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Εισαγωγή

Έχουν περάσει ήδη δέκα χρόνια από τη στιγμή που η θρομβόλυση με 
την ενδοφλέβια χορήγηση ΤΡΑ εντός τριών ωρών από την εκδήλωση των 
συμπτωμάτων, εγκρίθηκε από το Αμερικανικό FDA ως θεραπεία του οξέος 
ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου1. Στα χρόνια που ακολούθησαν και παρά 
τις αντικειμενικές δυσκολίες στην εφαρμογή της, αλλά και τις επιφυλάξεις πολ-
λών συναδέλφων, η θρομβόλυση καθιερώθηκε και βρήκε ή βρίσκει πλέον τη 
θέση της στα πλαίσια της συστηματικής αντιμετώπισης ασθενών με αγγειακά 
εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ). Αυτό όμως δε σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητά 
της θεωρείται ικανοποιητική. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, παρά την 
έγκαιρη χορήγηση θρομβολυτικής αγωγής, ένα ποσοστό της τάξης του 50% 
των ασθενών παρουσιάζουν σημαντική αναπηρία ή καταλήγουν συνεπεία 
του ΑΕΕ, αλλά και δεδομένης της δυσκολίας στην τήρηση του μέχρι στιγμής 
ισχύοντος χρονικού παράθυρου των τριών ωρών, γίνεται προφανής η ανάγκη 
περαιτέρω βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μεθόδου. 
Επιθυμητή είναι βέβαια και η ανάπτυξη και καθιέρωση κι άλλων θεραπευτικών 
επιλογών. Πέρα από τη δοκιμή και άλλων μεμονωμένων φαρμακευτικών 
ουσιών η σύγχρονη έρευνα μελετά και τη συνδυασμένη χρήση διαφόρων 
ουσιών και μεθόδων, καθώς επίσης και τη χρήση διαφόρων μηχανικών μέσων. 
Σκοπός αυτής της βραχείας ανασκόπησης είναι η εν συντομία παρουσίαση 
των τελευταίων δεδομένων στον τομέα αυτό.

 
1. Φαρμακευτικές ουσίες

(Α) Ενδοφλέβια θρομβόλυση
Ι. Ενεργοποιητής του ιστικού πλασμινογόνου - Tissue Plasminogen 
Activator (TPA)

Η συγκεντρωτική ανάλυση των δεδομένων που προέρχονται από τις 6 μεγάλες 
μελέτες που εξέτασαν την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της ενδοφλέβιας 
χορήγησης ΤΡΑ (NINDS- I και II με χρονικό παράθυρο 3 ωρών, ECASS-Ι και ΙΙ 
με χρονικό παράθυρο 6 ωρών και ATLANTIS-A και -Β με χρονικά παράθυρα 
6 και 5 ωρών αντίστοιχα) ανέδειξε ότι το μέγιστο όφελος της ενδοφλέβιας 
θρομβόλυσης με ΤΡΑ επιτυγχάνεται εφόσον η θεραπεία χορηγηθεί εντός των 
πρώτων 90 λεπτών από την εκδήλωση του ισχαιμικού ΑΕΕ (OR 2,8, 95% CI 
1,8-4,5), ενώ επωφελής είναι η χορήγηση ΤΡΑ ακόμη και μετά την τρίτη ώρα 
(OR 1.4 για το διάστημα από το180ο μέχρι το 270ο λεπτό)2. 

Στα πλαίσια της International Stroke Conference στο Kissimmee της Florida, 
το Φεβρουάριο του 2006, παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα της 
μελέτης DEFUSE. 

Σε ασθενείς που έλαβαν ενδοφλεβίως ΤΡΑ μεταξύ της 3ης και 6ης ώρας 
από την εγκατάσταση του ΑΕΕ, μελετήθηκαν με τη βοήθεια Μαγνητικής 
Τομογραφίας τα απεικονιστικά ευρήματα που σχετίζονται με την αποκατάσταση 
της αιματικής ροής και την καλή ή κακή κλινική έκβαση. Για άλλη μια φορά 
επιβεβαιώνεται ότι ασθενείς με αναντιστοιχία (mismatch) στις ακολουθίες 
διάχυσης και αιμάτωσης ωφελούνται από τη θρομβόλυση, ενώ αντίθετα σε 
ασθενείς χωρίς ανάλογο εύρημα ο κίνδυνος ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας 
αυξάνεται δραματικά. 

Με παρόμοιο σχεδιασμό και σκοπό εξελίσσεται η μελέτη EPITHET, ενώ, 
χωρίς τον απεικονιστικό έλεγχο με μαγνητική τομογραφία με ακολουθίες δι-
άχυσης και αιμάτωσης (DWI και PWI), οι μελέτες IST-III (International Stroke 
trial III) και ECASS-III (European Co-operative Acute Stroke trial III) εξετάζουν 
την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της ενδοφλέβιας θρομβόλυσης με ΤΡΑ 
μεταξύ 3ης και 6ης ώρας από την εκδήλωση ισχαιμικού ΑΕΕ. 

ΙΙ. Δεσμοπλετάση
Η μελέτη DIAS (desmopletase in acute ischemia trial) ήταν μια πολυκεντρι-

κή τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή έναντι placebo μελέτη φάσης ΙΙ, η οποία 
εξέτασε την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της ενδοφλέβιας χορήγησης 
δεσμοπλετάσης κατά το χρονικό παράθυρο μεταξύ 3ης και 9ης ώρας. 

Η επιλογή των ασθενών έγινε κι εδώ με τη βοήθεια μαγνητικής τομογραφίας 
και βάσει του mismatch στις ακολουθίες διάχυσης και αιμάτωσης, ενώ στην 
πορεία της έγινε τροποποίηση του δοσολογικού σχήματος. Συνολικά διαπιστώ-
θηκε αποκατάσταση της αιματικής ροής στο 54,3% και το 40% των ασθενών 
που έλαβαν θεραπεία μεταξύ 3ης-6ης και 6ης-9ης ώρας αντίστοιχα. 

Η αρτηριακή επαναδιάνοιξη σχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με καλύτερη 
κλινική έκβαση3. Κατά την παρούσα φάση εξελίσσεται η μελέτη DIAS-II.

ΙΙΙ. Ancrod
Το Ancrod αποτελεί ένζυμο προερχόμενο από δηλητήριο φιδιού κι έχει 

ινωδολυτικές ιδιότητες. Μελέτη φάσης Ι είχε αναδείξει την επωφελή δράση 
της ουσίας αυτής. Τώρα εξελίσσεται η ανάλογη τυχαιοποιημένη μελέτη φά-
σης ΙΙΙ ASP-I (Ancrod in Acute Ischemic Stroke), με σκοπό να μελετήσει την 
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της χορήγησης Ancrod εντός των πρώτων 
6 ωρών από την εγκατάσταση ισχαιμικού ΑΕΕ.

 

(Β) Ενδοαρτηριακή θρομβόλυση 
Η ενδοαρτηριακή θρομβόλυση αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική 

λύση, δεδομένων των υψηλότερων ποσοστών αποκατάστασης της αιματικής 
ροής που φαίνεται να επιτυγχάνει. Η αποτελεσματικότητά της σε ασθενείς με 
οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ έχει εξεταστεί σε σειρά πιλοτικών ή μη τυχαιοποιημένων 
μελετών. 

Στη συνέχεια και στα πλαίσια της διπλά τυφλής, τυχαιοποιημένης μελέτης 
φάσης ΙΙ, PROACT-I εξετάστηκε η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της 
ενδοαρτηριακής χορήγησης ανασυνδυασμένης προ-ουροκινάσης (14 ασθε-
νείς έλαβαν 6mg) έναντι placebo (14 ασθενείς) αναφορικά με τα ποσοστά 
αρτηριακής επαναδιάνοιξης σε ασθενείς με οξεία απόφραξη του αρχικού 
τμήματος της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Τα ποσοστά επιτυχούς αποκατά-
στασης της αιματικής ροής ήταν σημαντικά υψηλότερα μεταξύ των ασθενών 
που έλαβαν θεραπεία (57% έναντι 14,3% υπό placebo, p=0,017), ανοίγοντας 
έτσι το δρόμο για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση της μελέτης φάσης 
ΙΙΙ PROACT-II. Από ένα σύνολο 12.323 ασθενών επελέγησαν τελικά 180, οι 
οποίοι έλαβαν προ-ουροκινάση (121) ή placebo (59). Λαμβάνοντας αγωγή 
κατά μέσο όρο 5,3 ώρες από την εκδήλωση του ΑΕΕ, τα ποσοστά αποκα-
τάστασης της ροής στη μέση εγκεφαλική αρτηρία ήταν 66% έναντι 18% (p 
<0,001). Το ποσοστό των ασθενών που έλαβαν προ-ουροκινάση και τρεις 
μήνες αργότερα παρουσίαζαν περιορισμένο κλινικό υπόλειμμα ήταν 40% 
έναντι ποσοστού 25% μεταξύ εκείνων που έλαβαν placebo (OR 2,13, 95% 
CI 1,02-4,42, p=0,04). 

Παρά τα υψηλότερα ποσοστά ενδοεγκεφαλικών αιμορραγιών που παρατη-
ρήθηκαν μεταξύ των ασθενών που έλαβαν προ-ουροκινάση, δε διαπιστώθηκε 
εξ αυτού σημαντική διαφορά σε ότι αφορά τη θνητότητα μεταξύ των δύο 
ομάδων4.  

 

(Γ) Συνδυασμός ενδοφλέβιας και ενδοαρτηριακής θρομβόλυσης 
Σε ασθενείς στους οποίους υφίσταται ένδειξη έναρξης θρομβολυτικής 

αγωγής, η ενδοφλέβια χορήγηση θρομβολυτικών φαρμάκων μπορεί να γίνει 

Νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση 
οξέων ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων 

Tο επόμενο βήμα μετά την ενδοφλέβια θρομβόλυση

Κωστασ σπΕγγοσ
Λέκτορας Νευρολογίας 
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άμεσα. Αντίθετα, μια καθυστέρηση της τάξης των 40 έως 60 λεπτών είναι 
αναπόφευκτη εφόσον προτιμηθεί η ενδοαρτηριακή οδός. Κρίθηκε λοιπόν 
σκόπιμο να εξεταστεί και ο συνδυασμός των δύο αυτών μεθόδων.

Στα πλαίσια της πολυκεντρικής, τυχαιοποιημένης μελέτης EMS (Emergency 
Management of Stroke trial) εξετάστηκε κατά πόσο είναι πρακτικά εφικτός και 
ποια τα οφέλη και οι κίνδυνοι του συνδυασμού ενδοφλέβιας και ενδοαρτη-
ριακής θρομβόλυσης. Από τη μια πλευρά 17 ασθενείς έλαβαν εντός 3 ωρών 
από την εκδήλωση ισχαιμικού ΑΕΕ αρχικά 0,6mg/kg TPA ενδοφλεβίως (10% 
σε δόση εφόδου και μέχρι 60mg εντός των επόμενων 30 λεπτών), ενώ στη 
συνέχεια και εντός των επόμενων δύο ωρών έλαβαν επιπλέον μέχρι 
20mg TPA ενδοαρτηριακά. Η ομάδα ελέγχου αποτελούνταν 
από 18 ασθενείς που έλαβαν ενδοφλεβίως placebo και 
ενδοαρτηριακά TPA. Αν και στην πρώτη ομάδα διαπι-
στώθηκαν υψηλότερα ποσοστά επιτυχούς αρτηριακής 
επαναδιάνοιξης εντός 2 ωρών (54% έναντι 10% της 
ομάδας ελέγχου, p=0,03) και χαμηλότερα σκορ στην 
κλίμακα NIHSS τρεις μήνες αργότερα, παρατηρήθηκε 
στατιστικά σημαντική αύξηση της θνητότητας στην 
ομάδα ασθενών που υποβλήθηκαν σε συνδυασμό 
ενδοφλέβιας και ενδοατηριακής θρομβόλυσης με ΤΡΑ 
(29% έναντι 5,5% της ομάδας ελέγχου, p=0,06)5. 

Μια άλλη ανοικτή, πολυκεντρική, πιλοτική μελέτη, η 
Interventional Μanagement of Stroke (IMS-I) που εξέτασε 
τη συνδυασμένη ενδοφλέβια και ενδοαρτηριακή χορήγηση TPA 
εντός 3 ωρών διαπίστωσε καλύτερη μεσοπρόθεσμη κλινική έκβαση σε 
σύγκριση με ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε απλή ενδοφλέβια θρομβόλυση6. 
Στην παρούσα φάση «τρέχει» η αντίστοιχη μελέτη IMS-III. 

Προς το παρόν δεν έχει δοθεί έγκριση από το FDA για κανένα θρομβολυ-
τικό φάρμακο, προκειμένου αυτό να χορηγηθεί ενδοαρτηριακά, δεδομένου 
ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αποτελέσματα τυχαιοποιημένων μελετών 
που να κάνουν σύγκριση μεταξύ ενδοφλέβιας και ενδοαρτηριακής θρομβό-
λυσης. Η ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένου προσωπικού σε συνεχή βάση, η 
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και η χρονική καθυστέρηση και 
ο κίνδυνος που ενέχει η από τη φύση της επεμβατική και αιματηρή αυτή 
μέθοδος αποτελούν τους σημαντικότερους περιοριστικούς παράγοντες της 
ενδοαρτηριακής θρομβόλυσης. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δε μπορεί 
να τεκμηριωθεί η υπεροχή της ενδοαρτηριακής έναντι της ενδοφλέβιας 
θρομβόλυσης. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της American Heart 
Association/American Stroke Association, ασθενείς που τηρούν τις προϋποθέσεις 
για τη χορήγηση θρομβολυτικής θεραπείας, θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
ενδοφλέβια θρομβόλυση. Η ενδοαρτηριακή χορήγηση θρομβολυτικού στους 
ασθενείς αυτούς θα μπορεί να γίνει μόνο στα πλαίσια σχετικών συγκριτικών 
μελετών7. Αν και τα υπάρχοντα στοιχεία καθιστούν πιθανή την υπεροχή της 
συνδυασμένης θρομβόλυσης έναντι της ενδοφλέβιας, δε θεωρούνται επαρκή 
ώστε να υποστηρίξουν τη σύνθετη αυτή θεραπευτική προσέγγιση7.

 

2. Μηχανικά μέσα
Δεδομένων των διαφόρων κινδύνων και αντενδείξεων που χαρακτηρίζουν 

τις διάφορες φαρμακευτικές ουσίες, το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και 
φυσικά εταιρειών στράφηκε στο σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανικών 
μέσων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μηχανική διάνοιξη 
των φραγμένων αρτηριών του εγκεφάλου. 

Η συσκευή MERCI αποτελείται από σύρμα νιτινόλης που σχηματίζει σπείρα 
αποτελούμενη από 5 αλλεπάλληλες έλικες προοδευτικά μειούμενης διαμέτρου. 
Με τη βοήθεια μικροκαθετήρα προωθείται στο εσωτερικό του θρόμβου και 
κατόπιν απελευθερώνεται λαμβάνοντας το χαρακτηριστικό ελικοειδές της σχήμα 
που επιτρέπει εν τέλει την ανάσυρση του θρόμβου που φράζει το αγγείο. Οι 
πολυκεντρικές, ανοικτές μελέτες MERCI-I και MERCI-II- (Mechanical Embolus 
Removal in Cerebral Ischemia -MERCI) εξέτασαν την ασφάλεια και αποτελε-
σματικότητα της χρήσης της συσκευής MERCI σε περιπτώσεις απόφραξης 
της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας, του τελικού τμήματος της έσω καρωτίδας 
και της βασικής αρτηρίας, εντός διαστήματος 8 ωρών από την εκδήλωση των 
αντίστοιχων συμπτωμάτων. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά σε ό,τι αφο-
ρά την αποκατάσταση της αιματικής ροής. Οι ασθενείς με καλό θεραπευτικό 
αποτέλεσμα παρουσίασαν αντίστοιχα καλή κλινική έκβαση8. 

Η συσκευή MERCI χρησιμοποιείται και στα πλαίσια της μελέτης MR-RESCUE 

και σε διάστημα 8 ωρών από την εγκατάσταση συμπτωμάτων που οφείλονται 
σε απόφραξη ενδοκράνιας αρτηρίας, η οποία έχει προηγουμένως απεικο-
νιστεί με τη βοήθεια μαγνητικής αγγειογραφίας. Γίνεται σύγκριση μεταξύ 
της παρέμβασης αυτής και της κλασικής συντηρητικής αντιμετώπισης των 
περιπτώσεων αυτών. 

Η έγκριση του FDA για τη χρήση της συσκευής MERCI για την απομάκρυν-
ση θρόμβων που προκαλούν ισχαιμικά ΑΕΕ έχει αμφισβητηθεί εντονότατα 
από πολλούς εξειδικευμένους νευρολόγους, οι οποίοι θεωρούν απαραίτητες 
περισσότερες προοπτικές, τυχαιοποιημένες μελέτες προκειμένου να τεκμηρι-

ωθεί, πέρα από κάθε αμφισβήτηση, η αποτελεσματικότητα της χρήσης 
της συσκευής αυτής9.

 
Συνδυασμός φαρμακευτικών ουσιών και μη-
χανικών μέσων

(Α) Μηχανική διάσπαση θρόμβων και θρομβό-
λυση 

Οι Quershi και συνεργάτες εφάρμοσαν το συνδυασμό 
αγγειοπλαστικής με μπαλονάκι και ενδοφλέβιας/ενδο-

αρτηριακής θρομβόλυσης σε 19 ασθενείς με αρτηριακή 
απόφραξη10. Αν και στο 87% των περιπτώσεων επιτεύχθηκε 

η αρτηριακή επαναδιάνοιξη, η θνητότητα ήταν με 47% εξαι-
ρετικά υψηλή. Καλύτερα αποτελέσματα ανέφεραν οι Noser 

και συνεργάτες, οι οποίοι σε σύνολο 32 ασθενών ανέφεραν 75% 
ποσοστό επιτυχούς επαναδιάνοιξης, 59% ποσοστό καλής κλινικής έκ-

βασης με θνητότητα της τάξης του 12,5%11. 
 
(Β) Αγγειοπλαστική και θρομβόλυση
Ο συνδυασμός επείγουσας αγγειοπλαστικής (με ή χωρίς τοποθέτηση stent) 

και θρομβόλυσης χρησιμοποιήθηκε με ποικίλα αποτελέσματα σε μικρές 
σειρές περιστατικών12. 

 
(Γ) Μηχανική απομάκρυνση του θρόμβου μετά από ενδοφλέ-
βια θρομβόλυση

Με σκοπό να εξετάσει την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της δεύτε-
ρης γενιάς συσκευής MERCI, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της τρίτης 
και τέταρτης ώρας από την εγκατάσταση του ΑΕΕ, σε ασθενείς που έχουν 
προηγουμένως υποβληθεί σε ανεπιτυχή ενδοφλέβια θρομβόλυση, «τρέχει» 
αυτή την περίοδο η μελέτη MULTI-MERCI13. 

 
(Δ) Συνδυασμός θρομβόλυσης και τοπικής ενδοαγγειακής εκ-
πομπής υπερήχου

Αναμένονται τα αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης IMS-II PILOT STUDY, η 
οποία συγκρίνει την αποτελεσματικότητα της ενδοφλέβιας και της συνδυασμένης 
ενδοφλέβιας/ενδοαρτηριακής θρομβόλυσης με την ταυτόχρονη χρήση του 
καθετήρα EKOS-MicroLysus®, ο οποίος εκπέμπει υπέρηχο χαμηλής έντασης 
στην επιφάνεια του θρόμβου προκειμένου να επιταχύνει τη θρομβολυτική 
δράση των φαρμάκων. Αν και η μελέτη IMS-III ουσιαστικά συγκρίνει εντός 
του πρώτου τρίωρου την ενδοφλέβια και τη συνδυασμένη ενδοφλέβια/ενδο-
αρτηριακή θρομβόλυση μεταξύ τους, επιτρέπει και τη χρήση της συσκευής 
MERCI retriever ή του καθετήρα EKOS-MicroLysus® στην ομάδα ασθενών 
που λαμβάνουν συνδυασμένη θεραπεία. Τα αποτελέσματά της αναμένονται 
με μεγάλο ενδιαφέρον.  

 
(Ε) Συνδυασμός ενδοφλέβιας θρομβόλυσης και διακρανιακής 
εκπομπής υπερήχου

Πειραματικές μελέτες απέδειξαν ότι η διακρανιακή εκπομπή υπερήχου 
χαμηλής συχνότητας επιταχύνει σαφώς τη διάσπαση του θρόμβου, βελ-
τιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του ΤΡΑ14. Με αυτό το δεδομένο 
σχεδιάστηκε η τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙ CLOTBUST (Combined Lysis 
of Thrombus in Brain Ischemia Using Transcranial Ultrasound and Systemic 
TPA). Με εντυπωσιακό τρόπο απέδειξε ότι η συνεχής διακρανιακή εκπομπή 
υπερήχου συχνότητας 2MHz, που χρησιμοποιείται και για τη διαγνωστι-
κή διακρανιακή υπερηχογραφία, είναι ασφαλής και επιταχύνει σαφώς τη 
θεραπευτική δράση του ενδοφλεβίως χορήγούμενου ΤΡΑ15. Με ανάλογο 
σκεπτικό σχεδιάστηκε η πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, μελέτη φάσης ΙΙ 
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TRUMBI (Transcranial Low-frequency Ultrasound Mediated Thrombolysis in 
Brain Ischemia). Εδώ όμως προτιμήθηκε η εκπομπή υπερήχου χαμηλότερης 
συχνότητας 300kHz και σαφώς υψηλότερης ενέργειας. Στην παράμετρο αυτή 
αποδόθηκε η βλαπτική δράση αυτής της συχνότητας, γεγονός που οδήγησε 
στην πρόωρη διακοπή της μελέτης λόγω υψηλού ποσοστού ενδοεγκεφαλικών 
αιμορραγιών (38%)16.

 

(ΣΤ) Συνδυασμός ενδοφλέβιας θρομβόλυσης, διακρανιακής εκ-
πομπής υπερήχου και μικροφυσαλίδων

Στις αρχές του 2007 προβλέπεται να ξεκινήσει η μη τυχαιοποιημένη μελέτη 
φάσης ΙΙα NANOART TRIAL (Nanobubbles-enhanced Acute Reperfusion Therapy 
for Acute Ischemic Stroke), η οποία σκοπό έχει να εξετάσει, σε συνέχεια της 
CLOTBUST, την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του συνδυασμού μικρο-
φυσαλίδων, υπέρηχου 2MHz και ενδοφλέβιας θρομβόλυσης.

 
Συμπέρασμα
Αναμφίβολα η καθιέρωση της ενδοφλέβιας θρομβόλυσης αποτέλεσε το 

σημαντικότερο βήμα για την επιτυχή αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών 
ΑΕΕ τα τελευταία χρόνια. Είναι όμως μόλις το πρώτο βήμα σε μια μακρά και 
φιλόδοξη πορεία. Αν και οι δεδομένες δυσκολίες και περιορισμοί δεν επιτρέ-
πουν προσδοκίες επιτυχίας ανάλογης εκείνης που έχουν πετύχει οι συνάδελφοι 
καρδιολόγοι στα πλαίσια της αντιμετώπισης του οξέος εμφράγματος του 
μυοκαρδίου, η αισιοδοξία όλων όσων ασχολούνται ειδικά με ασθενείς με 
ΑΕΕ είναι δικαιολογημένη. Μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια αναμένονται τα 
αποτελέσματα σύγχρονων μελετών που πολύ πιθανόν να αλλάξουν τη σημε-
ρινή εικόνα ριζικά. Μοναδική ίσως επιφύλαξη να αποτελεί η παντελής έλλειψη 
σχετικών υποδομών που θα επιτρέψουν την εφαρμογή τέτοιων μεθόδων και 
στη χώρα μας. Όμως αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που θα πρέπει να 
συζητηθεί διεξοδικά και να λυθεί με τη συμμετοχή και βοήθεια όλων μας.
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Ο Κλάδος Βιολογικής Ψυχιατρικής της 
Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, με 

πρωτοβουλία του προέδρου της, καθηγητή Ε. 
Λύκουρα, και των γραμματέων του κλάδου, 
Π. Σακκά και Ι. Χατζημανώλη, οργάνωσε μια 
σειρά επτά εκπαιδευτικών συναντήσεων τόσο 
στη Νότιο Ελλάδα (Ναύπλιο, Ανάβυσσο) 
όσο και στη Βόρειο (Καλαμπάκα, Πόρτο 
Καρράς, Αλεξανδρούπολη).

Ο σκοπός αυτών των επιστημονικών συνα-
ντήσεων ήταν η εκπαίδευση ψυχιάτρων που 
δεν έχουν συνήθως την ευκαιρία να μετάσχουν 
σε μεγάλα συνέδρια ή δεν εργάζονται σε πα-
νεπιστημιακά κέντρα. 

Επιμελητές του ΕΣΥ, στρατιωτικοί γιατροί, 
ψυχίατροι που υπηρετούν στο ΙΚΑ και τα άλλα 
ασφαλιστικά ταμεία και γενικά ψυχίατροι της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είχαν την ευ-
καιρία να ακούσουν νεότερες απόψεις σχετικά 
με τη βιολογική θεραπεία των σημαντικότερων 

ψυχικών παθήσεων. Μεγάλο ενδιαφέρον συ-
γκέντρωσαν οι συζητήσεις που έγιναν μεταξύ 
εμπείρων ψυχιάτρων και νεότερων συναδέλφων, 
καθώς και η ανάδειξη των πρακτικών προ-
βλημάτων που προκύπτουν στην καθημερινή 
ψυχιατρική πρακτική. Στις συζητήσεις αυτές 
αναδείχτηκαν και οι διαφορετικές απόψεις που 
υπάρχουν στην αντιμετώπιση κοινών νοσολογι-
κών οντοτήτων. Ιδιαίτερο μάλιστα ενδιαφέρον 
προξένησαν οι διαφορές μεταξύ των «σχολών» 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, σε πολλές 
περιπτώσεις φάνηκε ότι η καθημερινή πρακτική 
ξεπερνά τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές, 
είτε πρόκειται για δοσολογία είτε για συνδυα-
σμό φαρμάκων.

Η θεματολογία των ημερίδων ήταν η κατά-
θλιψη, η διπολική συναισθηματική διαταραχή, 
οι αγχώδεις - σωματόμορφες διαταραχές, η 
σχιζοφρένεια και οι εξαρτήσεις από οινόπνευμα 
και άλλες τοξικές ουσίες. 

Ομιλητές ήταν ο καθηγητής Ε. Λύκουρας, 
οι αναπληρωτές καθηγητές Ι. Λιάππας, Γ. 
Παπαδημητρίου, Ι. Γκιουζέπας, Ι. Χατζημανώλης, 
Π. Σακκάς, Ι. Νηματούδης, οι επίκουροι καθη-
γητές Γρ. Λαυρεντιάδης, Δ. Δικαίος, Ι. Ζέρβας, 
Μ. Λειβαδίτης, Ρ. Γουρνέλης, Ευαγ. Πέππας 
και οι επιμελητές Α΄ Γ. Παπαγεωργίου και Α. 
Νταντούντη.

Τις εκδηλώσεις αυτές υποστήριξαν χω-
ρίς επιφυλάξεις οι φαρμακευτικές εταιρείες 
Janssen-Cilag, Astra-Zeneca, Wyeth, Organon, 
Boehringer-Ingelheim και Sanofi-Aventis.

Μετά τη θερμή ανταπόκριση που είχαν οι 
εκπαιδευτικές αυτές εκδηλώσεις, ο Κλάδος 
Βιολογικής Ψυχιατρικής προγραμματίζει για 
τη νέα χρονιά και νέα σειρά εκδηλώσεων, με 
θέματα τη σχιζοφρένεια και την αντιμετώπισή 
της, τις ανθεκτικές μορφές κατάθλιψης, την αυτο-
κτονική συμπεριφορά, την ιδεοψυχαναγκαστική 
διαταραχή και τις ουσιοεξαρτήσεις. 

ΚΛΑΔοΣ ΒιοΛοΓιΚΗΣ ΨΥχιΑΤριΚΗΣ
 ΕΛΛΗΝιΚΗΣ ΨΥχιΑΤριΚΗΣ ΕΤΑιρΕιΑΣ
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