
Έχετε απορίες; 
Καλέστε μας στο

ΔΙΑΚΡΑΝΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 
ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Έρευνα υγείας

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι δική σας επιλογή. 

Ενημερωθείτε. Κάντε ερωτήσεις. Λάβετε απαντήσεις.

Η διακρανιακή μαγνητική διέγερση είναι ένας τρόπος 

διέγερσης του εγκεφάλου. Ονομάζεται και TMS 

(Transcranial Magnetic Stimulation). Λειτουργεί ως εξής: 

ένας ερευνητής κρατά μια μικρή συσκευή που λέγεται 

«πηνίο» στο κεφάλι σας. Αυτό δημιουργεί μαγνητική 

ενέργεια. Η μαγνητική ενέργεια εισέρχεται στον εγκέφαλό 

σας μέσω του πηνίου και παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Το 

ηλεκτρικό ρεύμα διεγείρει τα εγκεφαλικά σας κύτταρα. 

Αυτό το φυλλάδιο περιέχει γενικές πληροφορίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν 
παρέχει ιατρικές συμβουλές. Μιλήστε με τον γιατρό σας ή την ερευνητική ομάδα για 
συμβουλές σχετικά με την προσωπική σας κατάσταση και τους προβληματισμούς σας 
σε σχέση με την υγεία.

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι επιλογή
Η συμμετοχή σε μια έρευνα είναι μια σημαντική προσωπική 
απόφαση. Πριν αποφασίσετε αν θα συμμετάσχετε, 
οι ερευνητές θα συζητήσουν μαζί σας τους στόχους 
της μελέτης και τους πιθανούς κινδύνους και τα 
οφέλη. Επίσης, θα σας εξηγήσουν τους κανόνες που 
ακολουθούν για την προσωπική σας ασφάλεια και την 
προστασία του απορρήτου σας. Ζητήστε βοήθεια αν  
δεν καταλαβαίνετε κάτι ή αν έχετε απορίες. 

Δεν πρέπει ποτέ να βιάζεστε ή να πιέζεστε να αποφασίσετε. 
Η συμμετοχή στην έρευνα είναι απολύτως προαιρετική - 
είναι επιλογή σας.

Εφόσον κατανοήσετε τη μελέτη, εάν αποφασίσετε 
να συμμετάσχετε, θα σας ζητηθεί να υπογράψετε 
το επονομαζόμενο «έντυπο συγκατάθεσης κατόπιν 
ενημέρωσης». Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα 
στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και μετά την 
υπογραφή του εντύπου.

Αυτό το υλικό αποτελεί έργο του ινστιτούτου «New England Research Subject 
Advocacy Group» με τη συμβολή συνδεδεμένων πανεπιστημίων και ακαδημαϊκών 
κέντρων υγειονομικής περίθαλψης των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων. Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση: 
http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf. 

Πιθανές ερωτήσεις

Έχετε το δικαίωμα να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με την 

ερευνητική μελέτη πριν αποφασίσετε αν θα συμμετέχετε 

σε αυτήν. Ακολουθεί μια λίστα ερωτήσεων που μπορεί να 

θέλετε να κάνετε πριν τη συμμετοχή σας σε μια μελέτη TMS.

Για ποιον σκοπό διεξάγεται η έρευνα;

Αυτή η διαδικασία TMS αφορά μόνο την ερευνητική 

μελέτη; Ή χρησιμοποιείται και στο πλαίσιο της 

τακτικής ιατροφαρμακευτικής μου περίθαλψης;

Περιλαμβάνονται και άλλες διαδικασίες στη μελέτη;

Ποια περιοχή του εγκεφάλου μου διεγείρεται; 

Πόσες φορές θα υποβληθώ σε TMS κατά τη διάρκεια 

της μελέτης;

Πώς πρέπει να προετοιμαστώ για την επίσκεψη μελέτης;

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι παρενέργειες της TMS; 

Θα έχει αυτή η διαδικασία βραχυπρόθεσμες ή/και 

μακροπρόθεσμες παρενέργειες;

Θα ενημερωθώ για τα αποτελέσματα της διαδικασίας TMS;

Τα αποτελέσματα θα καταχωρηθούν στο ιατρικό 

ιστορικό μου;

Η ασφαλιστική εταιρεία μου θα καλύψει τα έξοδα της 

διαδικασίας TMS; Θα πρέπει να πληρώσω κάτι;

Τι θα συμβεί αν αποφασίσω να αποχωρήσω πριν την 

ολοκλήρωση της μελέτης; 
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Γιατί χρησιμοποιούν οι ερευνητές την TMS;
Οι ερευνητές χρησιμοποιούν την TMS για να μάθουν πώς 
λειτουργεί ο εγκέφαλος. Για παράδειγμα, η TMS βοηθά 
τους ερευνητές να μάθουν πώς η εγκεφαλική δραστηριότητα 
ελέγχει τη συμπεριφορά και πώς είναι οργανωμένος ο 
εγκέφαλος. Επίσης, οι ερευνητές χρησιμοποιούν την TMS 
για να κατανοήσουν πώς διαφοροποιείται η εγκεφαλική 
δραστηριότητα στους ασθενείς με διαφορετικές ασθένειες 
ή παθήσεις. Σε αυτές τις ασθένειες και τις παθήσεις 
περιλαμβάνονται οι εξής:

>  Νόσος του Πάρκινσον
>  Νόσος Αλτσχάιμερ
>  Επιληψία
>  Σχιζοφρένεια
>  Αυτισμός
>  Τραυματική εγκεφαλική βλάβη
>  Χρόνιος πόνος
>  Εγκεφαλικό 

Πριν την εφαρμογή της TMS για τη θεραπεία ή τη διάγνωση 
ασθενειών, απαιτείται έγκριση από την Υπηρεσία Τροφίμων 
και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) για τον συγκεκριμένο 
σκοπό. Για παράδειγμα, η υπηρεσία FDA ενέκρινε αρκετές 
συσκευές TMS για τη θεραπεία μείζονος κατάθλιψης και 
ημικρανίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
υπηρεσία FDA και τη σχετική αξιολόγηση συσκευών TMS 
επισκεφτείτε τη διεύθυνση FDA.gov.

Πόσο διαρκεί η TMS;
Ανάλογα με την έρευνα, η διάρκεια μιας συνεδρίας TMS 
μπορεί να κυμαίνεται από μερικά λεπτά έως αρκετές ώρες. 
Για παράδειγμα, μπορεί να εφαρμόζονται μεμονωμένοι 
παλμοί TMS για μερικά λεπτά. Άλλες φορές μπορεί να 
εφαρμόζονται επαναλαμβανόμενοι παλμοί TMS για έως 
30 λεπτά συνεχόμενα. Η ερευνητική ομάδα θα σας πει 
πόσο περίπου θα διαρκεί το κάθε ραντεβού και σε πόσες 
συνεδρίες θα ήθελαν να συμμετέχετε.

Ποια είναι η διαδικασία της TMS;
Μπορεί να φορέσετε έναν σκούφο κολύμβησης ή μια ταινία 
καθώς ο ερευνητής κρατά το «πηνίο» TMS στο κεφάλι 
σας. Στη συνέχεια ο ερευνητής θα ξεκινήσει τη διέγερση. 
Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί μαγνητική ενέργεια, 
ο λεγόμενος «παλμός». Ο παλμός παράγει ρεύμα το οποίο 
διεγείρει ένα μικρό μέρος του εγκεφάλου σας. Θα γνωρίζετε 
πότε είναι ενεργοποιημένο το πηνίο, επειδή θα ακούτε έναν 
χαρακτηριστικό θόρυβο και μπορεί να αισθάνεστε ένα 
χτύπημα στο κεφάλι σας. Οι ερευνητές μπορεί, επίσης, να 
χρησιμοποιήσουν ηλεκτρόδια (μικρά δισκία με καλώδια) 
για να μετρήσουν τις επιδράσεις της διέγερσης. 

Η TMS μπορεί να εφαρμοστεί με έναν παλμό τη φορά ή με 
μια σειρά παλμών. Το ερευνητικό προσωπικό θα σας εξηγήσει 
πόσους παλμούς TMS χρησιμοποιεί.  Βεβαιωθείτε ότι 
κατανοείτε τι να αναμένετε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 
τη διαδικασία. Συζητήστε με το ερευνητικό προσωπικό για να 
κατανοήσετε πώς να προετοιμαστείτε για τη διαδικασία TMS.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της TMS;
Η TMS θεωρείται συνήθως ασφαλής και σχετικά  
ανώδυνη. Η πιο συνηθισμένη παρενέργεια είναι ένας 
ελαφρύς πονοκέφαλος. Αυτό μπορεί να συμβεί κατά 
τη διάρκεια ή ακριβώς μετά την TMS. Ανάλογα με 
το σημείο που θα τοποθετήσουν οι ερευνητές το 
πηνίο, μπορεί να συσπαστούν ή να κινηθούν ελαφρώς 
οι μύες του προσώπου, του κεφαλιού, του λαιμού 
ή του χεριού σας. Αυτό μπορεί να σας προκαλέσει 
δυσφορία. Ο θόρυβος που ακούγεται κατά την TMS 
μπορεί να επηρεάσει την ακοή σας για μικρό χρονικό 
διάστημα. Οι ερευνητές θα σας δώσουν ωτοασπίδες 
για την προστασία της ακοής σας. Υπάρχει μικρός 
κίνδυνος επιληπτικής κρίσης κατά την TMS, αλλά 
αυτό είναι πολύ σπάνιο. Ενδέχεται να υπάρχουν και 
άλλες παρενέργειες από την TMS, οι οποίες δεν είναι 
ακόμη γνωστές στους ερευνητές.  

Όλες οι ερευνητικές μελέτες ενέχουν έναν βαθμό 
κινδύνου. Στο έντυπο συγκατάθεσης κατόπιν 
ενημέρωσης για την ερευνητική μελέτη σας θα 
παρατίθενται τυχόν συγκεκριμένοι κίνδυνοι. 
Συζητήστε αυτές τις λεπτομέρειες με την ερευνητική 
ομάδα. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους 
της TMS και τις υπόλοιπες πτυχές της ερευνητικής 
μελέτης πριν αποφασίσετε να συμμετάσχετε.   


