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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέα διάσταση στην εγκεφαλική νευροδιέγερση σε ασθενείς
µε κινητικά ροβλήµατα
Στο ∆ιαγνωστικό & Θεραευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ, εµφυτεύθηκε για ρώτη
φορά στην Ελλάδα, ε αναφορτιζόµενος νευροδιεγέρτης σε εριστατικό σοβαρής
τµηµατικής δυστονίας. Μέχρι σήµερα δεν ήταν τεχνικά δυνατή η εαναφόρτιση των
ηλεκτρικών ηγών των εγκεφαλικών νευροδιεγερτών.
Σε νοσήµατα όως η δυστονία και η ανθεκτική σε φάρµακα ιδεοψυχαναγκαστική
νεύρωση, υάρχει ανάγκη διοχέτευσης µεγάλης οσότητας ηλεκτρικής ενέργειας στους
ειλεγµένους εγκεφαλικούς υρήνες. Αυτό για ολλούς ασθενείς µε τα άνω νοσήµατα
ου ανταοκρίνονταν στη νευροδιέγερση σήµαινε έως τώρα συχνή αντικατάσταση της
ηλεκτρικής ηγής (µετά αό 1 έως 1,5 χρόνο). Συγκριτικά µε αυτό, αναφέρεται ότι
ασθενείς µε τη νόσο του Πάρκινσον ή Ιδιοαθή τρόµο ου έχουν υοβληθεί σε εέµβαση
εµφύτευσης νευροδιεγέρτη, αρουσιάζουν ανάγκη εανεµφύτευσης της ηλεκτρικής
ηγής κατά µέσο όρο µετά αό ερίου 5 χρόνια.
Η ηλεκτρική ηγή του
εαναφορτιζόµενου νευροδιεγέρτη έχει διάρκεια ζωής 9 χρόνων.
Η νέα γενιά νευροδιεγερτών αρουσιάζει µεγάλα λεονεκτήµατα και στη
διαφοροοιηµένη ικανότητα νευροδιέγερσης, γιατί ε ιτρέ ει
ερισσότερους
συνδυασµούς αραµέτρων, αλλά και στη διοχέτευση του ηλεκτρικού ρεύµατος, γιατί
α αιτείται µικρότερη δόση του σε σχέση µε τους ροηγούµενους νευροδιεγέρτες. Έτσι,
βελτιώνεται η οιότητα ζωής του ασθενούς καθώς µειώνονται τυχόν αρενέργειες
του ρεύµατος στις γύρω εριοχές του στοχοοιηµένου υρήνα.
Οι νεότερες διεθνείς µελέτες, στις οοίες συµεριλαµβάνονται και ασθενείς µε δυστονία
του ΥΓΕΙΑ, δείχνουν τα σαφή λεονεκτήµατα της «Εν τω Βάθει Εγκεφαλικής ∆ιέγερσης»
σε ασθενείς µε εστιακή, τµηµατική και γενικευµένη δυστονία, σε βάθος χρόνου. Η
τωρινή ασθενής έδειξε εντός µιας µέρας εντυωσιακή ανταόκριση στα δυστονικά
συµτώµατα.
Στο ∆ιαγνωστικό & Θερα ευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ διενεργούνται µε µεγάλη
ειτυχία εεµβάσεις «Εν τω Βάθει Εγκεφαλικής ∆ιέγερσης». Αό το 2005 έχουν
εµφυτευθεί ερισσότεροι αό 60 νευροδιεγέρτες αό την οµάδα «Εν τω Βάθει Εγκεφαλικής
∆ιέγερσης», αοτελούµενη αό τους νευροχειρουργούς Χαράλαµ ο Στρογγυλό,
Χαράλαµ ο Σεφέρη και Παναγιώτη Νοµικό υό την ειστηµονική οδηγία του
νευροχειρουργού Michael Torrens και αό το νευρολόγο – νευροφυσιολόγο Ιωάννη
Βελέντζα. Ειλέον, το ΥΓΕΙΑ έχει ροχωρήσει σε σύναψη συµβάσεων για τέτοιου
είδους εεµβάσεις µε µεγάλα ταµεία.
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