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Α π ο σ τ ο λ Η  υ λ Η σ

Είναι ευπρόσδεκτο κάθε σχόλιο και συνεργασία συ να δέλ φου. O 
συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας 
του, καθώς και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των 
χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί 
το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για 
την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η 
έννοια του κειμένου.Οι εργασίες μπορούν να αποσταλούν στη 
διεύθυνση του περιοδικού ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
κ. Π. Σακκά: psakkas@cc.uoa.gr

Διακρανιακοί Ηλεκτρικοί Ερεθισμοί

Στις αρχές Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε σε μια μικρή, γραφική, Πανεπιστημιακή 
πόλη της γερμανίας, το Goettingen, ένα παγκόσμιο συνέδριο. Το συνέδριο αφορού-
σε αποκλειστικά και μόνο μεθόδους διακρανιακού ερεθισμού του εγκεφάλου, εκτός 
της ηλεκροσπασμοθεραπείας (ΗΣΘ). Στη συνάντηση αυτή έλαβαν μέρος Νευρολόγοι, 
Ηλεκτροφυσιολόγοι, Ψυχίατροι, Ηλεκτρονικοί, Μηχανικοί, ακόμα και Φυσικοί. Το ενδια-
φέρον όλων αυτών των ερευνητών εστιάζεται στον ηλεκτρικό ερεθισμό του εγκεφάλου, 
όσο το δυνατόν πιο εντοπισμένα, χωρίς να απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

Στην κατεύθυνση αυτή τα τελευταία 15 χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Με νέ-
ες μηχανολογικές συστοιχίες έγινε δυνατό να παραχθεί έντονο και εναλλασσόμενο μα-
γνητικό πεδίο στο κέντρο ενός πηνίου. 

ως γνωστό το μαγνητικό πεδίο διέρχεται το δέρμα, το κρανίο και τις μήνιγγες χωρίς α-
ντίσταση. ακόμα είναι γνωστό ότι το εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο, δημιουργεί ένα 
ασθενές επαγωγικό ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι σήμερα έχουμε συσκευές που μπορούν να 
παράγουν επαγωγικά ρεύματα, εντοπισμένα σε συγκεκριμένες περιοχές διαμέτρου ε-
νός περίπου εκατοστού. Η μέθοδος αυτή λέγεται Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός 
(ΔΜΕ), (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS) και όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε α-
μέσως δημοφιλής μεταξύ των Νευροφυσιολόγων. Τοποθετώντας το πηνίο πάνω από 
την κινητική περιοχή του φλοιού, παρατηρούνται κινήσεις στα αντίστοιχα άκρα. αν μά-
λιστα μετρήσει κανείς το χρόνο που περνά από το μαγνητικό ερέθισμα μέχρι την κίνη-
ση του αντίστοιχου μυός, έχει μια εικόνα της λειτουργικότητας ολόκληρης της πυραμι-

δικής οδού. Η εφεύρεση αυτής της συσκευής έδωσε έ-
ναυσμα όχι μόνο σε ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες, αλλά 
και θεραπευτικές προσπάθειες, δεδομένης της επιτυχίας 
που έχει η ΗΣΘ στην αντιμετώπιση δύσκολων ψυχικών 
ασθενειών. Όταν μάλιστα έγινε δυνατόν να προκαλού-
με ριπές ηλεκτρικών ερεθισμών, με συσκευές που πα-
ράγουν επαναλαμβανόμενους ΔΜΕ (repetitive, r-TMS), 
τότε οι ελπίδες για αντικατάσταση της ΗΣΘ από τους ε-
ΔΜΕ έλαβαν ουσιαστική υπόσταση. 

Στην Ψυχιατρική κλινική του αιγινητείου Νοσοκομείου, 
από το 1999 μελετούμε την αποτελεσματικότητα των ε-
ΔΜΕ στη θεραπεία ποικίλων ψυχικών νόσων. Μάλιστα 
έχουμε προχωρήσει σε πρωτοποριακούς τρόπους εφαρ-
μογής, οι οποίοι φαίνεται ότι αποδίδουν ικανοποιητικά α-
ποτελέσματα. Έτσι έχουμε δημοσιεύσει περιπτώσεις κατα-
θλιπτικών, μονοπολικών ασθενών, ανθισταμένων ακόμα 
και στην έντονη φαρμακοθεραπεία, οι οποίοι όχι μόνο α-
νέκαμψαν αλλά πέρασαν σε υπομανία ή μανία.

Σε διεθνές πάντως επίπεδο, η αποτελεσματικότητα των 
ε-ΔΜΕ δεν έχει ακόμα κατοχυρωθεί και επομένως οφεί-

λουμε να είμαστε συγκρατημένοι στις εκτιμήσεις μας. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι 
ακόμα δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ειδικών στη μεθοδολογία που πρέπει να α-
κολουθηθεί σε κάθε νόσο. 

Τα δεδομένα από όλους τους ειδικούς, μέχρι σήμερα λένε ότι η συνήθως ακολουθού-
μενη μεθοδολογία είναι αποτελεσματική για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, όχι όμως 
πιο αποτελεσματική από τα αντικαταθλιπτικά. Μόνο «εξεζητημένα» ερευνητικά πρωτό-
κολλα, έχουν δείξει ανώτερη αποτελεσματικότητα σε μερικές περιπτώσεις.

Είναι επομένως πολύ νωρίς τα ε-ΔΜΕ να μπουν στην καθημερινή ιατρική πρακτική.

Παύλος Σακκάς
psakkas@cc.uoa.gr
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