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Είναι ευπρόσδεκτο κάθε σχόλιο και συνεργασία συ
ναδέλφου. Οι εργασίες μπορούν να αποσταλούν στη 
διεύθυνση του περιοδικού ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
του κ. Π. Σακκά: psakkas@cc.uoa.gr

Π ριν από λίγες μέρες, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών ημερίδων που οργανώνει ο κλά-
δος Βιολογικής Ψυχιατρικής της ΕΨΕ, μου είχε ανατεθεί να αναπτύξω το θέμα «άτυπα 

αντιψυχωσικά στη θεραπεία της σχιζοφρένειας». Ένα θέμα πολύ προκλητικό, δεδομένου ότι 
τα τελευταία χρόνια κυκλοφόρησαν αρκετά νέα φάρμακα, με διαφορετικό χημικό προφίλ. 
Όλα όμως αυτά τα νέα άτυπα, όπως θέλουν να αποκαλούνται, φάρμακα, έχουν έναν κοινό 
στόχο: τη θεραπεία της σχιζοφρένειας. Από το σημείο αυτής της διαπίστωσης ξεκίνησε και 
ο προβληματισμός μου. Ανατρέχοντας στους διάφορους μηχανισμούς δράσης των αντιψυ-
χωσικών δεύτερης γενιάς, όπως είναι ορθότερο να τα αποκαλούμε, διαπιστώνει κανείς ότι 
κάθε φάρμακο συνδέεται με διαφορετικό φάσμα υποδοχέων. Άραγε αυτό οδηγεί και σε 
διαφορετικό θεραπευτικό προφίλ;

Σε ένα βαθμό αυτό είναι γεγονός, ιδίως ως προς το σκέλος των παρενεργειών. Κάθε 
αντιψυχωσικό δεύτερης γενιάς εμφανίζει το δικό του προφίλ παρενεργειών. Άλλα είναι 
περισσότερο κατασταλτικά, άλλα προκαλούν ανησυχία και αϋπνία, άλλα προκαλούν πε-
ρισσότερες εξωπυραμιδικές παρενέργειες, ενώ άλλα προκαλούν μεταβολικές διαταραχές, 
αύξηση βάρους ή, τέλος, καρδιολογικές δυσλειτουργίες. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών 
των παρενεργειών, μπορεί να εξηγηθεί από το προφίλ σύνδεσης των φαρμάκων με τους 
διάφορους υποδοχείς του εγκεφάλου. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Αν το ψάξει 
κανείς περισσότερο, διαπιστώνει ότι πολλά φαινόμενα δεν εξηγούνται μόνο με την αναφορά 
στους υποδοχείς. Πιθανόν να μπαίνουν στη μέση και άλλα συστήματα διαμεσολάβησης, όπως 
ενδοκυτταρικά συστήματα παραγωγής πρωτεϊνών και άλλα, νεότερα δεδομένα γονιδιακής 
έκφρασης. Όσο προχωρά η επιστημονική έρευνα τόσο το τοπίο γίνεται και πιο περίπλοκο, 
αλλά και πιο θολό.

Νοσταλγώ τις μέρες της ντοπαμινεργικής υπόθεσης, όπου τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα: 
περισσότερη αναστολή της ντοπαμίνης έφερνε καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα και εντο-
νότερα εξωπυραμιδικά. Τώρα τα δεδομένα είναι σαφώς περισσότερα. Επιπλέον, έρχεται η 
συνεχώς αυξανόμενη κλινική εμπειρία που δημιουργεί καινούρια ερωτήματα. Υπάρχουν, 
για παράδειγμα, ασθενείς που πάσχουν από σχιζοφρένεια, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της 
αντιψυχωσικής θεραπείας με ένα φάρμακο δεύτερης γενιάς, αναπτύσσουν ιδεοψυχαναγκα-
στικά συμπτώματα που δεν είχαν ποτέ. Αντίθετα, άλλοι σχιζοφρενείς με ιδεοψυχαναγκαστικά 
συμπτώματα, όταν πάρουν το ίδιο φάρμακο, βελτιώνουν την ιδεοψυχαναγκαστική τους 
συμπτωματολογία. Τι λέει η επιστήμη για αυτές τις περιπτώσεις; Μπορεί να δώσει κάποια 
εξήγηση; Η κλινική πρακτική, πάντως, δίνει τη δική της απάντηση: αλλαγή φαρμάκου και 
αναμονή απαντήσεως. Επί το λαϊκότερο: «βλέποντας και κάνοντας». Καλές οι θεωρίες, αλλά 
η πράξη απαιτεί αποτέλεσμα. Άλλωστε εκ του αποτελέσματος αναπτύσσονται και οι θεωρίες. 
Όλες οι μεγάλες ανακαλύψεις, τουλάχιστον της Ιατρικής, έχουν γίνει τυχαία και στηρίχτηκαν 
στην παρατηρητικότητα καλών κλινικών. Έτσι ανακαλύφθηκαν τα αντιψυχωσικά, έτσι ανα-
καλύφθηκαν και τα αντικαταθλιπτικά.

Επομένως, έργο του καλού κλινικού είναι η επιδίωξη του βέλτιστου θεραπευτικού αποτελέσματος, 
χορηγώντας ένα φάρμακο που, σύμφωνα με την πείρα του, θα ωφελήσει καλύτερα τον ασθενή. 
Έπειτα μπορεί να αυξήσει τη δοσολογία του, εάν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, μπορεί 
να το συνδυάσει με άλλο παρόμοιο, να το αλλάξει ή, τέλος, να προχωρήσει σε συνδυασμούς 
διαφόρων κατηγοριών φαρμάκων. Έτσι κι αλλιώς το αποτέλεσμα μετράει. 

Αυτή, λοιπόν, η πρακτική, που τη βλέπουμε τόσο συχνά στην καθημερινή κλινική πράξη, 
θέτει και το ερώτημα του τίτλου. Είναι άραγε ο σύγχρονος ψυχίατρος ένας μηχανικός των 
αμινών και των υποδοχέων ή απλά ένας μάγειρας που βάζει διάφορες ουσίες στον εγκέφαλο, 
όπως βάζει ο μάγειρας στη σούπα, ανακατεύει, δοκιμάζει και ανάλογα με την γεύση προχωρά; 
Ο γιατρός θα γίνει μηχανικός μόνο όταν μάθουμε πως ακριβώς λειτουργεί ο ανθρώπινος 
οργανισμός. Όσο μας λείπουν κομμάτια αυτού του πελώριου παζλ, ο γιατρός θα οφείλει να 
στηρίζεται αφ’ ενός στις γνώσεις του, αλλά αφ’ ετέρου στο κλινικό του κριτήριο και, βέβαια, 
στην αγαθή του πρόθεση για βοήθεια του ασθενούς του.
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