
newsletter  12  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 7

Πρόληψη επιληπτικών κρίσεων και αντιμετώπιση ζαλάδων

Το Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας αποτε-
λεί μέρος της Νευρολογικής Κλινικής Β του Ινστιτού-
του Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και ασχολείται 
κυρίως με τη διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων σε 
ασθενείς με νευρολογικές και άλλες παθήσεις. Εξε-
τάζεται το μέρος του νευρικού συστήματος που περι-
λαμβάνει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό.  Οι εξε-
τάσεις διενεργούνται με μη επεμβατικές μεθόδους και 
επιπλέον, εφόσον εξασφαλιστεί η δέουσα συγκατά-
θεση,  δύνανται να χρησιμοποιούνται και σε ερευνη-
τικό επίπεδο για να απαντηθούν ιατρικά ερωτήματα. 
Παραδείγματα των εξετάσεων αυτών περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, το εγκεφαλογράφημα (εγκεφαλική λει-
τουργία), τα προκλητά δυναμικά (λειτουργία αισθητη-

ρίων και κινητικών οργάνων όπως εκείνη των ματιών, 
των αυτιών και των άκρων),  μελέτες ύπνου και άλλες. 

Θα αναφερθούμε σε κάποιες έρευνες που διεξάγο-
νται σε σχέση με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, την επι-
ληψία  και τη λειτουργία του αιθουσαίου συστήματος 
που ελέγχει την ισορροπία. 

Μια έρευνα που διεξάγεται από το 2002 η οποία 
ασχολείται με τη λειτουργία του αιθουσαίου νεύρου 
και τη συσχέτισή του με τον εγκέφαλο.  Δύο νέες κυ-
ματομορφές έχουν ανακαλυφθεί οι οποίες πιστεύε-
ται ότι προέρχονται από συγκεκριμένη περιοχή του 
εγκεφάλου.  Αυτή η εύρεση έχει δημοσιευθεί στο επι-
στημονικό περιοδικό Otology and Neurotology.  Πι-
στεύεται ότι θα βοηθήσει στη διάγνωση ασθενών που 
υποφέρουν από ζαλάδες, ίλιγγο και αστάθεια, και θα 
ρίξει φως στη λειτουργία του αιθουσαίου νεύρου κάτω 
από φυσιολογικές συνθήκες.
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Στο μικροσκόπιο ασθενείς με νευρολογικές και άλλες παθήσεις

εικόνα 1
Στο διάγραμμα 
βλέπουμε τις 
καταγραφές δυο 
φυσιολογικών 
εθελοντών και τις 
δυο κυματομορφές 
(Ν5 και Ν6) που 
ανακαλύφθηκαν στο 
εργαστήριο μας.

εικόνα 2

Η εικόνα δείχνει τα δυο σημεία 
του εγκεφάλου από τα οποία πιστεύεται 
ότι προέρχονται αυτές οι κυματομορφές. 

Άλλη μια έρευνα που διεξάγει το 
εργαστήριο μας, χρησιμοποιώ-
ντας τις ειδικευμένες εξετάσεις 
των Προκλητών Δυναμικών 
και του εγκεφαλογραφήματος, 
η οποία δημοσιεύτηκε στο 
επιστημονικό περιοδικό Clinical 
Neurophysiology, είναι αυτή που 
δείχνει ότι, ασθενείς με κατά 
πλάκας σκλήρυνση και επιληψία 
έχουν περισσότερες απομυε-
λινωτικές εστίες στη βάση του 
εγκεφάλου παρά οι ασθενείς που 
πάσχουν από κατά πλάκας σκλή-
ρυνση αλλά όχι και από επιληψία.
Μια μελέτη που άρχισε πρόσφα-
τα σε συνεργασία με το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου και χρηματοδο-
τείται από το Ίδρυμα Προώθησης 
Έρευνας, θα προσπαθήσει να 
αναπτύξει μεθόδους μέσω των 
οποίων να προβλέπονται έγκαιρα 
οι επιληπτικές κρίσεις. Αυτό, εάν 
επιτύχει, θα βοηθήσει στο μέλλον 
στην εφαρμογή τεχνολογιών πρό-
ληψης των επιληπτικών κρίσεων 
και στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής και ασφάλειας των ασθενών 
με επιληψία.
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Δρ Ελευθέριος 
Σ. Παπαθανασίου, PhD

Νευροφυσιολόγος

ΑΡΘΡΟ


