζρουν
• Οι μζκοδοι αξιολόγθςθσ και οι κεραπευτικζσ
αποφάςεισ διαφζρουν ανάλογα με τθν θλικία,
τθ λειτουργικότθτα του παιδιοφ
και τισ ανάγκεσ τθσ οικογζνειασ

Neuro-developmental Training (Bobath):
θ πιο δθμοφιλισ Φ/Θ μζκοδοσ
• Στοχεφει ςτθν
εξομάλυνςθ του
μυϊκοφ τόνου, ςτθν
αναςτολι των
πρωτόγονων και
πακολογικϊν
αντανακλαςτικϊν και
ςτθ διευκόλυνςθ των
φυςιολογικϊν
κινιςεων

Άλλεσ κεραπευτικζσ επιλογζσ
• Conductive education (Peto, Hungary):
– Μζκοδοσ εντατικισ ςυνδυαςμζνθσ κεραπείασ και εκπαίδευςθσ με διαφορετικι
φιλοςοφία
– Ομοιογενείσ ομάδεσ παιδιϊν με κινθτικά προβλιματα εκπαιδεφονται από ειδικά
εκπαιδευμζνουσ κεραπευτζσ (‘conductors’), ςυνικωσ ςε ιδρφματα όπου διαμζνουν
(residential setting).
– P.E. Odman and B.E. Oberg, Effectiveness and expectations of intensive training: a comparison
between child and youth rehabilitation and conductive education, Disabil Rehabil 28 (2006), pp. 561–
570.
– R. Blank, R. von Kries, S. Hesse and H. von Voss, Conductive education for children with cerebral palsy:
effects on hand motor functions relevant to activities of daily living, Arch Phys Med Rehabil 89 (2)
(2008), pp. 251–259.

• Θεραπευτικι γυμναςτικι
– Πακθτικζσ διατάςεισ:
– δια τθσ χειρόσ, με γφψουσ, νάρκθκεσ, ορκοςτάτθ

– Η παρατεταμζνθ διάταςθ είναι προτιμότερθ
από τθ βραχεία για τθν αφξθςθ του εφρουσ
τθσ κίνθςθσ και τθν ελάττωςθ τθσ ςπαςτικότθτασ
• Gracies, Phys Med Rehabil Clin N Am 12 (2001)
• De Deyne, Phys Ther 81 (2001)

• Θεραπευτικι γυμναςτικι
– Ενδυνάμωςθ: Αποδεδειγμζνο λειτουργικό αποτζλεςμα
• 19.6% ιςοκινθτικι ενδυνάμωςθ
• > 100% με μθχανιματα και βάρθ
•
•
•
•
•
•

Damiano, Kelly and Vaughan,, Phys Ther 75 (1995)
MacPhail and Kramer, Dev Med Child Neurol 37 (1995)
Damiano and Abel, Arch Phys Med Rehabil 79 (1998)
Dodd, Taylor and Graham, A randomized clinical trial of strength training in young people with cerebral palsy, Dev Med Child
Neurol 45 (2003)
Horvat, Effects of a progressive resistance training program on an individual with spastic cerebral palsy, Am Correct Ther J 41
(1987)
Blundell, Shepherd, Dean and Adams, Functional strength training in cerebral palsy: a pilot study of a group circuit training
class for children aged 4–8 years, Clin Rehabil 17 (2003)

– Fitness training
– Λειτουργικι εκπαίδευςθ που ςυνδυάηει αερόβια και αναερόβια άςκθςθ και
ενδυνάμωςθ ςε περιπατθτικά παιδιά (7–18 ετϊν)
βοικθςε ςθμαντικά τθ φυςικι τουσ κατάςταςθ,
τθν ζνταςθ των δραςτθριοτιτων τουσ και τθ
ποιότθτα τθσ ηωισ τουσ
– Στατικό ποδιλατο και διάδρομοσ
• Verschuren, et al,
Arch Pediatr Adolesc Med 161 (11) (2007)
• Williams and Pountney,
Dev Med Child Neurol 49 (7) (2007)

Άλλεσ κεραπευτικζσ επιλογζσ
• Constraint induced therapy
• Ημιπλθγίαι αςφμμετρθ δυςχζρεια ςτο ζνα άνω άκρο λόγω
«developmental disregard»

• learned non-use concept
•
•
•
•
•

Μαηί με Ε/Θ ι με εντατικι ςυμπεριφορικι εκπαίδευςθ
Επαρκι δεδομζνα για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου
Διατιρθςθ τθσ ςθμαντικισ βελτίωςθσ για 6 μινεσ
Ανεξάρτθτα θλικίασ
Περαιτζρω ζρευνα για τθν αναπτυξιακι
καταλλθλότθτα τθσ μεκόδου
–
–
–
–
–

Taub, Eura Medicophys 42 (3) (2006)
Eliasson, Dev Med Child Neurol 45 (2003)
Eliasson, Dev Med Child Neurol 47 (2005)
Charles, Dev Med Child Neurol 48 (2006)
Gordon, Pediatrics 117 (2006)

Άλλεσ κεραπευτικζσ επιλογζσ

• Εκπαίδευςθ με ςυγκεκριμζνουσ
λειτουργικοφσ ςτόχουσ
• Αλλαγι φιλοςοφίασ
• Όχι νζα τακτικι

Εργαςιοκεραπεία

Εςτιάηει ςε:
– Λεπτι κινθτικότθτα
– Οπτικο-κινθτικζσ δεξιότθτεσ
– Διεκπεραίωςθ αιςκθτικϊν ερεκιςμάτων

που χρειάηονται για τισ βαςικζσ
δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ
και για τθ ςχολικι εκπαίδευςθ

Ο ρόλοσ τθσ Ε/Θ ζχει αναβακμιςκεί

• Κακϊσ δόκθκε ζμφαςθ ςε λειτουργικζσ
δεξιότθτεσ που ςχετίηονται περιςςότερο
με γνωςτικζσ ικανότθτεσ και
λεπτζσ δεξιότθτεσ και όχι ςτθν κατ’ανάγκθ
επίτευξθ τθσ βάδιςθσ.

Oρκϊςεισ
• Αποςκοποφν ςτθ διόρκωςθ
πακολογικισ κζςθσ και ςτάςθσ
διαφόρων τμθμάτων του ςϊματοσ και
ςε ςχζςθ με τθ βαρφτθτα, που
οφείλονται ςυνικωσ ςτθ
ςπαςτικότθτα, με τθν εφαρμογι
εξωτερικισ πίεςθσ
– Προλαμβάνουν ι διορκϊνουν
παραμορφϊςεισ
– Διατθροφν το ςϊμα ςε ωριςμζνεσ
κζςεισ
– Βοθκοφν τα παιδιά να ξεπεράςουν
περιοριςμοφσ ςτθ δραςτθριότθτα,
όπωσ να ςτακοφν ι να βαδίςουν

Oρκϊςεισ
• Βραχυπρόκεςμεσ
• Μακροπρόκεςμεσ
• Στατικζσ
• Δυναμικζσ

• Σα βιβλιογραφικά δεδομζνα
που αποδεικνφουν
τθ χρθςιμότθτα τουσ
είναι περιοριςμζνα

Νάρκθκεσ, γφψοι
για τα άνω άκρα
• Υπάρχουν κάποιοι λειτουργικοί ςτόχοι οι
οποίοι μπορεί να επιτευχκοφν
– Βελτίωςθ ςφλλθψθσ με νάρκθκεσ για το χζρι
– Αφξθςθ εφρουσ κίνθςθσ και μείωςθ μυϊκοφ τόνου

• Δεν αυξάνουν τθν ικανότθτα χριςθσ των
χεριϊν
• Χρειάηεται περαιτζρω ζρευνα
• Autti-Ramo et al. Am J Phys Med Rehabil 2006

Φαρμακολογικζσ κεραπείεσ
• Αντιμετϊπιςθ τθσ υπερδραςτθριότθτασ του
ανϊτερου κινθτικοφ νευρϊνα
• Η ςπαςτικότθτα είναι από τισ κφριεσ
εκδθλϊςεισ τθσ υπερδραςτθριότθτασ του
ανϊτερου κινθτικοφ νευρϊνα
• Φάρμακα από του ςτόματοσ
• Φάρμακα Ε.Μ.
• Φάρμακα ενδορραχιαία

I.Μ. φάρμακα
• Νευρομυϊκό block
– Phenol, alcohol:
νευρόλυςθ μακράσ διάρκειασ θ 1θ (6 – 12 μινεσ),
βραχφτερθσ θ 2θ (2 -5 μινεσ)
• Γενικι αναιςκθςία
• Δυςαιςκθςίεσ

– Botulinum toxin:
απονεφρωςθ

χθμικι

Η Αλλαντικι Τοξίνθ
δρα ωσ τοπικό
μυοχαλαρωτικό
Η ΑΤ μπλοκάρει ηην απελεσθέρφζη ηης
ακεησλοτολίνης ζηη νεσρομσχκή ζύναυη.
Εηζι, προκαλεί τημική απονεύρφζη
με αποηέλεζμα πάρεζη ηοσ μσός.
•
•
•

Tο φάρμακο δρα εςτιακά
H ςπαςτικότθτα όμωσ ςτθν ΕΠ ςπανίωσ είναι περιοριςμζνθ.
Καλοφμεκα επομζνωσ να αντιμετωπίςουμε με εςτιακό φάρμακο μία μθ εςτιακι
διαταραχι.

• Ωσ αποτζλεςμα, δθμιουργείται θ ανάγκθ ζγχυςθσ ςε
πολλαπλά επίπεδα και μυϊκζσ ομάδεσ ανά ςυνεδρία.

Από 9/1999
ζωσ 6/2010
• 446 παιδιά με ΕΠ ζλαβαν πλθν των
λοιπϊν κεραπειϊν τουσ και Botulinum
Toxin A (BoNT-A)
• υνεδρίεσ εγχφςεων: 1444
• Διάμεςοσ αρ. ςυνεδριϊν ανά αςκενι: 2
• Εφροσ: 1-14 ςυνεδρίεσ

Πωσ βοθκά θ ΑΤ ςτθ φάςθ τθσ
αντιμετϊπιςθσ τθσ δυναμικισ
υπερτονίασ
• Μειϊνει τθν υπερδραςτθριότθτα των ςπαςτικϊν
μυϊν, επιτρζποντασ ζτςι ςτουσ ανταγωνιςτζσ να
λειτουργιςουν
(Koman et al., 2000)

• Διευκολφνει τθ κινθτικι εκπαίδευςθ
(Graham et al,2000; Ward 1999)

• Πικανόν να βοθκά τθ κατά μικοσ αφξθςθ των
ςπαςτικϊν μυϊν
(Eames, 1999; Graham et al.,2000)

Η ΑΤ βοθκά τθν αποκατάςταςθ τθσ
ιςορροπίασ μεταξφ ςυναγωνιςτϊν και
ανταγωνιςτϊν μυϊν.
• Η αξιολόγθςθ του
λειτουργικοφ επιπζδου
του αςκενοφσ είναι αυτι
που οδθγεί ςτθν ζνδειξθ
για κεραπεία.
• Η επιλογι των
μυϊν-ςτόχων
βαςίηεται ςτθ
νευρολογικι εξζταςθ.

European consensus on the role of botulinum toxin
in the treatment of cerebral palsy

Heinen F, Molenaers G, Fairhurst C, Carr L, Kolanowski E, Morel E,
Papavassiliou A, Tedroff K, Pascual I, Bernert G, Berweck S, Di Rosa G, Krägeloh-Mann I.

European Journal of Paediatric Neurology, 10 (2006), pp. 215–225.

European consensus table
on the use of Botulinum toxin
for children
with cerebral palsy-2009
• 9 European countries, 35 institutions and more
than 10.000 patients and more than 45.000
treatment sessions over a period of more than
280 treatment years.
• European Journal of Paediatric Neurology (2009),
doi:10.1016/j.ejpn.2009.09.005

• Η ζγχυςθ ΑΣ αποτελεί
– μείηονα κεραπευτικι παρζμβαςθ
– που πρζπει να χρθςιμοποιείται από
άτομα που γνωρίηουν τθν ΕΠ
– ωσ μζροσ μίασ ςυνολικισ κεραπευτικισ αντιμετϊπιςθσ
– που είναι ςε κζςθ να ενςωματϊςει όλα τα μζςα που είναι
ενδεδειγμζνα για τον εκάςτοτε αςκενι.
European consensus on the role of botulinum toxin
in the treatment of cerebral palsy

Heinen F, Molenaers G, Fairhurst C, Carr L, Kolanowski E, Morel E,
Papavassiliou A, Tedroff K, Pascual I, Bernert G, Berweck S, Di Rosa G, Krägeloh-Mann I.
European Journal of Paediatric Neurology, 10 (2006), pp. 215–225.

Όταν ενίεται ΑΣ, θ ορκι επιλογι του αςκενοφσ, τθσ
θλικίασ, τθσ δοςολογίασ και των μυϊκϊν ομάδων
είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ.
– Boyd R. Graham HK (1997) Botulinum Toxin A in the the management
of children with cerebral palsy: indications and outcome. Eur J Neurol
4:15-22
– Heinen et al. (2006) European Consensus table 2006 on Botulinum
Toxin for children with cerebral palsy. Eur J Paed Neurol 10:215-25
– Koman (2003) Spasticity associated with cerebral palsy in children;
guidelines for the use of Botulinum Toxin A. Paed Drugs 5:11-23
– Wissel et al (1999) Botulinum Toxin A in the management of spastic
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H εκλεκηική απονεύπωζη πος πποκαλεί η ΑΤ
δημιοςπγεί ηιρ βαζικέρ ζςνθήκερ για ηη
βεληίυζη ηος μήκοςρ ηυν μςών και ηην
αύξηζη ηηρ μςφκήρ ιζσύορ ηων
ανηαγυνιζηών.
Η πεπίοδορ αςηή ηηρ μείωζηρ ηος μςΙκού
ηόνος είναι κπίζιμη διόηι επιηπέπει ζηα παιδιά
με ΕΠ να μάθοςν νέα ζσήμαηα κίνηζηρ
πάνω ζηα οποία οικοδομούν λειηοςπγικέρ
δεξιόηηηερ, βεληιζηοποιούν ηη κινηηική ηοςρ
ανάπηςξη και διεςκολύνει ηο ππόγπαμμα
Φ/Θ.
•
•
•

•
•
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Η ςτακερι μακροπρόκεςμθ
ανταπόκριςθ ςτθ κεραπεία με
BoNT-A
μπορεί να κεωρθκεί ωσ ζμμεςθ
ζνδειξθ ότι ο αςκενισ ςυνεχίηει να
ανταποκρίνεται ςτθ μορφι αυτι τθσ
αντιμετϊπιςθσ.

Από 9/1999
ζωσ 6/2010
• Ν=446

• Σφποσ ΕΠ:
• Bilateral Spastic CP: n=321 (78,87%)
• Unilateral Spastic CP: n=86 (21,1%)

επτζμβριοσ 1999 - Δεκζμβριοσ 2009:
9 και 3/12 ζτθ

• N=377 αντιμετωπίςκθκαν με BoNT-A
–υνολικόσ αρικμόσ εγχφςεων=1191
– 370 με Εγκεφαλικι Παράλυςθ
• 226 πρόωρα (64.57 %)
• 124 τελειόμθνα (35.43 %)

– 7 με δυςτονικά ςφνδρομα

επτζμβριοσ 1999 - Δεκζμβριοσ 2009:
9 και 3/12 ζτθ

• N=377 αντιμετωπίςκθκαν με BoNT-A
– υνολικόσ αρικμόσ εγχφςεων=1191

• Αρικμόσ εγχφςεων ανά αςκενι
–Median = 2
–Mean = 3
–Range = 1-14

Αρικμόσ εγχφςεων ανά αςκενι κατά τφπο ΕΠ (N=345)
Τύπος ΕΠ

Αριθμός εγτύζεφν
ανά αζθενή

διάμεζος

εύρος

Hμιπληγία

3

1-11

Διπληγία

2

1-9

Tριπληγία

1

1-9

Tεηραπληγία

2

1-12

Moνοπληγία

1

1-4

Δσζηονία

1

1-2

Ηλικία ζναρξθσ κεραπείασ με BoNT-A
• Διάμεςθ: 4 ζτθ
• εφροσ: 1-18 ζτθ
• Σθμαντικά μικρότερθ για πρόωρα παρά για τελειόμθνα:
– 2 (1-16) ζναντι 6 ετϊν (2-18)
• [Mann-Whitney U z=6,265, p-value<0,001]

– Επίςθσ διαφορετικι για διαφορετικοφσ τφπουσ ΕΠ
• (kruskall-wallis chi2=33,174, p-value<0,001)

Η θλικία πρϊτθσ ζγχυςθσ ζναρξθσ διαφζρει
ανάλογα με το είδοσ τθσ βλάβθσ (p=0,0001)
•
•
•
•
•
•

Ημιπλθγία: 4,25 ζτθ (εφροσ: 1-24)
Διπλθγία: 3 ζτθ (εφροσ: 1,5 -20)
Τριπλθγία: 3 ζτθ (εφροσ: 2-6)
Τετραπλθγία: 5 ζτθ (εφροσ: 2-19)
Μονοπλθγία: 5 ζτθ (εφροσ: 3-6)
Δυςτονικι διαταραχι: 13,5 ζτθ (εφροσ: 4-22)
• Προφανϊσ, παιδιά με δυςτονία ξεκίνθςαν τισ
εγχφςεισ ςε μεγαλφτερθ θλικία ςε ςχζςθ με τισ
υπόλοιπεσ κατθγορίεσ.

Μεςοδιάςτθμα μεταξφ εγχφςεων BoNT-A ανάλογα με το κλινικό
φαινότυπο (N=377)

Κλινικός
θαινόησπος

Μεζοδιάζηημα
(μήνες)
διάμεζος

εύρος

Hμιπληγία

10.75

4-45

Διπληγία

9.75

2-37

Tριπληγία

5.85

5-15

Tεηραπληγία

9.275

4-84

14

8-25

Moνοπληγία
Δσζηονία

Δόςεισ Botox (N=132) και Dysport (N=68)
μεταξφ 2006 και 2008
•

Για να αξιολογιςουμε τισ μεταβολζσ ςτισ δοςολογίεσ ανά kg ςτο χρόνο
εφαρμόςαμε ζνα «μοντζλο τυχαίων επιδράςεων» (mixed effects model).

•

Δεν βρζκθκε ςθμαντικι μεταβολι ςτθ δοςολογία των ςκευαςμάτων ατο χρόνο

20
10
0

dosekilo

30

40

» p=0,5451

1

2

3
visit
dosekilo

4
lb/ub

5

BoNT-A και αςφάλεια

BoNT-A ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ
196 παιδιά, 400 κεραπευτικζσ ςυνεδρίεσ:
ςτο 4.4% των ςυνεδριϊν
BoNT-A δόςεισ: 12 u/kg Botox, Max 400 u
..............................40 u/kg Dysport, Max 1500

Καηά ζειπά ζςσνόηηηαρ
– Αςτακισ βάδιςθ
– Τοπικό άλγοσ
– Ενοφρθςθ
– Υπνθλία
– Γενικευμζνθ μυϊκι αδυναμία
– Κορμικι αδυναμία
– Κόπωςθ

Παποδικέρ
Πλήπυρ
αναζηπέτιμερ
Δεν
ανακοινώνονηαι
ζε πεπαιηέπυ
ζςνεδπίερ

BTA ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ
230 παιδιά με ΕΠ
(9/1999 to 2/2004)
BoNT-A δόςεισ από 9/1999 to 3/2003
12 u/kg Botox, Max 400 u
40 u/kg Dysport, Max 1500 u
Τψθλι BoNT-A δόςθ από 3/2003 to 9/2005
20 u/kg Botox, Max 500u
50/kg Dysport, Max 1500u

Σηο 7.7 % ηυν
αζθενών
– Παροδικζσ
– Πλιρωσ αναςτρζψιμεσ
– Χωρίσ ανάγκθ για παράταςθ τθσ
παραμονισ ςτο νοςοκομείο ι για
νοςθλεία










Αζηαθήρ βάδιζη
Τοπικό άλγορ
Ενούπηζη
Υπνηλία
Γενικεςμένη μςϊκή
αδςναμία
Κοπμική αδςναμία
Κόπωζη

BoNT-A ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ
Χωρίσ ςοβαρζσ ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ
• Αρικμόσ αςκενϊν: 419
• Αρικμόσ επιςκζψεων για κεραπεία με ΒοNTA: 1378
• Αρικμόσ ενζςεων (ςυνολικά): 10388
• Aρικμόσ μυϊν που ζχουν ενεκεί: 5436
ςε 10 και 3/12 ζτθ

Intrathecal baclofen

ΙΣΒ: Intrathecal Baclofen

• Σε νωτιαίο επίπεδο ςυνδζεται
με τουσ υποδοχείσ GABA b,
ςτθν ουςία καλφπτοντασ τα
ανεπαρκι επίπεδα GABA και
μπλοκάρει πολυςυναπτικζσ
και μονοςυναπτικζσ
προςαγωγοφσ οδοφσ
• Ζτςι, μειϊνει τθ
ςπαςτικότθτα κατ’ευκείαν.

ITB ςτθν ΕΠ
• Η επιλογι του κατάλλθλου
υποψιφιου είναι το πιο
ςθμαντικό βιμα
• Πολυ-εςτιακι ι τμθματικι
ςπαςτικότθτα
• Επαρκζσ μζγεκοσ ςϊματοσ

ITB - βιβλιογραφία
• Μείωςθ ςπαςτικότθτασ ςτα κάτω άκρα, ενϊ θ επίδραςθ ςτα
άνω όχι ξεκάκαρθ
• Βελτίωςθ λειτουργικότθτασ και φροντίδασ
• υχνζσ επιπλοκζσ, οι περιςςότερεσ αντιμετωπίςιμεσ, κάποιεσ
ςοβαρζσ
• Το κεραπευτικό όφελοσ δεν επιβεβαιϊκθκε με τθν ερευνθτικι
μεκοδολογία που χρθςιμοποιικθκε ςτα ¾ των μελετϊν
• Ήταν αποτελεςματικι ςτθ δυςτονία αλλά όχι ςε άλλεσ
δυςκινθτικζσ μορφζσ ΕΠ
• Χρειάηεται περαιτζρω ζρευνα για τθ δυςτονικι ΕΠ
–
–
–
–
–
–
–
–

Butler C. Dev Med Child Neurol 2000;42:634–45.
Albright AL. J Child Neurol 1996;11:77-83.
Krach LE. Pediatr Rehabil 2006;9:210-8.
Murphy NA. Arch Phys Med Rehabil 2002;83:1721-5.
Motta F. J Pediatr Orthop 2008;28(2):213–7.
Motta. J Pediatr Orthop 2008;28(1):91–6.
Hoving MA. Dev Med Child Neurol; 2008.
Kolaski K. Neuro Rehabil 2007;22(5):383–95.

• Tα πλεονεκτιματα τθσ ITB ζναντι τθσ πολυεπίπεδθσ ορκοπεδικισ χειρουργικισ:
– Αναςτρεψιμότθσ
– Τιτλοποίθςθ κεραπευτικισ ανταπόκριςθσ

• Όμωσ...μεγάλο πρόβλθμα οι επιπλοκζσ που
ςχετίηονται με λοίμωξθ και με το κακετιρα

• Χρειάηονται κριτιρια για τον ιδανικό
υποψιφιο για ITB ςτθ παιδικι ΕΠ

Η ζννοια τθσ ολοκλθρωμζνθσ,
πολυτρόπου κεραπείασ τθσ ΕΠ:
• θμαίνει ότι

....τρηζιμοποιούνηαι

– Φ/Θ
όπφς και όποηε
– Ορκωτικά
τρειάζονηαι,
καηά ζειρά ή
– Φάρμακα ΡΟ
ζε ζσνδσαζμό
– Αλλαντικι Σοξίνθ
και ότι ιεραρτικά.
– Χθμικι νευρόλυςθ
– Ορκοπεδικά Χειρουργεία
– Σοποκζτθςθ αντλίασ μπακλοφζνθσ
– Νευροχειρουργικι
• Οπίςκιεσ εκλεκτικζσ ριηοτομζσ
• Deep Brain Stimulation
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