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Έχουν περάσει ήδη περισσότερα από 12 
χρόνια από τη στιγμή που χορηγήθηκε 

η σχετική άδεια και έγκριση από τις αρμόδιες 
αρχές για τη χορήγηση ανοσοτροποποιητικής 
αγωγής με Ιντερφερόνη-Βήτα σε ασθενείς με 
διαλείπουσας μορφής Σκλήρυνση κατά Πλάκας 
(ΣκΠ). Στο διάστημα αυτό έχει αποδειχτεί η 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας αυτής 
σε ό,τι αφορά στον περιορισμό του αριθμού 
των ώσεων της νόσου, τον περιορισμό της 
δραστηριότητας της νόσου με βάση την 
απεικόνιση νεότερων απομυελινωτικών 
βλαβών στη μαγνητική τομογραφία και τέλος 
τον περιορισμό της εξέλιξης της αναπηρίας. 

Στην αγορά διατίθενται τρία σκευάσματα: 
Ιντερφερόνη-Βήτα 1α ενδομυϊκώς (Avonex®), 
Ιντερφερόνη-Βήτα 1α υποδορίως (Rebif®, 22μg 
και 44μg) και Ιντερφερόνη-Βήτα 1β (Betaferon®). 
Μέχρι στιγμής τα συγκριτικά στοιχεία σχετικά με 
τη δράση των σκευασμάτων αυτών ήταν περιο-
ρισμένα. Θέλοντας να διαπιστώσουν τυχόν δια-
φορές ως προς την κλινική αποτελεσματικότη-
τα των τριών αυτών διαφορετικών σκευασμάτων 
Ιντερφερόνης-Βήτα, ερευνητές από τη Γερμανία, 
Αυστρία και Ελβετία προχώρησαν για χρονικό δι-
άστημα δύο ετών στη συστηματική παρακολού-
θηση και καταγραφή συνολικά 754 ασθενών με 
διαλείπουσας μορφή ΣκΠ, οι οποίοι τελούσαν 
υπό αγωγή με Ιντερφερόνη για τουλάχιστον δύο 
χρόνια. Τόσο κατά την ένταξη των ασθενών στη 
μελέτη, όσο και μετά την πάροδο 12 και 24 μη-
νών καταγράφηκε στο σκορ στην κλίμακα EDSS ο 
αριθμός των ώσεων της νόσου και τα τυχόν αίτια 
για την αλλαγή του χορηγούμενου σκευάσματος 
σε κάποιο από τα υπόλοιπα. Δυστυχώς το πρωτό-
κολλο της μελέτης αυτής δεν προέβλεψε την κα-
ταγραφή τυχόν μεταβολών στην απεικόνιση μέ-
σω μαγνητικής τομογραφίας, καθώς επίσης ού-
τε την ανίχνευση εξουδετερωτικών αντισωμάτων 
έναντι της Ιντερφερόνης. Οι ασθενείς κατατάχτη-
καν σε ομάδες ανάλογα με το σκεύασμα το οποίο 
λάμβαναν. Καταγράφηκε επίσης κατά πόσο αυτό 
ήταν και το αρχικό, ή κατά πόσο είχε στην πορεία 
γίνει αλλαγή σε κάποιο άλλο σκεύασμα. 

Κατά τη διετία της παρακολούθησης το 6,35 των 
ασθενών έλαβαν Ιντερφερόνη-Βήτα 1α ενδομυ-

ϊκώς, ενώ 35,9% έλαβαν Ιντερφερόνη-Βήτα 1β. 
Ιντερφερόνη-Βήτα 1α υποδορίως σε δόση 22μg 
και 44μg έλαβε το 19,2% και 8,2% των ασθενών 
αντίστοιχα. Το ποσοστό των ασθενών που στο χρο-
νικό αυτό διάστημα αναγκάστηκαν να αλλάξουν 
σκεύασμα έφτασε το 18,8%. Η αναποτελεσματι-
κότητα ήταν με 39,3% η συνηθέστερη αιτία αλ-
λαγής του χορηγούμενου σκευάσματος. Στις πε-
ριπτώσεις αυτές προτιμήθηκε στατιστικά σημαντι-
κά πιο συχνά ως εναλλακτική λύση η χορήγηση 
Ιντερφερόνης-Βήτα 1α υποδορίως σε δόση 44μg. 
Η τακτική αυτή εξηγεί και το σημαντικά ψηλότε-
ρο ποσοστό ασθενών με κλινική επιδείνωση που 
παρατηρήθηκε μεταξύ των ασθενών που έλαβαν 
Ιντερφερόνη-Βήτα 1α υποδορίως σε δόση 44μg 
(31,8% έναντι 20,7% για τα υπόλοιπα τρία θερα-
πευτικά σχήματα). Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι 
οι ασθενείς που στην πορεία του χρόνου δεν άλ-
λαξαν σκεύασμα ή δοσολογικό σχήμα κατά την 
έναρξη της μελέτης παρουσίαζαν μέση τιμή στην 
κλίμακα EDSS 2,4-2,7, ενώ οι ασθενείς που τε-
λικά προέβησαν σε αλλαγή 3,0-3,5 αντίστοιχα. 
Μερικά ακόμη ενδιαφέροντα ευρήματα:

• Η αύξηση στην κλίμακα EDSS εντός της εξετα-
ζόμενης διετίας κυμάνθηκε από 0,17-0,25 μονά-
δες μεταξύ των ασθενών που έλαβαν Ιντερφερόνη-
Βήτα 1α ενδομυϊκώς, Ιντερφερόνη-Βήτα 1α υπο-
δορίως 22μg και Ιντερφερόνη-Βήτα 1β, έναντι αύ-
ξησης 0,35 μονάδων που παρατηρήθηκε μεταξύ 
όσων έλαβαν Ιντερφερόνη-Βήτα 1α υποδορίως 
σε δόση 44μg (διαφορά μη σημαντική).

• Ο ετήσιος αριθμός υποτροπών ήταν 0,51-0,61 
μεταξύ των ασθενών που έλαβαν Ιντερφερόνη-
Βήτα 1α ενδομυϊκώς, Ιντερφερόνη-Βήτα 1α υπο-
δορίως 22μg και Ιντερφερόνη-Βήτα 1β, έναντι αύ-
ξησης 0,63-0,83 μονάδων που παρατηρήθηκε με-
ταξύ όσων έλαβαν Ιντερφερόνη-Βήτα 1α υποδο-
ρίως σε δόση 44μg (διαφορά μη σημαντική).

• Ο αριθμός των ασθενών που παρέμειναν σε 
σταθερή κατάσταση ήταν 76,2%-83,4% μετα-
ξύ των ασθενών που έλαβαν Ιντερφερόνη-Βήτα 
1α ενδομυϊκώς, Ιντερφερόνη-Βήτα 1α υποδορί-
ως 22μg και Ιντερφερόνη-Βήτα 1β, έναντι ποσο-
στού 68,4%-69,4% που παρατηρήθηκε μετα-
ξύ όσων έλαβαν Ιντερφερόνη-Βήτα 1α υποδο-
ρίως σε δόση 44μg (διαφορά σημαντική σε σύ-
γκριση με Ιντερφερόνη-Βήτα 1α ενδομυϊκώς και 

Ιντερφερόνη-Βήτα 1α υποδορίως 22μg).
• Το ποσοστό των ασθενών που δεν παρουσίασαν 

κλινική υποτροπή της νόσου ήταν 66,2%-48,5% 
μεταξύ των ασθενών που έλαβαν Ιντερφερόνη-
Βήτα 1α ενδομυϊκώς, Ιντερφερόνη-Βήτα 1α υπο-
δορίως 22μg και Ιντερφερόνη-Βήτα 1β, έναντι πο-
σοστού 22,3%-34,6% που παρατηρήθηκε μετα-
ξύ όσων έλαβαν Ιντερφερόνη-Βήτα 1α υποδο-
ρίως σε δόση 44μg (διαφορά σημαντική σε σύ-
γκριση με Ιντερφερόνη-Βήτα 1α ενδομυϊκώς και 
Ιντερφερόνη-Βήτα 1β).

Η εξίσου καλή αποτελεσματικότητα της υποδο-
ρίως χορηγούμενης Ιντερφερόνης-Βήτα 1α σε δό-
ση 44μg σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τρία σκευ-
άσματα τεκμηριώνεται από τον παραπλήσιο α-
ριθμό υποτροπών που παρατηρήθηκαν μεταξύ 
όσων ασθενών έλαβαν κάποιο από τα 4 αυτά θε-
ραπευτικά σχήματα εντός του πρώτου έτους από 
τη διάγνωση της νόσου. 

Προκύπτει λοιπόν καθαρά ότι δεν υπάρχει κά-
ποια διαφορά μεταξύ των διαφόρων σκευασμά-
των Ιντερφερόνης-Βήτα σε ό,τι αφορά στην απο-
τελεσματικότητά τους και τα αίτια που οδηγούν 
σε αλλαγή σκευάσματος. Τέλος, δεν μπορεί να 
στηριχτεί η άποψη ότι η υποδορίως χορηγούμενη 
Ιντερφερόνη-Βήτα 1α σε δόση 44μg θα πρέπει να 
χορηγείται με τη λογική της «επαυξημένης» θερα-
πείας σε ασθενείς με κακή κλινική πορεία.

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε τον 
εντυπωσιακό αριθμό ασθενών που παρακολου-
θήθηκαν σε τακτική βάση. Η παρακολούθηση α-
φορά μόνο σε κλινικά στοιχεία. Δυστυχώς, όμως, 
απουσιάζουν στοιχεία που αφορούν σε πολύτι-
μους δείκτες, όπως είναι η μαγνητική τομογρα-
φία και τα οποία θα ήταν εξαιρετικά σημαντικά, 
δεδομένου και του σχετικά σύντομου διετούς δι-
αστήματος παρακολούθησης. Παρά τις αδυνα-
μίες αυτές, τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής 
έρχονται να υποστηρίξουν αυτά που και προη-
γούμενες μικρότερες μελέτες είχαν προτείνει: Οι 
ασθενείς με ΣκΠ μπορούν αφενός να επιλέξουν 
ανάλογα με τις ανάγκες και προτιμήσεις τους την 
Ιντερφερόνη της αρεσκείας τους χωρίς επιφυλά-
ξεις για την αποτελεσματικότητά της και αφετέ-
ρου εάν προκύψουν κάποιες δυσκολίες να προ-
βούν χωρίς επιφυλάξεις σε αλλαγή του χορηγού-
μενου σκευάσματος.

Θεραπεία με ιντερφερόνη στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας 
- δεν παρατηρείται διαφορά στην αποτελεσματικότητα των 
διαφόρων σκευασμάτων

Limmroth V, Malessa R, Zetti UK, et al. Quality assessment in multiple sclerosis therapy (QUA-SIMS): 
A comparison of interferon beta therapies for relapsing-remitting multiple sclerosis. J Neurol 2007; 
254:67-77

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η
ΕπιμeλΕια: ΚΩΣΤαΣ ΣπΕΓΓΟΣ 
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Εδώ και σχεδόν 15 χρόνια έ-
χει πλέον καθιερωθεί η χο-

ρήγηση Ιντερφερόνης-Βήτα σε 
ασθενείς με διαλείπουσα μορφή 
Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (ΣκΠ). 
Στην πορεία του χρόνου φάνηκε 
πως η ανάπτυξη εξουδετερωτικών 
αντισωμάτων από τον οργανισμό 
των ασθενών σχετίζεται με μια 
αυξημένη δραστηριότητα της νό-
σου σε σχέση με ασθενείς που 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
με Ιντερφερόνη δεν αναπτύσσουν 
εξουδετερωτικά αντισώματα. 

Πέρα, όμως, από αυτή την παρα-
τήρηση, τα δεδομένα σχετικά με την 
επίδραση της παραγωγής εξουδετε-
ρωτικών αντισωμάτων σε συγκεκρι-
μένους ανοσολογικούς δείκτες ήταν 
πολύ περιορισμένα. Σκοπός της συ-
γκεκριμένης μελέτης ήταν λοιπόν να 
εξετάσει σε ασθενείς με διαλείπου-
σας μορφής ΣκΠ την τυχόν επίδραση 
των εξουδετερωτικών αντισωμάτων, 
αφενός στα επίπεδα Νεοπτερίνης και 
β2-Μικροσφαιρίνης κι αφετέρου να 
εκτιμήσει την επίδρασή τους σε ό,τι 
αφορά στη δραστηριότητα της νό-
σου, όπως αυτή μπορεί να εκτιμη-
θεί μέσω του αριθμού των απομυ-
ελινωτικών εστιών στη μαγνητική 
τομογραφία. 

Οι Δανοί ερευνητές μελέτησαν συ-
νολικά 32 ασθενείς με διαλείπουσας 
μορφής ΣκΠ, οι οποίοι λάμβαναν για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός 
έτους θεραπεία με κάποιο από τα δι-
αθέσιμα σκευάσματα Ιντερφερόνης-

Βήτα. Η μέση ηλικία των ασθενών 
ήταν τα 35 έτη και η μέση διάρκεια 
της νόσου τους έφτανε τα 3,5 χρό-
νια. Το μέσο σκορ στην κλίμακα 
EDSS ήταν 3,1, ενώ κατά μέσο όρο 
οι ασθενείς λάμβαναν Ιντερφερόνη 
για διάστημα 2,2 ετών. Οκτώ ασθε-
νείς ήταν σε αγωγή με Ιντερφερόνη 
– Βήτα-1α (Avonex®), 17 ασθε-
νείς σε αγωγή με Ιντερφερόνη – 
Βήτα-1α (Rebif®) και οι υπόλοι-
ποι επτά με Ιντερφερόνη – Βήτα-1β 
(Betaferon®). Ανά εξάμηνο γινόταν 
σε κάθε ασθενή απεικονιστικός έλεγ-
χος με μαγνητική τομογραφία εγκε-
φάλου, καθώς και εργαστηριακός 
έλεγχος για την ανίχνευση εξουδε-
τερωτικών αντισωμάτων και τον κα-
θορισμό των επιπέδων Νεοπτερίνης 
και β2-Μικροσφαιρίνης. 

Συνολικά 15 από τους 32 ασθε-
νείς δεν παρουσίασαν παραγωγή ε-
ξουδετερωτικών αντισωμάτων. Από 
τους υπόλοιπους, οκτώ ασθενείς πα-
ρουσίασαν χαμηλούς κι εννέα υψη-
λούς τίτλους εξου δετερωτικών αντι-
σωμάτων. Ανάλογα με το χορηγού-
μενο σκεύασμα Ιντερφερόνης-Βήτα, 
ένας από τους οκτώ που λάμβαναν 
Avonex® (13%), δώδεκα από τους 
δεκαεπτά που λάμβαναν Rebif® 
(71%) και τέσσερεις από τους επτά 
που λάμβαναν Betaferon® (57%) 
ανέπτυξαν εξουδετερωτικά αντισώ-
ματα. Σε ό,τι αφορά στη δραστηρι-
ότητα της Νεοπτερίνης και της β2-
Μικροσφαιρίνης δε διαπιστώθηκε 
καμιά μεταβολή στους 15 ασθενείς 
που παρέμειναν αρνητικοί για εξου-

δετερωτικά αντισώματα. Αντίθετα, 
στους ασθενείς που καταγράφηκαν 
υψηλοί τίτλοι εξουδετερωτικών α-
ντισωμάτων παρατηρήθηκε πλήρης 
καταστολή και των δύο αυτών ει-
δικών ανοσολογικών δεικτών. Στις 
περιπτώσεις ασθενών με χαμηλούς 
τίτλους ε  ξου δετερωτικών αντισω-
μάτων κα ταγράφηκε μερική, αλλά 
σαφώς περιορισμένη δραστηριότη-
τα και των δύο δεικτών. Τέλος, α-
ναφορικά με τη δραστηριότητα της 
νόσου, παρατηρήθηκε μεγαλύτε-
ρος αριθμός απομυελινωτικών ε-
στιών μεταξύ των ασθενών με υ-
ψηλούς τίτλους εξουδετερωτικών 
αντισωμάτων, υποδηλώνοντας έ-
τσι στην υποομάδα των ασθενών 
αυτών αυξημένη δραστηριότητα 
της νόσου. 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω ευ-
ρήματα οι ερευνητές κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι η παρουσία εξου-
δετερωτικών αντισωμάτων έναντι της 
Ιντερφερόνης-Βήτα σχετίζεται σα-
φώς με περιορισμό της ανοσολογι-
κής δραστικότητας της Ιντερφερόνης 
και κατά συνέπεια με αυξημένη δρα-
στηριότητα της ΣκΠ.

Τα αποτελέσματα της ενδιαφέρου-
σας αυτής μελέτης έρχονται σε συ-
νέχεια άλλων προηγούμενων που 
περιέγραψαν τον περιορισμό ή α-
κόμη και την πλήρη περιστολή της 
βιολογικής και κλινικής δράσης της 
Ιντερφερόνης σε ασθενείς με ΣΚΠ, 
που στην πορεία της θεραπείας τους 
παρουσιάζουν ανάπτυξη εξουδε-
τερωτικών αντισωμάτων έναντι της 

Ιντερφερόνης-Βήτα. Από τα επιμέ-
ρους αποτελέσματα αξίζει να επι-
σημανθεί το πολύ υψηλό ποσοστό 
(71%) ασθενών που ανέπτυξαν ε-
ξουδετερωτικά αντισώματα λαμ-
βάνοντας υποδορίως Ιντερφερόνη 
– Βήτα-1α. Το ποσοστό αυτό είναι 
σαφώς ψηλότερο από τα αντίστοι-
χα που είχαν καταγραφεί σε προη-
γούμενες ανάλογες μελέτες. Αυτό, 
όμως, εν μέρει οφείλεται στο γεγο-
νός ότι οι Δανοί επιστήμονες χρη-
σιμοποίησαν σχετικά χαμηλούς τίτ-
λους εξουδετερωτικών αντισωμάτων 
ως κατώτερα όρια ανίχνευσης. 

Σίγουρα και η παρούσα εργασία 
ενισχύει τη συζήτηση για την πραγ-
ματική κλινική σημασία των εξου-
δετερωτικών αντισωμάτων σε α-
σθενείς με ΣκΠ που λαμβάνουν α-
νοσοτροποποιητική θεραπεία με 
Ιντερφερόνη-Βήτα. Αξίζει εδώ να 
επισημανθεί ότι μέχρι στιγμής δεν 
έχουν καθιερωθεί ενιαία standards 
για την ανίχνευση και την αξιολό-
γηση των τίτλων των εξουδετερω-
τικών αντισωμάτων. 

Δύο πράγματα είναι πάντως σαφή: 
1) Ασθενείς που λαμβάνουν θερα-
πεία με Ιντερφερόνη θα πρέπει να 
ελέγχονται τα πρώτα δύο χρόνια για 
το ενδεχόμενο ανάπτυξης εξουδε-
τερωτικών αντισωμάτων και 2) σε 
περίπτωση ανίχνευσης υψηλών τίτ-
λων εξουδετερωτικών αντισωμάτων 
θα πρέπει να λογαριάζουμε με μια 
σχεδόν πλήρη αναστολή της ανο-
σοτροποποιητικής δράσης της χο-
ρηγούμενης Ιντερφερόνης.

Η παραγωγή εξουδετερωτικών αντισωμάτων περιορίζει 
τη βιολογική αποτελεσματικότητα της ιντερφερόνης - βήτα 
σε ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Sorensen PS, Tscherning T, Mathiesen HK, et al. Neutralizing antibodies hamper IFN beta bioactivity 
and treatment effect on MRI in patients with MS. Neurology 2006; 67:1681-1683
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Μία από τις σημαντικότερες βιοχημικές 
παραμέτρους που παρακολουθούνται 

επισταμένα σε ασθενείς με οξύ αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο που νοσηλεύονται σε 
εξειδικευμένες μονάδες νοσηλείας (Stroke 
Units) είναι τα επίπεδα γλυκόζης στον ορό. Η 
πρακτική αυτή στηρίζεται σε βιβλιογραφικά 
δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία οι αυξημένες 
τιμές γλυκόζης κατά την εγκατάσταση ενός 
εγκεφαλικού επεισοδίου, καθώς επίσης και κατά 
τις αμέσως επόμενες ημέρες, σχετίζονται με 
συνολικά χειρότερη κλινική έκβαση. 

Θέλοντας να εξετάσουν κατά πόσο η επιθετική 
ρύθμιση των αυξημένων επιπέδων σακχάρου με τη 
χορήγηση ινσουλίνης έχει κάποιο θετικό αποτέλε-
σμα, Βρετανοί ερευνητές πραγματοποίησαν μεταξύ 
1998 και 2005 μια τυχαιοποιημένη μελέτη (GIST-
UK), στην οποία συμπεριέλαβαν ασθενείς οι οποίοι 
κατά το πρώτο 24ωρο μετά την εγκατάσταση αγγει-
ακού εγκεφαλικού επεισοδίου εμφάνισαν αυξημένα 
επίπεδα γλυκόζης (100-300mg/dl). Σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο οι ασθενείς θα λάμβαναν ενδοφλεβί-
ως για διάστημα 24 ωρών διάλυμα Ινσουλίνης και 
Καλίου ή φυσιολογικό ορό. Στην ομάδα των ασθε-
νών που έλαβαν το διάλυμα Ινσουλίνης και Καλίου 

στόχος ήταν η ρύθμιση της γλυκόζης σε επίπεδα 72-
126mg/dl. Καταγράφηκαν οι θάνατοι εντός διαστή-
ματος 90 ημερών, καθώς και ο βαθμός αναπηρίας 
με βάση την κλίμακα Rankin κατά την πάροδο του 
χρονικού αυτού διαστήματος. Όπως ήταν αναμενό-
μενο η εισαγωγή ασθενών στη μελέτη αυτή ήταν ε-
ξαιρετικά αργή. Έτσι, η μελέτη διακόπηκε μετά την 
πάροδο 7 ετών με τη συμμετοχή μόλις 933 ασθενών. 
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο θα έπρεπε να είχαν ει-
σαχθεί 2.355 ασθενείς προκειμένου τα αποτελέσμα-
τα της μελέτης να έχουν στατιστική σημασία. 

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι στην ομάδα 
των ασθενών που έλαβαν Ινσουλίνη καταγράφηκαν 
στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα γλυκό-
ζης σε σύγκριση με τους ασθενείς που είχαν λάβει 
φυσιολογικό ορό. Σε ό,τι αφορά στη θνητότητα ε-
ντός 90 ημερών δεν διαπιστώθηκε ουσιαστική δια-
φορά. Μεταξύ των ασθενών που έλαβαν θεραπεία 
καταγράφηκαν συνολικά 139 θάνατοι, αριθμός που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 30%. Ο αντίστοιχος αριθμός 
μεταξύ των ασθενών της ομάδας ελέγχου ήταν 128 
και το ποσοστό 27.3%. Τέλος ούτε σε ό,τι αφορά 
στο βαθμό αναπηρίας δεν διαπιστώθηκαν ουσιώ-
δεις διαφορές.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω στοιχεία η ενδο-
φλέβια χορήγηση Ινσουλίνης και Καλίου σε ασθε-

νείς με υπεργλυκαιμία στην οξεία φάση αγγειακού 
εγκεφαλικού επεισοδίου αφενός επιτυγχάνει χαμη-
λότερα επίπεδα γλυκόζης και αρτηριακής πίεσης, 
αφετέρου όμως δεν επηρεάζει τη θνητότητα, ούτε 
την κλινική έκβαση σε ό,τι αφορά στην αναπηρία. 
Διαβάζοντας κανείς την οκταετή αυτή μελέτη θα κα-
ταλήξει μετά την πρώτη ανάγνωση σε απογοητευτι-
κά συμπεράσματα. Αποδεχόμενοι τα αποτελέσμα-
τα αυτά θα έπρεπε να αποδεχτούμε ότι δεν έχει κα-
μία σημασία να αντιμετωπίσουμε την υπεργλυκαι-
μία στην οξεία φάση ενός αγγειακού εγκεφαλικού 
επεισοδίου. Από όσα αναφέρθηκαν προηγουμέ-
νως καθίσταται σαφές ότι το δείγμα των 993 ασθε-
νών απλώς δεν είναι επαρκές για να δώσει αξιόπι-
στα αποτελέσματα. Πέραν όμως αυτού η αποτελε-
σματική ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης κατά το 
πρώτο 24ωρο και μόνο σίγουρα δεν είναι επαρκής 
προκειμένου να έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσμα-
τα. Ως εκ τούτου δε δικαιολογείται κάποια τροπο-
ποίηση των ισχυουσών οδηγιών σχετικά με την α-
νάγκη άμεσης διόρθωσης των επιπέδων γλυκόζης 
σε ασθενείς με οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. 
Σίγουρα θα ήταν χρήσιμη η διενέργεια μιας ανάλο-
γης μελέτης με μεγαλύτερη διάρκεια σε ό,τι αφορά 
στη χορήγηση Ινσουλίνης, αλλά και στη συνολική 
παρακολούθηση των ασθενών.

Έχει η επιθετική ρύθμιση της υπεργλυκαιμίας 
σε ασθενείς με οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 
προγνωστική σημασία;

Gray CS, Hildreth AJ, Sandercock PA, et al for the GIST Trialists Collaboration. Glucose-potassium insulin 
infusions in the management of post-stroke hyperglycemia: the UK Glucose Insulin in Stroke Trial (GIST-
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Ο Κλάδος Βιολογικής Ψυχιατρικής της 
Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, με 

πρωτοβουλία του προέδρου της καθηγητή 
Ε. Λύκουρα και τη συμβολή των γραμματέων 
του κλάδου Π. Σακκά και Ι. Χατζημανώλη, 
τον προηγούμενο χρόνο οργάνωσε σειρά 
εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, οι οποίες 
σημείωσαν εξαιρετική επιτυχία. Ήταν επόμενο 
λοιπόν και τον καινούργιο χρόνο να διοργανώσει 
ανάλογες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. Ο σκοπός 
αυτών των εκδηλώσεων είναι η εκπαίδευση 
ψυχιάτρων που δεν έχουν συνήθως την 
ευκαιρία να μετάσχουν σε μεγάλα συνέδρια, 
ή δεν εργάζονται σε πανεπιστημιακά κέντρα. 
Επιμελητές του ΕΣΥ, στρατιωτικοί γιατροί, 
ψυχίατροι που υπηρετούν στο ΙΚΑ και τα 
άλλα ασφαλιστικά ταμεία και γενικά ψυχίατροι 
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έχουν 
την ευκαιρία να ακούσουν νεότερες απόψεις 
σχετικά με την βιολογική θεραπεία των 
σημαντικότερων ψυχικών παθήσεων. 

Σκοπός ακόμα αυτών των εκδηλώσεων είναι η α-

νταλλαγή απόψεων μεταξύ έμπειρων ψυχιάτρων και 
νεότερων συναδέλφων, καθώς και η ανάδειξη των 
προβλημάτων στην καθημερινή ψυχιατρική πρακτική. 
Επιπλέον, φέτος αποφασίστηκε η επέκταση της εκπαί-
δευσης και σε Νευρολόγους, Παθολόγους και άλλους 
γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η πρώτη εκδήλωση έλαβε χώρα στο Ναύπλιο, 
στις 2-4 Μαρτίου του 2007. Το θέμα της ήταν η 
Σχιζοφρένια και η αντιμετώπισή της και υλοποιή-
θηκε με την ευγενική υποστήριξη της φαρμακευτι-
κής εταιρείας Janssen – Cilag. Η δεύτερη εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στις 9-11 Μαρτίου 2007, στους 
Δελφούς. Το αντικείμενο που αναλύθηκε εκεί ήταν 
οι Ανθεκτικές μορφές Κατάθλιψης και η αντιμετώπι-
σή τους. Την εκδήλωση αυτή υποστήριξε η εταιρεία 
Organon και μεταξύ των ομιλητών ήταν ο αναπλη-
ρωτής καθηγητής Ι. Γκιουζέπας από τη Θεσσαλονίκη 
και ο επίκουρος καθηγητής παιδοψυχιατρικής Δ. 
Αναγνωστόπουλος. 

Στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί μια εκδήλω-
ση στις 4-6 Μαΐου στην Καστοριά, με θέμα και πά-
λι τη Σχιζοφρένια και την αντιμετώπισή της. Στη δι-
οργάνωση αυτής της εκδήλωσης συμμετέχει και το 
Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης της ΕΨΕ, ενώ υ-

ποστηρίζεται από την φαρμακευτική εταιρεία Janssen 
– Cilag. Στους επόμενους μήνες πρόκειται να πραγ-
ματοποιηθούν επιστημονικές εκδηλώσεις στη Σκιάθο 
στις 8-10 Ιουνίου και στην Κυλλήνη στις 15-17 του 
ίδιου μήνα, με θέματα Σχιζοφρένια και Διπολική δι-
αταραχή και Ανθεκτικές μορφές Κατάθλιψης. Τις εκ-
δηλώσεις αυτές υποστηρίζουν οι φαρμακευτικές ε-
ταιρείες Sanofi-Aventis και Boeheringer-Ingelheim 
αντίστοιχα. Ακόμα αξίζει να μνημονευθεί η εκδήλω-
ση του κλάδου Ψυχογηριατρικής, ο οποίος μαζί με 
το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης της ΕΨΕ, το 
Ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων του Γενικού Νοσοκομείου 
Καβάλας, καθώς και ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας 
οργανώνουν στην Καβάλα ημερίδα με θέμα η Άνοια 
και η αντιμετώπισή της. Την εκδήλωση αυτή υποστη-
ρίζει η φαρμακευτική εταιρεία Janssen – Cilag.

Οι εκδηλώσεις αυτές, που πρώτος ξεκίνησε ο κλά-
δος Βιολογικής Ψυχιατρικής, έχουν γίνει ένας θεσμός 
στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευ-
σης και μοριοδοτούνται για το σκοπό αυτό από τον 
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Άλλωστε, όπως φά-
νηκε από την θερμή ανταπόκριση από τους συνα-
δέλφους ψυχιάτρους, οι ημερίδες αυτές καλύπτουν 
ουσιαστικές ανάγκες τους.

Σειρά εκπαιδευτικών εκδηλώσεων 
του Κλάδου Βιολογικής Ψυχιατρικής 
της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας




