psikiyatri

4/28/06

10:39 PM

Page 34

PS‹K‹YATR‹N‹N
YEN‹ OYUNCAKLARI
Büyük, ›slak süngerlere sar›lm›ﬂ iki
elektrot baﬂ›n›za bantlanm›ﬂ,
Elektrotlardan biri sol gözünüzün
üzerinde, saç çizginizden geçiyor.
Di¤er elektrotsa, sa¤ kaﬂ›n›z›n
üzerinde. Baﬂ›n›z›n üzerinden geçen
kablolar, 9 voltluk bir pille çal›ﬂan
küçük bir güç kayna¤›na ba¤l›.
Basitçe, beyninizin ön yar›s› birkaç
hafta boyunca günde bir defa bir
dakikal›¤›na bir miliamperlik do¤ru
ak›mla hedef al›nacak. Baﬂ›n›zdan
geçirilecek bu zay›f ak›mla neler
olacak dersiniz?
Bethesda kentinde (ABD) bulunan
Ulusal Nörolojik Hastal›klar ve Felç Enstitüsü’nde (NINDS) yürütülen ikinci aﬂama klinik denemelerinde yer alan 20
hastadan birinin sol ön lobuna uygulanan 40 dakikal›k do¤ru ak›m›n, hastan›n
kelime oluﬂturma yetene¤ini geliﬂtirip
geliﬂtirmeyece¤i incelenecek. 64 yaﬂ›ndaki hastan›n, dejeneratif bir beyin hastal›¤› olan frontotemporal demans› var. Bu
rahats›zl›k, dil kayb›na, kiﬂilik de¤iﬂmelerine ve ruh halinde ani de¤iﬂikliklere neden oluyor ve tedavisi bulunmuyor. Beyin uyar›m ünitesinin baﬂ›nda bulunan
Eric Wassermann’›n yürüttü¤ü çal›ﬂma
“çift kör”. Yani Wassermann hastaya
ak›m verilip verilmedi¤ini bilemeyecek.
Olas›l›kla bunu hasta da bilemeyecek,
çünkü denenmekte olan “Transkranial
Do¤ru Ak›m Uyar›m›” (tDCS) tekni¤i gayet sessiz çal›ﬂ›yor ve belli belirsiz bir s›z› ya da ürpertiye neden oluyor. Wassermann, ak›m›n hastan›n sinir hücrelerini
daha iyi performans gösterecek biçimde
etkileyece¤ini umuyor.
Bu deneme baﬂar›l› olursa, Wassermann hastalar›n al›p evlerine götürebilece¤i ve istedikleri zaman bir dü¤meye dokunarak kullanabilece¤i bir beyin uyar›m
cihaz› geliﬂtirmeyi istiyor. Bir MP3 player
boyutlar›nda, belki bir ﬂapkayla birleﬂtiriB‹L‹M ve TEKN‹K 34 May›s 2006

lebilecek bir cihaz hayal ediyor. “Aç›n ve
çok daha iyi hissedin. Kapay›n ve baﬂlad›¤›n›z yere geri dönün” diyor. ‹nsana iﬂin
içinde biraz ﬂarlatanl›k varm›ﬂ gibi geliyor; ancak, dünya genelinde yap›lan çal›ﬂmalar, Wassermann’›n baﬂar› ﬂans›n›n
yüksek oldu¤unu gösteriyor.
Gittikçe artan kan›tlara göre, baﬂ›m›zdan geçirilen küçük bir elektrik ak›m›,
beynimizin çal›ﬂmas› üzerinde çok etkili
olabiliyor. TDCS denen tekni¤in ﬂimdiden
sa¤l›kl› kiﬂilerin sözel ve motor becerilerini art›rd›¤› ve ö¤renme ve haf›zay› da geliﬂtirdi¤i gösterilmiﬂ. Yani, zaten çal›ﬂan
bir beynin daha iyi çal›ﬂmas›n› sa¤l›yor.

rTMS

Ayr›ca tedavi amaçl› olarak da umut veriyor. Migren tedavisinde kullan›labilece¤i,
felç sonras› iyileﬂme h›z›n› art›raca¤›, ve
demansl› kiﬂilerin beyinlerinde de etkili
olabilece¤i düﬂünülüyor.
Çeﬂitli hastal›klar› tedavi etmek için
beyni elektrikle uyarmak, geçti¤imiz
2000 y›ll›k dönemde kimi zaman moda
haline gelmiﬂ, kimi zaman da popülerli¤ini yitirmiﬂ. Son y›llardaysa gözden düﬂerek yerini daha güçlü olan transkranial
manyetik stimülasyon (TMS) tekni¤ine b›rakm›ﬂ. TMS’de, kafatas›na elektrikle de¤il manyetik alanla giriliyor ve belirli bir
bölgedeki sinir hücrelerinin tümünün
uyar›lmas› sa¤lan›yor. TMS stimülasyonu
durduktan sonra, manyetik titreﬂimlerin
s›kl›¤›na ba¤l› olarak, bu bölgeyi açma ya
da kapama etkisi olabiliyor.
TMS’nin beyin iﬂlevlerini belirlemedeki yararlar› kan›tlanm›ﬂ durumda; ancak
tedavi amaçl› kullan›m›nda do¤uraca¤›
sonuçlar önceden tahmin edilemiyor ve
tehlikeli bulunuyor. Beyindeki sinir hücreleri, aralar›nda ba¤lant› kurarken normalde eﬂzamans›z etkinleﬂirler. Ancak
TMS büyük bir eﬂzamanl› etkinli¤e neden
olabiliyor. Bu durumda da, beyin etkinli¤i
bir an için kapanabiliyor ve nöbete neden
olabiliyor. TSM için belirlenmiﬂ bir güvenlik s›n›r› olsa da, her zaman için az da ol-
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sa bir nöbeti tetikleme olas›l›¤› var. Bu,
her türlü tedavi ya da kullan›m›n bir uzman doktor taraf›ndan takip edilmesi gerekti¤i anlam›na geliyor. Ayr›ca cihaz›n
büyüklü¤ü de hastane d›ﬂ›nda kullan›lmas›n› zorlaﬂt›r›yor.

Yeniden keﬂif
Göttingen Üniversitesi’nde (Almanya)
Nörolog olan Walter Paulus ve Michael
Nitsche, kat›ld›klar› bir konferansta edindikleri TMS’yi do¤ru ak›m uyar›mlar›yla
birleﬂtiren deneysel bir teknikle ilgili bilgilerden yola ç›karak, kendileri için bir deneme yapmaya baﬂlad›lar. Bu küçük çal›ﬂman›n sonuçlar› ﬂaﬂ›rt›c› ve cesaret verici
oldu ve devam›n› getirmeye, daha fazla
ﬂey ö¤renmeye karar verdiler.
Paulus ve Nitsche bu ilk deneyde bir
grup sa¤l›kl› gönüllünün motor kortekslerini do¤ru ak›mla uyard›lar. TDCS’nin sinirsel uyar›lma oran›n› % 40’a kadar artt›rd›¤›n› keﬂfettiler. Bu etkinin TMS’den
farkl› yan›, yaln›zca o an aktif olan sinir
hücrelerini etkilemesi, dinlenmede olan
sinir hücreleriniyse uyarmamas›. Paulus
ve Nitsche ayr›ca tDCS’yi 3 dakika ve üzerinde uygulad›klar›nda etkinin ak›m kesildikten sonra da hatta bazen saatler sonras›na kadar devam edebildi¤ini de keﬂfettiler. Bu deney, tDCS’nin güvenilir ve ac›s›z oldu¤unu ve sinir hücreleri üzerindeki etkilerinin, geçici de olsa beyin iﬂlevlerine yans›d›¤›n› gösterdi.
Son beﬂ y›ld›r Wassermann, Göttingen
Üniversitesindeki grup ve baﬂkalar› da
tDCS’nin gizillerini test etmeye çal›ﬂ›yorlar. Özellikle de sa¤l›kl› gönüllülerin beyinlerinde yap›lan denemeler, giderek tedavi amaçl› çal›ﬂmalara do¤ru kay›yor.
TDCS’yi yönetmek, idare etmek görece kolay. Temelde iki elektrotu baﬂ›n›za
ba¤l›yorsunuz, belli bir bölgeye yerleﬂtiriyorsunuz, ak›m› 1-2 miliampere ayarl›yorsunuz ve do¤ru süreyi seçiyorsunuz. Verilen ak›m çok zay›f ve pek çok insan hiçbir
ﬂey hissetmiyor. Yaln›zca baz› kiﬂiler belli
belirsiz bir kar›ncalanma ya da kaﬂ›nt› hissediyor. ‹nsan baﬂ›n›n zay›f bir iletken olmas›na ve verilen ak›m›n en az›ndan %
50’sinin kaybolmas›na karﬂ›n, sinir hücreleri etkinli¤inin ölçümleri, baz› ak›mlar›n
beyne ulaﬂt›¤›n› kan›tl›yor.
Tam olarak neler oldu¤u bilinmiyor;
ancak, tek tek sinir hücrelerinden al›nan
kay›tlar kadar, hayvanlar ve insanlarla yap›lan deneyler de, tDCS’nin ak›m›n yönüne ve sinir hücrelerinin diziliﬂine ba¤l›

olarak, uyar›lm›ﬂ sinir hücrelerinin etkinli¤ini art›rabilece¤ini ya da azaltabilece¤ini gösteriyor.
Beynin korteksindeki sinir hücreleri,
bilgileri toplayan dendritler d›ﬂar›ya do¤ru, bilgileri ileten aksonlar da içeriye do¤ru yönelecek biçimde kafa derisine do¤ru
dizilme e¤ilimindedirler. Pozitif yüklü
tDCS elektrotu dendritlere yak›n oldu¤unda, ak›m aktif sinir hücrelerinin daha
s›k uyar›lmas›na neden oluyor. Negatif
yüklü elektrotsa bunun tam tersini yap›yor. Yani, korteksin hedef almak istedi¤iniz bölgesini biliyorsan›z, ister uyarmak
ister engellemek için elektrotlardan biriyle buraya ulaﬂabiliyorsunuz. Elbette, ikinci elektrotun alt›ndaki bölge ters etkiye
maruz kal›yor. Ancak ikinci elektrotu gözün hemen üzerine yerleﬂtirdi¤inizde, kemik ve sinüs arac›l›¤›yla beyinden uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ oluyor.
NINDS’de felç ve nörorehabilitasyon
klini¤inin ﬂefi olan nörolog Leonardo Cohen de, tDCS’nin, uyar›lm›ﬂ bir bölgenin

1 miliamperlik ak›m
Elektrot

Ak›m kayna¤›

daha etkin çal›ﬂmas›n› sa¤lad›¤›n› söylüyor. Cohen bunu, beynin belli görevlerin
yerine getirilmesinde görev alaca¤› bilinen görece odaklanm›ﬂ bir bölgesine, küçük bir fincan kahve vermeye benzetiyor.
Peki, tüm bunlar kiﬂinin biliﬂsel performans›na etki edecek mi? 2003’de
Paulus’un ekibi, böyle bir etki oldu¤unu
kan›tlam›ﬂ. Araﬂt›rmac›lar gönüllülerden
bilgisayar ekran›ndaki yönergelere yan›t
olarak bir dü¤meye basmalar›n› istemiﬂler. Gönüllü kat›l›mc›lar›n bilmedi¤i ﬂey,
dü¤meye basma ard›ﬂ›kl›¤›n›n, güç fark
edilen ancak tahmin edilebilir bir s›ray›
takip etti¤iymiﬂ. Birincil motor kortekslerine uygulanan uyar›c› tDCS ile gönüllüler bu ard›ﬂ›kl›¤› belirgin bir biçimde
normalden daha h›zl› ö¤renmiﬂler. Farkl› beyin bölgelerinin uyar›lmas› ya da engelleyici ve sahte tDCS uygulamalar›n›nsa bir etkisi olmam›ﬂ.

Paulus ve meslektaﬂlar› daha olumlu
sonuçlar elde etmeye çal›ﬂ›yorlar. Örne¤in prefrontal korteksin tDCS’le uyar›lmas›, ö¤renme ve haf›zayla ilgili bir baﬂka
denemedeki performanslar› da yükseltmiﬂ. Gönüllülere kare, daire, üçgen ve
baklava biçimlerinden oluﬂan kombinasyonlar› göstererek, bu kombinasyonlar›n
“güneﬂli” mi yoksa “ya¤murlu” mu anlam›na geldi¤ini tahmin etmeleri istenmiﬂ.
Baﬂlang›çta bu görev kafa kar›ﬂt›r›rken,
sonunda denemeler ve yap›lan yanl›ﬂlarla
gönüllüler gizli kurallar› keﬂfetmiﬂler ve
daha iyi sonuçlar almaya baﬂlam›ﬂlar.
Araﬂt›rmac›lar, tDCS uyar›m› alan gönüllülerin gizli kurallar› daha h›zl› kavrad›¤›n› söylüyor.
Beynimizi harekete geçirebilen tek ﬂey
uyar›c› tDCS de¤il. Geçti¤imiz y›l, Paulus’un ekibinden Andrea Antal, engelleyici tDCS’nin de iﬂe yarayabilece¤ini bildirmiﬂ. Antal, hareket alg›lamaya yard›mc›
olan, V5 olarak adland›r›lan görsel korteksin bir bölgesindeki etkinli¤i engellemek için tDCS kullanm›ﬂ. Sonuçta, bilgisayar ekran›ndaki dört yönden herhangi
birinden gelebilecek bir noktay› takip etme görevinde geliﬂmiﬂ performans izlenmiﬂ. Antal ilk baﬂta, engelleyici tDCS’nin
bir ﬂeyleri daha iyiye çevirebildi¤ine çok
ﬂaﬂ›rd›klar›n›, sonucun kötü yönde olmas›
gerekti¤ini düﬂündüklerini itiraf ediyor.
Konuyla ilgili baﬂar› hikayeleri yaln›zca Göttingen ekibinden gelmiyor. Geçti¤imiz y›l, Boston’daki Beth Israel Deaconess T›p Merkezi’nden araﬂt›rmac›lar, kelime listelerini ya da olgular› ezberlemede
kullan›lan haf›zan›n, uyar›c› tDCS’yle geliﬂtirilebilece¤ini göstermiﬂler. Ekibin lideri Alvaro Pascual Leone, bunu mevcut
RAM miktar›n› yükseltmeye benzetiyor.
Wassermann da, tDCS’yi 103 gönüllünün sol prefrontal korteksinde denemiﬂ
ve verilen bir harfle baﬂlayan kelimeler
oluﬂturma yetene¤inde % 20’lik bir ilerleme görmüﬂ. Daha iyi performans sergilediklerini denemeye kat›lan gönüllülerden
baz›lar› da fark etmiﬂ. Wassermann’a göre bu sonuçlar beraber ele al›nd›¤›nda,
tDCS’nin beyin gücünü normal s›n›rlar›n›n üstüne ç›karmak için kullan›labilece¤ini gösteriyor.
tDCS, tedavi amaçl› olarak da umut vaat ediyor. Antal, engelleyici tDCS’yi migren tedavisi ve migren a¤r›lar›n›n habercisi kabul edilen “aura” denen parlayan, yan›p sönen ›ﬂ›klar, nesneleri büyük ya da
küçük görme, bulan›k görme gibi bozukluklara yönelik deniyor. Antal, tDCS’nin
May›s 2006
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tüm migren türlerinde iﬂe yaramayaca¤›n›
ancak ço¤unda a¤r›y› ve auralar› azaltaca¤›n› belirtiyor.
Cohen de tekni¤i felçli hastalar üzerinde deniyor. Cohen, tekni¤i ﬂimdiye kadar
40 kadar kiﬂi üzerinde denedi¤ini ve elde
edilen sonuçlar›n da yaln›zca yöntemin
denemesi niteli¤inde oldu¤unun üzerini
vurguluyor. Bununla beraber, gördüklerinden dolay›, tDCS’nin rehabilitasyonla
birlikte, baz› hastalar›n yemek yeme, sayfa çevirme, küçük nesneleri kavrama gibi
ﬂeyleri yapabilmelerine olanak tan›yacak
hareketleri yeniden kazanmalar›na yard›mc› olabilece¤ini düﬂünüyor. Cohen’e
göre en önemli nokta, geliﬂmelerin bü-

Kaybedilecek Bir
ﬁey Kalmad›¤›nda
Yemek yiyemedi¤inizi, uyuyamad›¤›n›z› ve toplum içine kar›ﬂamad›¤›n›z› düﬂünün. Hiç enerjinizin
kalmad›¤›n› ve yataktan ç›kmak istemedi¤inizi. O
gün ne giyece¤inize karar vermeye çal›ﬂman›n bile
sizi felce u¤ratt›¤›n›. Bir zamanlar çok e¤lenceli
buldu¤unuz, zevkle yapt›¤›n›z ﬂeyleri bile yapmak
için en ufak bir istek duymad›¤›n›z›. Ve bilinen her
türlü t›bbi yöntemi denedi¤iniz halde hiçbirinin iﬂe
yaramad›¤›n›; ama, art›k asla böyle hissetmemenizi
sa¤layacak bir seçenek oldu¤unu... Böyle bir durumda yeni olan her seçene¤e baﬂvurmak için kaybedilecek hiçbir ﬂey yok diyebilirsiniz. T›pk› y›llar
boyu ﬂiddetli depresyondan kurutulamayan pek çok
insan gibi.
Depresyon dünya genelinde 120 milyon insan›
etkileyen bir rahats›zl›k. Her y›l 850.000 insan intihar ediyor ve bunlar›n % 90’›n› depresyonlu kiﬂiler, baﬂka zihinsel hastal›¤› olanlar ve madde ba¤›ml›lar› oluﬂturuyor. Depresyonlu kiﬂilerin % 25’i
hiçbir zihinsel sa¤l›k hizmetine ulaﬂam›yor. Bu tür
sa¤l›k hizmeti alabilecek durumda olanlar›nsa yaln›zca dörtte biri tedavi görüyor. Doktora gidebilen
grubun % 80’i ilaçlardan ya da konuﬂma terapilerinden yarar görebiliyor. Geri kalanlar içinse ilaçlar
bir iﬂe yaram›yor. Ve bu grubun yaklaﬂ›k 11 milyonu geliﬂmiﬂ ülkelerde yaﬂ›yor.
On y›llard›r bu insanlar için tek seçenek "elektrokonvulsiv terapi”ydi (ECT). Ancak bu tedavinin
korkutucu yan etkisi olan amnezi (haf›za kayb›) nedeniyle genelde hastalar bu tedaviye yanaﬂm›yordu.
ﬁimdiyse bu tablo de¤iﬂmeye baﬂl›yor. Psikiyatristler, hiçbir ﬂeyin iyileﬂtiremedi¤i hastalar› tedavi etmek ya da en az›ndan bu kiﬂilere yard›mc› olmak
amac›yla, yeni beyin uyar›c› cihazlar› deniyorlar.
Beynin belli bölgelerini, kafatas›na yerleﬂtirilen
elektrotlarla, elektrik ak›m›yla ya da manyetik alanlarla elektriksel olarak yönlendirerek, elektroﬂokun
belirgin yan etkileri olmaks›z›n, beyinde uzun süreli de¤iﬂiklikler yaratarak ilaçlar›n yetersiz kald›¤›
noktada devreye girmeyi amaçl›yorlar.
Bu tür teknolojilerin pek ço¤unun hedefi depresyon. Çünkü hasta say›s› çok fazla ve hastal›¤›n
nas›l çal›ﬂt›¤›yla ilgili oldukça bilgi toplanm›ﬂ durumda. Baz›lar›ysa bipolar bozukluk, obsesif komB‹L‹M ve TEKN‹K 36 May›s 2006

yüklü¤ünün, sinir hücrelerinin uyar›labilirli¤inin artmas›yla iliﬂkili olmas›.
Wassermann, beyin korteksinin belli
bir bölgesiyle iliﬂkili olan neredeyse tüm
beyin iﬂlevlerinin potansiyel olarak
tDCS’ye uygun oldu¤unu düﬂünüyor. Ancak olas›l›kla, beynin daha derinlerinde
gizlenmiﬂ olan her ﬂeye, tehlikeli derecede güçlü ak›mlar kullan›lmad›¤› sürece
tDCS’yle eriﬂilemeyecek. Wassermann’›
tDCS’yle ilgili en çok düﬂündüren ﬂeyse,
birkaç sefer çal›ﬂt›ktan sonra iﬂe yaramama olas›l›¤›n›n olmas›. T›pk› çok uzun süre güçlü bir kokuya maruz kal›nd›¤›nda o
kokuya al›ﬂ›lmas› gibi, k›sa bir zaman aral›¤›nda bir ya da iki defadan fazla do¤ru

ak›ma maruz kalan beyin bölgelerinin de
bu ak›mlara al›ﬂmas› söz konusu olabilir.
Bu durumda da teknik iﬂe yaramaz hale
gelecek.
Ancak, Wassermann ve di¤er araﬂt›rmac›lar en az›ndan tDCS’nin güvenilirli¤i
konusunda tatmin olmuﬂlar. Ayr›ca cihaz›n kendisi oldukça basit ve yap›m› da kolay ve düﬂük maliyetli. Wassermann, teknik bilgi ve beceriye sahip olan herkesin,
parçalar› sat›n alarak bu cihaz› yapabilece¤ini söylüyor. E¤er tDCS’in iﬂe yarayaca¤› tümüyle kan›tlan›rsa, kendisinin de
ticari amaçl› bir cihaz geliﬂtirmekle ilgilendi¤ini söylüyor. Halihaz›rda, alternatif
ak›mla beyni uyararak uykusuzluk ve

pulsif bozukluk ve bulimiya gibi di¤er rahats›zl›klar›n da tedavisi için umut veriyor.
Ancak bu teknolojilerin kiminin etkinli¤i kan›tlanmam›ﬂ, kiminin ne kadar iyi çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›
henüz bilinemiyor, kiminin uzun dönem riskleri ya
da etkinli¤i tam bilinmiyor, kimi uygulanan alt› kiﬂiden yaln›zca birinde etkili oluyor, kimi haftalar
boyu her gün anestezi al›nmas›n› gerektiriyor, kimi
de ameliyat gerektiriyor.

sine, etkisini y›llar boyu sürdürüyor gibi görünmesi. Olumsuz yönleriyse, alt› hastadan yaln›zca birinde etkili olabilmesi ve ameliyat gerektirmesi. Bu
durumda baz› psikiyatristler bu tedavi biçiminin
ameliyat masraflar›ndan ve risklerden a¤›r basacak
kadar iyi çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤› konusunda emin de¤il.
Araﬂt›rmac›lar, teknolojinin depresyona karﬂ›
durma nedenini geçekte bilmiyorlar. Bununla ilgili
yaln›zca varsay›mlar› var. Onlar için as›l önemli
olan soru nas›l çal›ﬂt›¤›ndan çok, çal›ﬂ›p çal›ﬂmayaca¤›yla ilgili. 1990’larda yap›lan bir pilot çal›ﬂmada uyar›c› tak›lan hastalar iki y›l boyunca izlenmiﬂ
ve 1 y›l sonra 6 hastadan birinin depresyondan kurtuldu¤u, % 56’s›n›n da uyar›c›dan yarar gördü¤ü
belirlenmiﬂ. Bu uygulamada yan›t alanlar›n da %
70’i iki y›l sonra da yarar görmeye devam etmiﬂler.
Ancak bu sonuçlar doktorlar›n kuﬂkular›n› gidermiyor. Pek ço¤u, bu teknolojinin daha çok kiﬂide, daha uzun süre denenmesi gerekti¤ini savunuyor.

Vagus Siniri Uyar›c›s›

Vagus siniri
Elektrik ak›m›
Kablo

Uyar›c›

Bu teknolojiler aras›ndaki, “Vagus Siniri Uyar›c›s›” (VNS), rutin klinik uygulamalara girmeyi baﬂarm›ﬂ. Vagus siniri, omurilik yerine beyinden ç›kan 12 sinirden biri. Periyodik olarak vagus sinirini uyaran cihaz›n görünüﬂü ve çal›ﬂma sistemi kalp
piline benziyor. VNS uygulamas›nda, boyun aç›larak buradaki sinirlerden birinin etraf›na bir elektrot
sar›l›yor. Bu elektrot gö¤üs derisinin alt›na yerleﬂtirilen cep saati büyüklü¤ündeki bir jeneratöre ba¤lan›yor. Yaklaﬂ›k her 5 dakikada bir bu cihazdan
kablolar ve elektrotla ba¤l› oldu¤u sinire ve dolay›s›yla beyne ak›m gönderiliyor. Bu ak›mlar da baz›
insanlarda ﬂiddetli kronik depresyonu azalt›yor ya
da yok edebiliyor. Klinik çal›ﬂmalara göre, hastalar›n yaklaﬂ›k % 16’s›nda depresyon belirtileri kayboluyor. Doktorlar jeneratörü açt›ktan alt› ay sonra,
hastalar›n dünyas› tümüyle de¤iﬂebiliyor. Gazete
okumaya bile konsantre olamaz durumdayken,
önemli iﬂlere imza atar duruma gelebiliyorlar.
VNS’nin art›lar› ABD, Kanada ve Avrupa Birli¤i’nde depresyon tedavisi amac›yla onaylanmas›n›n
yan› s›ra, ilaç tedavileri dahil di¤er tedavilerin ter-

Manyetik Uyar›c›
“Repetetif Transkranial Manyetik Uyar›m”
(rTMS) tekni¤inde, beynin iyi tan›mlanm›ﬂ bölgelerinde ak›m oluﬂturmak için güçlü m›knat›slar kullan›l›yor. Beynin depresyonla iliﬂkili bölgesinin üzerine yerleﬂtirilen güçlü bir elektrom›knat›s, buradaki
sinir hücrelerine ak›m gönderiyor. Yöntem birkaç
hafta boyunca günde yaln›zca birkaç dakika uygulanmas›na karﬂ›n, sinir hücrelerinin etkinli¤ini uzun
süre uyar›yor.
RTMS’nin temelinde kuvvetli, de¤iﬂken ve yo¤un manyetik alan kullanarak, göz yuvarla¤›n›n
üzerinde beynin birkaç santimetreküplük bölümüne

Elektrom›knat›s
Manyetik
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depresyonu tedavi etti¤i iddia edilen baﬂl›klar›n sat›ld›¤›n›, üstelik bu cihazlar›n
iﬂe yaray›p yaramad›¤›n›n yeterince aç›k
olmad›¤›n› söylüyor. Gerçekten iﬂe yarayan bir beyin uyar›c›s›n›n potansiyelini
hayal edin diyor.
Peki pille çal›ﬂan bir düﬂünme baﬂl›¤›
sat›n alabilece¤imiz o gün gelirse, nas›l
bir kullan›m› olabilir? Bir olas›l›k, yeni,
geliﬂmiﬂ becerilerin ö¤renilmesinde yard›mc› olabilir. Örne¤in motor ö¤renme ve
görsel takiple ilgili sonuçlar, daha iyi tenis oynamaya ya da piyano çalmaya dönüﬂtürülebilir. E¤er tDCS’yle motor ö¤renmemizi art›rabilirsek, bu tDCS’nin
ak›m gönderilmesini sa¤lamak yat›yor.
Profrontal korteksteki sinir hücresi blo¤u karar
verme süreciyle ilgili; ancak, sinir bilimciler bunlar›n ayr›ca depresyonla da iliﬂkili oldu¤unu ve beynin iç k›s›mlar›ndaki ruhsal durumu düzenleyen yap›larla do¤rudan ba¤lant›l› olduklar›n› belirtiyorlar.
Depresyondaki kiﬂilerde profrontal bölgedeki sinir
hücrelerinin etkinli¤i normal de¤ildir; ancak, elektrokonvulsiv terapi ve prozac gibi ilaçlar normal bir
ruhsal duruma geçiﬂi sa¤l›yorlar. Teoriye göre ayn›
restorasyon, elektrom›knat›s kaynakl› ak›m›n tekrar tekrar verilmesiyle de sa¤lanabilir.
Dünyadaki pek çok araﬂt›rma grubu bu teknolojiyle denemeler yapm›ﬂ. Son say›mda, çeﬂitli ülkelerde yap›lan 60’dan fazla depresyon çal›ﬂmas›n›n
sonuçlar›n›n yay›mlanm›ﬂ oldu¤u görülmüﬂ. Klinik
kullan›m›na yeni geçilen teknolojinin, bu y›l içinde
ABD’de onaylanmas› bekleniyor. RTMS’nin yan etkileri de oldukça az. Ancak uzun dönemde oluﬂabilecek riskler ve yine uzun dönem etkinli¤i bilinmiyor.
Araﬂt›rmac›lar VNS ve rTMS’den baﬂka, üç deneysel teknoloji üzerinde daha çal›ﬂ›yorlar. Bunlardan biri beyinde de¤iﬂiklik oluﬂturmak için do¤ru
ak›m›n kullan›ld›¤›, ana yaz›n›n konusu olan Transkranial Do¤ru Ak›m Uyar›m› (tDCS). TDCS’nin çal›ﬂma mekanizmas› rTMS’ninkiyle neredeyse ayn›.
Her ikisi de beynin karar alma merkezi olan prefrontal korteksteki sinir hücrelerini hedef al›yor ve
sinyallerin bir hücreden di¤erine yay›lmas›n› sa¤l›yor. Ancak tDCS’de elektrotlarla verilen düﬂük
ak›mlar kullan›l›yor ve etkisinin ak›m kapat›ld›ktan
çok sonra bile devam etti¤i belirtiliyor.

Manyetik Nöbet
Bir di¤er teknoloji “Manyetik Nöbet Tedavisi”.
Bu tedavi yönteminde rTMS’de kullan›lanlardan daha güçlü elektrom›knat›slar kullan›l›yor. Temelde,
elektrokonvulsiv terapinin manyetik türü. Tedavide
beynin küçük bir bölümüne bir nöbete neden olana
kadar yüksek frekansl› ak›m veriliyor. Manyetik
olarak oluﬂturulan nöbetin depresyon tedavisinde
elektriksel olarak oluﬂturulan nöbet kadar etkili
olaca¤› ama daha az haf›za kayb›na neden olaca¤›
umuluyor. Ayr›ca, di¤er beyin uyar›m tekniklerinden de daha etkili olabilece¤i düﬂünülüyor. Ancak,
günlük anestezi uygulamas› ve haftalar boyunca
dikkatli bir t›bbi gözlem gerektirmesi gibi olumsuz
yönleri var. ﬁimdiye kadar çok az say›da hastaya

herhangi bir ﬂeyi ö¤renmenize yard›mc›
olabilece¤i anlam›na gelir. Art›r›lan ö¤renme ve sözel becerilerin, ikinci bir dil
ö¤renmeyi ya da kelime haznesini geliﬂtirmeyi kolaylaﬂt›rmas› da akla yatk›n geliyor. Hangi ö¤renci derse girmeden önce
kapasitesini art›rmaya hay›r der ki?
Wassermann baﬂka bir örnek olarak,
tDCS’nin kiﬂinin uyan›kl›¤›n› art›rma
amac›yla kullan›m›ndan bahsediyor. Örne¤in, Amerikan ordusunca desteklenen
araﬂt›rmac›lar, pilotlar için teknolojinin
bu alan›n›n geliﬂtirilmeye çal›ﬂt›klar›n› belirtmiﬂler. Uzun çal›ﬂma saatlerinden sonra gecenin en bir vaktinde iniﬂ yapmaya

Elektrom›knat›s
Manyetik alan
Nöbet

uygulanm›ﬂ olmas› ve ne kadar iyi çal›ﬂt›¤› ya da
yan etkileriyle ilgili çok az ﬂey bilinmesi de di¤er
olumsuzluklar›.

Derin Beyin Uyar›m›
Üçüncü deneysel teknoloji olan “Derin Beyin
Uyar›m›”ndaysa (DBS), Parkinson hastalar›n›n titremelerini kontrol etmede kullan›lan cihazdan yararlan›l›yor. Cerrahlar, hastalar›n beyinlerine depresyon ve obsesif kompulsif bozuklukla ba¤lant›l›
hatal› beyin ak›mlar›n› kapatmak için elektrotlar
yerleﬂtirmeye baﬂlam›ﬂlar bile.
DBS’de ameliyatla hastan›n kafatas›nda iki delik aç›l›yor ve bu deliklerden beynin derinliklerine
bir çift elektrot yerleﬂtiriliyor. Elektrotlara ba¤l›
olan kablolar derinin alt›ndan boyundan geçirilerek
yine derinin alt›na gö¤se yerleﬂtirilen kalp pili benzeri bir cihaza ulaﬂ›yor. Bu cihazda elektrotlar›n uçlar›na gönderilen pulslarla, beyin dokusunun birkaç
milimetreküplük bölgesindeki etkinlik kapat›l›yor.
Psikiyatrinin bu yeni cihazlar›, araﬂt›rmac›lar
aras›nda çeﬂitli tart›ﬂmalara neden olmuyor de¤il.
Güvenilirlikleri üzerine yap›lan tart›ﬂmalar›n yan› s›ra beynin hangi yap›lar›n›n uyar›lmas› gerekti¤i konusunda da fikir birli¤i sa¤lanabilmiﬂ de¤il. Bahsettikleri yap›lar her ne kadar beynin ayn› bölgesinde
yer al›yor olsa da. Bu teknikler bu gibi nedenlerle
özellikle ilaçlar›n iﬂe yaramad›¤› umutsuz insanlarda deneniyor. Asl›nda bu tür hastalar için 70 y›ll›k
eski bir teknik olan elektrokonvulsiv terapi son çare. Bu yüzden de yeni teknolojiler genellikle elektrokonvulsiv terapiyle k›yaslan›yor.
Bu arada eski elektrokonvulsiv terapinin baﬂl›ca korkulan yan etkisi haf›za kayb› olsa da, geçen
zaman içinde bu di¤er yan etkilerinin ﬂiddeti azalt›-

çal›ﬂan savaﬂ pilotlar›n›n mi¤ferlerinde bu
cihazdan oldu¤unu düﬂünün. ‹niﬂ yapmadan önce al›nan bir ak›m ve iﬂte dikkatlerini çok daha iyi toplad›lar.
Sonuç: TDCS do¤ru olamayacak kadar
güzel ve basit görünüyor ve her an gerçe¤e dönüﬂebilir. Bu durumda beyin gücümüzü art›rmak için tek gereksiniminiz 9
voltluk bir pil, nemli sünger parçalar›, bir
çift kablo ve elektrotlar olacak!
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labilmiﬂ. Art›k kullan›m› daha dikkatli kontrol ediliyor ve en ﬂiddetli depresyonlar› gidermede ondan
daha etkili bir teknik yok. Yine de, ilaçlardan yard›m alamam›ﬂ milyonlarca insana karﬂ›n, çok az kiﬂi bu haf›za kayb› tehlikesi nedeniyle bu tedaviye
yanaﬂm›yor.
Psikiyatrinin yeni oyuncaklar› denebilecek bu
yeni t›bbi cihazlar›n iﬂe yarad›¤› kan›tlan›rsa, umutsuz hastalar için taﬂ›yaca¤› anlam bir yana, psikiyatri bilim dal›nda büyük bir s›çrama olacak ve bu dalda kullan›lan araç gereçler epeyce de¤iﬂecek.
Olas›l›kla hastalara öncelikle tDCS ya da manyetik uyar›m gibi vücut d›ﬂ›ndan uygulanabilen teknikler uygulanacak. Daha sonra nöbet terapisi gibi
beden içi müdahalelerin oldu¤u tekniklere geçilecek. En son çare olarak da ameliyatla uygulanabilen teknolojiler yani DBS ve VNS’ye baﬂvurulacak.
Hastalar›n büyük ço¤unlu¤u da ameliyat› ve vücutlar›na parçalar yerleﬂtirilmesini en son seçenek olarak düﬂüneceklerdir.

Elektrot
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Her bir teknolojinin nas›l çal›ﬂt›¤›n› ve neden
baz› hastalarda daha iyi sonuç verdi¤ini önceden
belirlemek elbette bu teknikleri art arda denemekten daha iyi bir yol. Ancak bu yak›n zamanda gerçekleﬂtirilebilecek bir ﬂey de¤il. Çünkü bunun için
pek çok hastayla yaﬂanacak deneyimlere ve beynin
daha iyi anlaﬂ›lmas›na gereksinim var. Pozitron
Emisyon Tomografi (PET) gibi beyin görüntüleme
teknikleri, beynin derinliklerinin uyar›lmas›nda
do¤ru hedefi bulma ve uyar›c› teknolojilerin etkinliklerinin anlaﬂ›lmas› aç›s›ndan çok faydal› olsa da,
tedaviye kimin yan›t verip kimin vermeyece¤ini tahmin etmede yetersiz kal›yorlar.
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