
4

Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η θε
ραπεία της μείζονος κατάθλιψης (MDD) 

με νεώτερης γενιάς φάρμακα, τα οποία ταυ
τόχρονα ενισχύουν τη νευροδιαβίβαση των 
σεροτονίνη και νορεπινεφρίνη, μπορεί να 
προσφέρει καλύτερη ανταπόκριση και ύφεση 
της νόσου, σε σχέση με τη θεραπεία της νόσου 
με εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης 
σεροτονίνης (SSRIs). Ο στόχος της εργασίας 
μας είναι να συγκρίνουμε τα ποσοστά 
ανταπόκρισης των ασθενών, που πάσχουν 
από MMD, σε θεραπεία και με τα δύο είδη 
φαρμάκων.

Πραγματοποιήθηκε μία μεγάλη έρευνα στα δε-
δομένα των Medline/Pubmed, EMbase, σε κλινι-
κές δοκιμές και προγράμματα μεγάλων ψυχιατρι-
κών συνεδρίων από το 1995 και σε δεδομένα με-

γάλων φαρμακευτικών εταιρειών για διπλές-τυφλές, 
τυχαιοποιημένες μελέτες, οι οποίες θα σύγκριναν 
νεώτερα σεροτονεργικά/νοραδρενεργικά αντικα-
ταθλιπτικά (venlafaxine, duloxetine, milnacipran, 
mirtazapine, mianserin, moclobemine) με SSRIs σε 
ασθενείς με MMD.

Επιλέχθηκαν τελικά 93 μελέτες, όπου συμμετείχαν 
συνολικά 17036 εθελοντές, οι οποίες συγκρίθηκαν 
με το μοντέλο σύγκρισης τυχαίων-γεγονότων. Η θε-
ραπεία με σεροτονεργικά+ντοπαμινεργικά αντικα-
ταθλιπτικά είχε καλύτερα κλινικά αποτελέσματα σε 
σχέση με τη θεραπεία με SSRIs (RR=1.095, ποσο-
στό ανταπόκρισης 63% εναντίον 59.3%: p=.003). 
Δεν υπάρχουν στοιχεία ετερογένειας μεταξύ των με-
λετών που συγκρίθηκαν (p=1.0). Η απομόνωση κά-
θε φαρμάκου ξεχωριστά δεν τροποποίησε το RR. 
Με εξαίρεση τη duloxetine (.985), τα RRs για την 
ανταπόκριση κάθε φαρμάκου ξεχωριστά ήταν κα-

τά 95% μεταξύ του διαστήματος ασφάλειας του RR 
(1.019-1.101).

Επομένως τα σεροτονεργικά+ντοπαμινεργικά αντι-
καταθλιπτικά φαίνεται να υπερτερούν σε σχέση με τα 
SSRIs στη θεραπευτική αντιμετώπισξ της MDD. Με το 
ΝΝΤ σαν κλινικό δείκτη, περίπου 24 ασθενείς θα χρει-
αστούν θεραπεία με αντικαταθλιπτικά διπλής δράσης 
σε αντίθεση με τα SSRIs, για καλύτερη ανταπόκριση. 
Η διαφορά είναι πιο κάτω από το NNT=10 που προ-
τείνεται από το Εθνικό Ινστιτούτο κλινικής αριστείας 
των Ηνωμένων Βασιλείων (UKNICE). Περεταίρω έ-
ρευνα είναι αναγκαία για να εντοπίσουμε τις δια-
φορές μεταξύ των διάφορων κατηγοριών αντικα-
ταθλιπτικών φαρμάκων σε συγκεκριμένους πλη-
θυσμούς που πάσχουν από MDD, με συγκεκριμέ-
να συμπτώματα.

Αντικαταθλιπτικά σεροτονεργικής και νοραδρενεργικής 
δράσης vs SSRIs, στην αντιμετώπιση της διαταραχής 
της μείζονος κατάθλιψης

Είναι τα αντικαταθλιπτικά που συνδυάζουν σεροτονεργικούς και νοραδρενεργικούς 
μηχανισμούς δράσης πιο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της διαταραχής της μείζονος 
κατάθλιψης σε σχέση με τους εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης;  
Μελέτη μετα-ανάλυσης ερευνών νεώτερων παραγόντων
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τόσο η προσκόλληση στη μεσογειακή δίαιτα 
όσο και η αυξημένη σωματική άσκηση έχουν 

ανεξάρτητα συσχετιστεί με μικρότερο κίνδυνο 
νόσου alzheimer (αD),άλλα η συνδυασμένη 
σχέση δεν έχει ακόμα διερευνηθεί. στόχος της 
παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η 
σχέση του συνδυασμού της δίαιτας και της 
φυσικής άσκησης με τον κίνδυνο νόσησης 
από τη νόσο alzheimer.

Μελετήθηκαν 1880 ηλικιωμένοι χωρίς συμπτώ-
ματα άνοιας, τρόφιμοι οίκων ευγηρίας, κάτοικοι 
της Νέας Υόρκης, για τους οποίους υπήρχαν δι-
αθέσιμες πληροφορίες τόσο σχετικά με την τρο-
φή όσο και με τη φυσική άσκηση. Νευρολογική 
εξέταση και νευροψυχιατρικές μετρήσεις πραγμα-
τοποιούνταν περίπου κάθε 1½ έτος από το 1992 
έως το 2006. Οι κύριοι προβλεπτικοί παράγοντες 
στα μοντέλα του Cox, οι οποίοι εξετάστηκαν ξε-
χωριστά και σε συνδυασμό, ήταν η επιμονή στο 
μεσογειακό τύπο διατροφής (κλίμακα από 0-9), 
που τριχοτομήθηκε σε χαμηλή, μεσαία και υψη-
λή και εν συνεχεία διχοτομήθηκε σε χαμηλή και 

υψηλή καθώς επίσης και η σωματική άσκηση (το 
σύνολο της εβδομαδιαίας συμμετοχής σε σωμα-
τικές δραστηριότητες) υπολογίζονταν με βάση τον 
τύπο της άσκησης (ελαφριά, μέτρια και επίπονη), 
που τριχοτομήθηκε σε απούσα, μερική και αυξη-
μένη συμμετοχή σε φυσική δραστηριότητα, και δι-
χοτομήθηκε σε χαμηλή και υψηλή. Τα μοντέλα 
μελέτης ταυτοποιήθηκαν με βάση την παραπάνω 
επιλογή τους, την ηλικία, το φύλο, την εθνικότη-
τα, το επίπεδο εκπαίδευσης, το γονότυπο της α-
πολιποπρωτεΐνης Ε, τη θερμιδική πρόσληψη, τα 
ενδιαφέροντα, το δείκτη μάζας σώματος, την ιδι-
ότητα καπνιστή, την κατάθλιψη, το δείκτη συννο-
σηρότητας και την κλίμακα κλινικής Άνοιας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν την εμ-
φάνιση 282 νέων περιπτώσεων ασθενών με νόσο 
Alzheimer σε διάρκεια μέσου όρου 5.4 (3.3) ετών 
που διεξάγονταν η παρακολούθηση. Όπως θεω-
ρήθηκε αυθόρμητα, τόσο ο Μεσογειακός τύπος 
διατροφής [σε σύγκριση με χαμηλό διαιτολογικό 
επίπεδο, βαθμός επικινδυνότητας (HR)] για τη μέ-
ση δίαιτα ήταν 0.98 [ 95% διάστημα εμπιστοσύ-
νης (CI) 0.72-1.33], ο (ΗR) για την υψηλή δίαιτα 

ήταν 0.60 [95% CI 0.42-0.87], πιθανότητα (P) = 
008, όσο και η φυσική άσκηση (σε σύγκριση με 
απουσία σωματικής δραστηριότητας), το (HR) για 
μερική φυσική άσκηση ήταν 0.75 (95% CI 0.54-
1.04),ο (ΗR) για αυξημένη φυσική δραστηριότητα 
ήταν 0.67 (95% CI, 0.47-0.95) P=03, συσχετίζο-
νται με χαμηλή συχνότητα εμφάνισης νόσου (AD). 
Συγκρίνοντας με άτομα, τα οποία δεν ακολουθού-
σαν τη διατροφή και δε συμμετείχαν σε σωματι-
κή άσκηση (χαμηλό επίπεδο δίαιτας και απουσία 
σωματικής άσκησης, απόλυτος δείκτης νόσησης 
19%),όσοι ακολουθούσαν τη δίαιτα και συμμετεί-
χαν σε φυσική άσκηση (υψηλό επίπεδο δίαιτας και 
αυξημένη δραστηριότητα) είχαν μικρότερο κίνδυ-
νο νόσησης από (αD) [απόλυτος κίνδυνος 12%, 
HR 0.65 95% (CI 0.44-0.96) P=.03].

Συμπεραίνουμε σε αυτή τη μελέτη ότι ο συνδυ-
ασμός του Μεσογειακού τύπου διατροφής όσο 
και της υψηλότερης σωματικής δραστηριότητας έ-
χει συσχετισθεί με χαμηλότερο κίνδυνο νόσησης 
από τη νόσο αlzheimer.

Σωματική άσκηση, διατροφή και κίνδυνος για νόσο Alzheimer
ΕΠιμΕλΕια: ΡΟζμαΡυ ζαλώνη 1, ηλιασ τζαβΕλλασ2

 1Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής, 2Ψυχίατρος, Επιστημονικός συνεργάτης 
 αιγινήτειο νοσοκομείο

Scarmeas N, MD; Luchsinger Jose A, MD; Schupf N, PhD; Brickman Adam M, PhD; Cosentino S, PhD;  
Tang Ming X, PhD; Stern Y, PhD.
JAMA. 2009; 302(6):627-637.

Διαφυλικές διαφορές στην αυτοχορήγηση κανναβινοειδών 
και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών
ΕΠιμΕλΕια: ηλιασ ΠαΠαλιασ1, ηλιασ τζαβΕλλασ2

1Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής, 2Ψυχίατρος, Επιστημονικός συνεργάτης
αιγινήτειο νοσοκομείο

Fattore L, Fadda P, Fratta W. Psychoneuroendocrinology 2009.

h ουσιοεξάρτηση συνιστά ένα μείζον πρόβλημα σε διεθνές επίπεδο. 
Είναι γεγονός ότι τα σχετιζόμενα με την ουσιοεξάρτηση προβλήματα 

έχουν πολύ μεγάλη αρνητική επίδραση στην ποιότητα της ζωής όλων μας. 
Οι εμπλεκόμενοι με την κατάχρηση ουσιών, τα μέλη του άμεσου περίγυρού 
τους, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες υγείας είναι τα τμήματα του πληθυσμού 
που επηρεάζονται άμεσα από το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Συχνά γίνονται προσπάθειες για να καθοριστούν οι παράγοντες εκείνοι που 
μπορούν να οδηγήσουν κάποιον στην ουσιοεξάρτηση.

Πολλές μελέτες έχουν προσφέρει ενδείξεις για σημαντικές διαφυλικές δια-
φορές αναφορικά με την έναρξη, την πορεία και τη θεραπεία της κατάχρησης-
εξάρτησης από ουσίες. Προκλινικές έρευνες συνηθέστερα έχουν χρησιμοποι-
ήσει πειραματικά μοντέλα εξάρτησης (όπως από του στόματος ή ενδοφλεβί-
ως αυτοχορήγηση) ώστε να διευκρινιστούν οι περιβαλλοντικοί, νευροβιολογι-
κοί και γενετικοί παράγοντες που συντείνουν στη μετάπτωση από την περιστα-
σιακή-«ψυχαγωγική» χρήση στην καταναγκαστική, ανεξέλεγκτη πρόσληψη ψυ-
χοδραστικών ουσιών.

Έντονη επιθυμία και υποτροπή στην αναζήτηση ναρκωτικών από άτομα σε α-
ποχή έχει επίσης βρεθεί να διαφέρει μεταξύ αντρών και γυναικών. Ο προσδιο-

ρισμός της νευροβιολογικής βάσης της αναζήτησης ουσίας και της ουσιοεξάρ-
τησης συνεχίζει να είναι μια πρόκληση στην έρευνα του φαινομένου της εξάρ-
τησης. αξιοσημείωτες διαφυλικές διαφορές εμφανίζονται στη σχετιζόμενη με 
ουσιοκατάχρηση συμπεριφορά, οι οποίες μεγάλωσαν την ανάγκη για έρευνα, 
σχετικά με το πως η κατανάλωση ουσιών μπορεί να έχει διαφορετικές αιτίες, δι-
αδρομή και επιπτώσεις σε άντρες και γυναίκες.

Σε συμφωνία με επιδημιολογικά δεδομένα στους ανθρώπους, διαφορές με-
ταξύ των δύο φύλων στη συμπεριφορά αναζήτησης και πρόσληψης ουσίας έ-
χουν αποδειχτεί σε μελέτες πειραματόζωων, με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα 
να αφορούν την κατάχρηση κανναβινοειδών.

κλινικά και προκλινικά ευρήματα καταδεικνύουν ότι το φύλο και οι ορμόνες 
του φύλου μπορεί να εξηγούν τις ατομικές διαφορές στην προδιάθεση σχετι-
κά με τις ενισχυτικές επιδράσεις των εξαρτησιογόνων ουσιών και ότι οι διαφο-
ρές στην ευαλωτότητα, στην ουσιοκατάχρηση μπορεί να διαμεσολαβηθούν από 
τους ίδιους βιολογικούς μηχανισμούς.

αυτή η βιβλιογραφική ανασκόπηση εστιάζει στις διαφορές μεταξύ αρσενικών 
και θηλυκών σε σχέση με την αυτοχορήγηση εξαρτησιογόνων ουσιών και πως 
μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να επηρεαστεί από το ορμονικό προφίλ.
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από την αρχαιότητα, από την εποχή του 
ιπποκράτη μέχρι σήμερα, έχουν γίνει 

πολλές απόπειρες ταξινόμησης. σημαντική 
είναι η συμβολή του emil Kraepelin, που 
είχε διαχωρίσει τις συναισθηματικές από τις 
σχιζοφρενικές διαταραχές. Ο μεγάλος αυτός 
εκπρόσωπος της περιγραφικής Ψυχιατρικής 
προσέγγισε τις δύο νόσους διαχρονικά και 
όχι μόνο στατικά.

Η σύγχρονη προσέγγιση του προβλήματος της 
ψυχιατρικής ταξινόμησης άρχισε στο τέλος της 
δεκαετίας του 1960. Σήμερα υπάρχουν δύο τα-
ξινομητικά συστήματα: αυτά είναι το ICD-10 του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και το 
DSM-IV, της αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας 
(APA).

Έχει πρόσφατα προταθεί, στα διαγνωστικά κρι-
τήρια της σχιζοφρένειας, να συμπεριληφθούν 
και τα γνωσιακά ελλείμματα που χαρακτηρίζουν 
τη νόσο, καθώς κάτι τέτοιο, αφενός θα ενισχύ-
σει την προσοχή των γιατρών-κλινικών κι ερευ-
νητών-στις γνωσιακές διαταραχές των σχιζοφρε-
νών, κι αφετέρου θα βοηθήσει στη διάκριση με-
ταξύ σχιζοφρένειας και συναισθηματικών διατα-

ραχών. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να ε-
ξετάσει αυτή την πρόταση, υπό το πρίσμα των α-
πόψεων που πρόσφατα διατυπώθηκαν από τους 
Keefe and Fenton (Keefe RSE, Fenton WS. How 
should DSM-V criteria for schizophrenia include 
cognitive impairment? Schizophr Bull. 2007; 
33:912-920). Μέσα από ανασκόπηση της βιβλι-
ογραφίας, εξετάσαμε το ερώτημα, εάν τα γνωσι-

ακά ελλείμματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
την ειδοποιό διαφορά στις μείζονες ψυχώσεις. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι η 
προσθήκη των γνωσιακών διαταραχών στα κρι-
τήρια για τη σχιζοφρένεια στο DSM-V δε θα προ-
σφέρει σημαντική βοήθεια στη διαφορική διάγνω-
ση της σχιζοφρένειας από τη διπολική διαταρα-
χή και τις συναισθηματικές ψυχώσεις. Συνεπώς, 
αν κι η γνωσιακή δυσλειτουργία θα έπρεπε να 
συμπεριληφθεί στο DSM-V, δε θα έπρεπε να α-
ποτελεί από μόνη της διαγνωστικό στοιχείο, του-
λάχιστον μέχρι περισσότερο εμπεριστατωμένες 
ανασκοπήσεις δώσουν διαφορετικά δεδομένα. 
κατόπιν τούτων, προτείνουμε διάφορες εναλλα-
κτικές για τη θέση των γνωσιακών ελλειμμάτων 
στη σχιζοφρένεια στο DSM-V, όπως να πάρουν 
τη θέση ενός προσδιοριστικού στοιχείου ή να ο-
ριστούν ως μία διάσταση μέσα στο υβριδικό κα-
τηγορικό-διαστασιακό σύστημα. Με τα σημερινά 
δεδομένα, αυτές οι εναλλακτικές αντιπροσωπεύ-
ουν την πιο μετριοπαθή προσέγγιση στο θέμα της 
προσθήκης των γνωσιακών ελλειμμάτων στα δια-
γνωστικά κριτήρια της σχιζοφρένειας και ενδεχο-
μένως των συναισθηματικών διαταραχών.

Γνωσιακά ελλείμματα στη Σχιζοφρένεια 
και τις Συναισθηματικές Ψυχώσεις: σκέψεις για τη θέση τους 
στα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-V

ΕΠιμΕλΕια: ΓΕώΡΓια μΠαλτα1, ηλιασ τζαβΕλλασ2

1Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής, 2Ψυχίατρος, Επιστημονικός συνεργάτης
αιγινήτειο νοσοκομείο

Bora E, Yϋcel M, Pantelis C  
Schizophrenia Bull 2009.

Η προσθήκη των γνωσιακών διαταραχών 

στα κριτήρια για τη σχιζοφρένεια στο DSM-V 

δε θα προσφέρει σημαντική βοήθεια στη 

διαφορική διάγνωση της σχιζοφρένειας από 

τη διπολική διαταραχή και τις συναισθημα-

τικές ψυχώσεις. Συνεπώς, αν κι η γνωσιακή 

δυσλειτουργία θα έπρεπε να συμπεριληφθεί 

στο DSM-V, δε θα έπρεπε να αποτελεί από 

μόνη της διαγνωστικό στοιχείο

Σχέση μεταξύ της ιδεοψυχαναγκαστικής συμπτωματολογίας 
και της βαρύτητας της ψύχωσης στη σχιζοφρένεια: 
συστηματική αναθεώρηση και μετά-ανάλυση
ΕΠιμΕλΕια: Ξανθη σταχτΕα1, ηλιασ τζαβΕλλασ2

1Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής, 2Ψυχίατρος, Επιστημονικός συνεργάτης
αιγινήτειο νοσοκομείο

Cunill R, Castells X, Simeon D. Department of Psychiatry, Mount Sinai School of Medicine, New York, NY, USA. 
ruthcunill@gmail.com
J Clin Psychiatry, Jan 70(1):70-82, 2009

η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι η αγχώδης διαταραχή, 
την οποία χα ρακτηρίζουν επαναλαμβανόμενες, ανε πιθύμητες 

και απαράδεκτες για το άτομο σκέψεις, που συνοδεύονται από 
δυσφορία και (σε άλλοτε άλλο ποσοστό) από στερεότυπες κινητικές 
ή και νοητικές εκδηλώσεις. Εξάλλου η σχιζοφρένεια είναι μια νοσολογική 
οντότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από υποκειμενική μεταβολή της 
εσωτερικής και εξωτερικής πραγματικότητας και από διαταραχές της 
σκέψης, της αντίληψης, του συναισθήματος, της βούλησης και της 
συμπεριφοράς. 

Τα ιδεοψυχαναγκαστικά και τα σχιζοφρενικά συμπτώματα εμφανίζουν με-
ταξύ τους μια ποικιλία σχέσεων. Πολλές φορές τα ιδεοψυχαναγκαστικά συ-
μπτώματα προηγούνται και ακολουθεί η σχιζοφρενική συμπτωματολογία ή 

συμβαίνει και το αντίθετο. Σε μερικές περιπτώσεις τα σχιζοφρενικά και τα ι-
δεοψυχαναγκαστικά συμπτώματα είναι δυσδιάκριτα. Σε άλλες περιπτώσεις 
οι ιδεοληψίες και οι ψυχαναγκασμοί αποτελούν εκδηλώσεις της παραλη-
ρητικής επεξεργασίας κατά τη διάρκεια ενεργού ψύχωσης. Πρόσφατες με-
λέτες επισημαίνουν ότι η διάκριση ή καλύτερα η διαφορική διαγνωστική 
τοποθέτηση ανάμεσα στα ιδεοψυχαναγκαστικά συμπτώματα και τη σχιζο-
φρενική ψύχωση δεν είναι τόσο εύκολη. Έτσι στην παρούσα εργασία εν-
σωματώνονται τα αποτελέσματα παλαιότερων μελετών σε μια συστηματι-
κή αναθεώρηση με την εφαρμογή της μετά-ανάλυσης.
Πηγές: Η αναζήτηση των εργασιών έγινε στη βάση δεδομένων του PubMed 
(από το 1950 έως το Σεπτέμβριο του 2006) και του Psych Info (από το 1950 
έως το Σεπτέμβριο του 2006) με σκοπό την αξιολόγηση των ιδεοψυχανα-
γκαστικών συμπτωμάτων και της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής στη βα-
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ρύτητα των ψυχωσικών συμπτωμάτων σε ασθενείς με σχιζοφρένεια χρησι-
μοποιώντας ως λέξεις αναζήτησης (σχιζοφρένεια ή ψύχωση ή ψυχωτικός) και 
( ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή ή OCD ή ιδεοληψία ή ψυχαναγκασμός ή ι-
δεοληπτικός ή ψυχαναγκαστικός). αναζητήθηκαν επίσης οι λίστες αναφοράς 
όλων των ανακτημένων άρθρων.
Επιλογή Μελετών: Είκοσι τρεις μελέτες περιλήφθηκαν στη συστηματική 
αναθεώρηση και δεκαοκτώ άρθρα παρείχαν χρήσιμα δεδομένα για τη με-
τά-ανάλυση.
Εξαγωγή Στοιχείων: Όλα τα σχετικά δεδομένα ελήφθησαν χρησιμοποιώ-
ντας τυποποιημένη φόρμα έκθεσης από δύο ερευνητές. Υπολογίστηκαν τα 
μεγέθη αποτελεσμάτων και οι ομαδικές εκτιμήσεις. Τα δεδομένα αναλύθη-
καν ξεχωριστά για τις εργασίες που χρησιμοποιήθηκε η διάκριση συμπτω-
μάτων και διαταραχής.
Σύνθεση Στοιχείων: Η παρουσία ιδεοψυχαναγκαστικών συμπτωμάτων συ-
σχετίστηκε σε σημαντικό βαθμό με την βαρύτητα των ψυχωσικών συμπτω-

μάτων στο σύνολό τους (τυπική διαφορά μέσων [95% διάστημα εμπιστο-
σύνης (CI)], 0.39 (0.14 έως 0.64), των θετικών ψυχωσικών συμπτωμάτων 
[0.28 (0.00 έως 0.56)], και των αρνητικών ψυχωσικών συμπτωμάτων [0.36 
(0.11 έως 0.62)]. Σε αντίθεση με αυτά τα ευρήματα δε βρέθηκε διαφορά 
στη βαρύτητα των ψυχωσικών συμπτωμάτων στο σύνολό τους [0.19 (-0.14 
έως 0.51)], των θετικών ψυχωσικών συμπτωμάτων [-0.01(-0.20 έως 0.19)] 
και των αρνητικών ψυχωσικών συμπτωμάτων [-0.11 (-0.30 έως 0.08)] στην 
παρουσία ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής σε σχέση με την υποομάδα μη 
παρουσίας της διαταραχής.
Συμπέρασμα: αυτή η πρώτη μετά-ανάλυση ανέδειξε ότι η ύπαρξη ιδεο-
ψυχαναγκαστικών συμπτωμάτων στη σχιζοφρένεια σχετίζεται με μεγαλύτε-
ρη βαρύτητα όσον αφορά τα συνολικά, θετικά και αρνητικά ψυχωσικά συ-
μπτώματα. αυτή η συσχέτιση δεν βρέθηκε όταν αναζητήθηκε για την κατη-
γορική διάκριση της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής.

τ όσο η american heart association, όσο και η american academy 
of Neurology δημοσιεύουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις 

επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις τους, σχετικά με θέματα που άπτονται 
της διαγνωστικής και θεραπευτικής των αΕΕ. μέχρι πρόσφατα δεν είχε 
δημοσιευτεί ανάλογο κείμενο που να αφορά τα Παροδικά ισχαιμικά 
Επεισόδια (ΠιΕ).

ως εκ τούτου και κάνοντας μια ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, από 
το 1990 μέχρι το 2007, οι φορείς αυτοί διατύπωσαν για πρώτη φορά κατευ-
θυντήριες οδηγίες για τη διερεύνηση ασθενών με ΠΙΕ και ταυτόχρονα πρό-
τειναν τον επαναπροσδιορισμό του όρου ΠΙΕ.

Μέχρι σήμερα ονομάζουμε ΠΙΕ τα βραχείας διάρκειας επεισόδια νευρολο-
γικής σημειολογίας που αποδίδονται σε εντοπισμένη ισχαιμική βλάβη και δε 
διαρκούν περισσότερο από 24 ώρες. Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι το 30-
50% των ασθενών με ΠΙΕ παρουσιάζουν με τη βοήθεια ακολουθιών διάχυ-
σης μαγνητικής τομογραφίας (Diffusion Weighted MRI) ισχαιμικό έμφρακτο! 
Επίσης εκτιμάται ότι ποσοστό 10-15% των ασθενών με ΠΙΕ θα εγκαταστήσουν 
ισχαιμικό αΕΕ εντός των επόμενων 3 μηνών! Μάλιστα οι μισοί εξ αυτών θα 
υποστούν το αΕΕ εντός των πρώτων 48 ωρών από την εκδήλωση του ΠΙΕ. 
ως εκ των άνω συνιστάται σε ασθενείς με ΠΙΕ ο απεικονιστικός έλεγχος του 
εγκεφάλου, κατά προτίμηση με μαγνητική τομογραφία, εντός των πρώτων 

24 ωρών. Επιπλέον θα πρέπει να γίνει υπερηχογραφικός έλεγχος των τρα-
χηλικών αρτηριών και ηλεκτροκαρδιογράφημα, ενώ σε περιπτώσεις που ει-
κάζεται καρδιογενής εμβολή θα πρέπει επιπρόσθετα να γίνεται υπερηχογρά-
φημα καρδιάς και Holter ρυθμού 24ωρου. Συνιστάται η άμεση εισαγωγή σε 
νοσοκομείο για άμεση διερεύνηση σε ασθενείς με ABCD2 σκορ μεγαλύτε-
ρο του 3. Το γενικότερο συμπέρασμα και μήνυμα του συγκεκριμένου κειμέ-
νου οδηγιών είναι ότι οι ασθενείς με ΠΙΕ θα πρέπει να θεωρούνται ως ασθε-
νείς υψηλού κινδύνου για την εγκατάσταση αΕΕ και η διαγνωστική τους διε-
ρεύνηση θα πρέπει να γίνεται άμεσα.

Η American Heart Association καθιερώνει πλέον έναν νέο ορισμό για τα 
ΠΙΕ, σύμφωνα με τον οποίο διατηρείται το χρονικό διάστημα των 24 ωρών. 
Εξαιρούνται πλέον οι ασθενείς με απεικονιστικά τεκμηριωμένο, αν και κλι-
νικά βουβό, ισχαιμικό έμφρακτο. Η σύσταση για την εισαγωγή ασθενών με 
ΠΙΕ και ABCD2 σκορ μεγαλύτερο του 3 στο νοσοκομείο για διερεύνηση, έ-
χει νόημα σε χώρες που δε διαθέτουν ανεπτυγμένο δίκτυο Μονάδων αΕΕ 
(Stroke Units). κάτι τέτοιο ισχύει και για τη χώρα μας. αντίθετα σε χώρες με 
πλήρη κάλυψη του πληθυσμού με σχετικές μονάδες, όπως η γερμανία, θα 
ήταν σκόπιμη, δεδομένης της διαθεσιμότητας, η εισαγωγή όλων αυτών των 
ασθενών στο νοσοκομείο. Τέλος, το μοντέλο των Μονάδων ΠΙΕ (TIA-Unit), 
όπως αυτό αναπτύσσεται τώρα στη Μεγάλη Βρετανία, θα μπορούσε να α-

Οι πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρείας 
Εγκεφαλικών Επεισοδίων για τη διερεύνηση ασθενών με Παροδικό 
Ισχαιμικό ΑΕΕ

ΕΠιμΕλΕια: κώστασ σΠΕΓΓΟσ  
Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας

Easton JD, Saver JL, Albers GW et al.  
Stroke 2009; 40:2276-2293.
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η δράση της ιντερφερόνης βήτα1β (IFN
beta1b) στη διαλείπουσα μορφή της 

πολλαπλής σκλήρυνσης (Πσ) θεωρείται ότι 
είναι δοσοεξαρτώμενη. το ιδανικό δοσολογικό 
σχήμα δεν έχει αποσαφηνιστεί. σύμφωνα 
με μια προηγούμενη μελέτη η χορήγηση 
500μg IFNbeta1b είναι καλά ανεκτή. Για 
την αντιμετώπιση της διαλείπουσας Πσ έχει 
εγκριθεί και η χορήγηση του Glatiramer 
acetate, το οποίο έχει έναν εντελώς 
διαφορετικό μηχανισμό δράσης σε σύγκριση 
με την IFNbeta1b. σκοπός τη παρούσας 
μελέτης ήταν να εξετάσει κατά πόσο η αύξηση 
της χορηγούμενη δόσης IFNbeta1b από 250 
σε 500μg προκαλεί περαιτέρω βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς της και παράλληλα να 
τη συγκρίνει με το Glatiramer acetate.

Στην τυχαιοποιημένη πολυκεντρική μελέτη φά-
σης ΙΙΙ συμμετείχαν συνολικά 224 ασθενείς με 
διαλείπουσας μορφής ΠΣ, οι οποίοι δεν είχαν 
προηγουμένως λάβει κάποια ανοσοτροποποι-
ητική θεραπεία. Οι ασθενείς αυτοί είχαν τουλά-
χιστον 1 ώση της νόσου κατά το έτος, πριν την 
εισαγωγή τους στη μελέτη, ενώ παρουσίαζαν 
σκορ μεταξύ 0 και 5 στην κλίμακα EDSS. Η τυχαι-
οποίηση έγινε σε αναλογία 2:2:1 για τα 250μg IFN-
beta1b, τα 500μg IFN-beta1b και την καθιερωμέ-
νη δόση Glatiramer Acetate αντίστοιχα. Η διάρ-
κεια της μελέτης ήταν 2 έτη με συνολική παρακο-
λούθηση έως 3.5 χρόνια.

αξιολογήθηκε η εμφάνιση νέων ώσεων, η επι-
βάρυνση του σκορ της κλίμακας EDSS και η αύ-
ξηση του φορτίου βλαβών στη μαγνητική τομο-
γραφία. ως προς τις δύο πρώτες παραμέτρους δε 
διαπιστώθηκαν κάποιες διαφορές μεταξύ των τρι-
ών ομάδων.

Σχετικά με τον όγκο των βλαβών στις Τ2 ακολου-
θίες μαγνητικής τομογραφίας φάνηκε μια ήπια, στα-
τιστικώς μη σημαντική υπεροχή της ΙFN-beta1b. 
Στην ομάδα αυτή καταγράφηκαν επίσης γριπώδη 
σύνδρομα, ενώ μεταξύ των ασθενών που έλαβαν 
Glatiramer Acetate καταγράφηκαν πιο συχνά ερε-
θισμοί στην περιοχή της ένεσης. Συνολικά όμως 
και οι δύο ουσίες έγιναν καλά ανεκτές.

Το τελικό συμπέρασμα των συγγραφέων ήταν 
ότι αφενός τα 500μg IFN-beta1b δεν υπερέχουν 
έναντι των 250μg και αφετέρου ότι η δραστικότη-
τα και των δυο δοσολογικών σχημάτων δε διαφέ-
ρει από εκείνη του Glatiramer Acetate.

αν και αυτού του τύπου οι μελέτες αύξησης της 
χορηγούμενης δόσης ή άμεσης σύγκρισης σκευ-
ασμάτων που χρησιμοποιούνται στην καθημερι-
νή θεραπευτική έχουν κατηγορηθεί ότι εξυπηρε-
τούν σε ένα βαθμό ανάγκες του φαρμακευτικού 
marketing, στην πράξη η παρούσα μελέτη δίνει 
ουσιαστικές απαντήσεις σε ερωτήματα της «καθη-
μερινής» κλινικής πρακτικής. Άλλωστε πολύ συ-
χνά τίθεται από την πλευρά των ασθενών το ερώ-
τημα ποια από τις διαθέσιμες ανοσοτροποποιητι-
κές θεραπείες είναι πιο αποτελεσματική. Τα απο-
τελέσματα της παρούσας μελέτης (BEYOND) έρ-
χονται, σε συνέχεια εκείνων της μελέτης REGARD, 
να αναδείξουν τις δύο ουσίες ουσιαστικά ισόπα-
λες. Μετά τις μελέτες BEYOND και REGARD θεω-
ρείται μάλλον απίθανο να έχουν θετικό αποτέλε-

σμα άλλες μελέτες σχετικά με την αύξηση της χο-
ρηγούμενης δόσης IFN-beta1b. αντιθέτως, υπάρ-
χουν ενδείξεις ότι η αύξηση της χορηγούμενης δό-
σης Glatiramer Acetate βελτιώνει την αποτελεσμα-
τικότητα της θεραπείας.

Θα πρέπει τέλος να επισημάνουμε ότι τα αποτελέ-
σματα της μελέτης BEYOND προκάλεσαν μια σχε-
τική έκπληξη και αμηχανία δεδομένου ότι είχε -α-
τεκμηρίωτα- επικρατήσει η άποψη ότι το Glatiramer 
Acetate ενδείκνυται για τις ηπιότερες μορφές της 
νόσου, ενώ η IFN-beta1b υπερέχει στις περιπτώσεις 
με μεγαλύτερη ενεργότητα της νόσου. Οι συγγρα-
φείς προσπάθησαν να δώσουν εξηγήσεις για το α-
πρόσμενο τελικό αποτέλεσμα, αναφέροντας μεταξύ 
των άλλων το συνολικά μικρό αριθμό ώσεων και 
την πρώιμη έναρξη της θεραπείας για τη μη υπε-
ροχή της IFN-beta1b. Η απλούστερη ερμηνεία των 
ευρημάτων της μελέτης BEYOND θα μπορούσε να 
είναι ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καμιά κλινικά ση-
μαντική διαφορά σε ότι αφορά τη δραστικότητα της 
IFN-beta1b και του Glatiramer Acetate.

ποτελέσει μια εύκολα εφαρμόσιμη λύση και για την Ελλάδα.

Ιντερφερόνη βήτα-1Β σε ασθενείς με Πολλαπλή 
Σκλήρυνση: Βοηθά η μεγαλύτερη δόση περισσότερο;

ΕΠιμΕλΕια: κώστασ σΠΕΓΓΟσ
Επίκουρος καθηγητής νευρολογίας

O’Connor P, Filippi M, Arnason B, et al for the BEYOND Study Group.
Lancet Neurol 2009; 8:889-897.
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Νευροληπτικό κακοήθες σύνδρομο ή αντίδραση 
στο φάρμακο στατίνη; Περιστατικό
ΕΠιμΕλΕια: ΠΕλαΓια τσΟμΠανακη, ιατρός, αθήνα

Cooper JM, Jones AL, School of Biomedical Sciences, and daggerDepartment of Clinical Pharmacology, 
University of Newcastle, Callaghan, Australia.

μία γυναίκα ηλικίας 60 ετών, με μακρύ ψυχιατρικό ιστορικό προσήλθε 
με παραλήρημα και αφωνία. Ήταν εμπύρετη, με δυσκαμψία 

άκρων και αυξημένη την κρεατινική κινάση ορού (CK). 
Ήταν υπό αγωγή με pericyazine. Η χρήση ντοπαμινικού αναστολέα, όπως η 

pericyazine, σε συνδυασμό με κατάστασεις διαταραχής της συνείδησης, δυσλει-
τουργίας του αυτόνομου και αυξημένα επίπεδα CK πρέπει να μας βάλουν σε 
υποψία για το νευροληπτικό κακοήθες σύνδρομο (NMS). 

Η διάγνωση επιβεβαίωσε την υποψία για NMS και θεραπεύτηκε επιτυχώς με 
τη χορήγηση βρωμοκρυπτίνης. Οκτώ χρόνια μετά, προσήλθε πάλι με συμπτώ-
ματα που υποδείκνυαν υποτροπή του NMS με συνοδά αύξηση των επιπέδων 
CK και μυαλγία, χωρίς δυσκαμψία των άκρων. Η ασθενής βρισκόταν υπό αγω-

γή με quetiapine, lithium, simvastatin και clarithromycin. Τα μακρολίδια, όπως 
και η clarithromycin αναστέλλουν τη μεταβολική οδό των στατινών μέσω του 
κυτοχρώματος CYP450 3A4 του συστήματος των ηπατικών ενζύμων, προκα-
λώντας συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά του NMS. Με τη διακοπή της χο-
ρήγησης simvastatin αμέσως μειώθηκαν τα επίπεδα της CK στον ορό και ανα-
κουφήστηκαν τα συμπτώματα. 

αυτό το περιστατικό αποδεικνύει τη σημαντικότητα της διαφορικής διαγνω-
στικής σε ασθενείς που προσέρχονται με διαταραχή του επιπέδου συνείδησης, 
αυτόνομες διαταραχές και αυξημένα επίπεδα CK στον ορό. Συγκεκριμένα σε 
ασθενή με ιστορικό NMS, η λήψη ενός σχολαστικού ιστορικού είναι σημαντική 
για τη διάγνωση και την αποφυγή λαθών.

υπολογίζεται ότι το 30% των ισχαιμικών αΕΕ 
είναι καρδιοεμβολικής αιτιολογίας. η κολπική 

μαρμαρυγή αποτελεί μακράν το σημαντικότερο 
αίτιο καρδιοεμβολικών αΕΕ και σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της μελέτης ReaCh, 4050% των 
ασθενών με κολπική μαρμαρυγή δε λαμβάνουν 
αντιπηκτική αγωγή. η χορήγηση κουμαρινικών 
αντιπηκτικών είναι αποτελεσματική, αλλά 
χαρακτηρίζεται από αρκετές δυσκολίες και 
περιορισμούς που αφορούν τους απαραίτητα 
συχνούς ελέγχους της πήξης, την προσοχή στη 
συγχορήγηση διαφόρων φαρμάκων και τη 
λήψη συγκεκριμένων τροφών, καθώς και τη 
βραδεία έναρξη της δράσης τους και τις συχνές 
αλλαγές στο δοσολογικό τους σχήμα. ώς εκ 
τούτου η χρήση ενός απλούστερου και εξίσου 
αποτελεσματικού φαρμάκου θα αποτελούσε 
σημαντικότατη πρόοδο σε ότι αφορά τη θεραπεία 
πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης σε 
ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή.

Σκοπός της μελέτης RELY ήταν να εξετάσει την απο-
τελεσματικότητα και την ασφάλεια του Dabigatran 
σε σύγκριση με τη Βαρφαρίνη, στο πλαίσιο της θε-
ραπείας πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόλη-
ψης σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μελέτη δευτερογε-
νούς πρόληψης αΕΕ σε συνολικά 18113 ασθενείς 
με κολπική μαρμαρυγή που εξέτασε για διάστημα 
περίπου δύο ετών την ασφάλεια και την αποτελε-
σματικότητα του Dabigatran σε δόση 220mg και 

300mg σε σύγκριση με τη Βαρφαρίνη. Το 20% των 
ασθενών ανέφεραν ιστορικό προηγούμενου αΕΕ 
ή παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου.

αποδείχτηκε ότι και οι δύο δόσεις Dabigatran πε-
ριορίζουν στατιστικώς σημαντικά τον κίνδυνο εκδή-
λωσης αΕΕ ή αρτηριακής εμβολής σε σύγκριση με 
τη Βαρφαρίνη (INR: 2-3). Πιο συγκεκριμένα 1.69% 
των ασθενών υπό Βαρφαρίνη παρουσίασαν αΕΕ ή 
εμβολή ετησίως, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 
χαμηλό και ψηλό δοσολογικό σχήμα Dabigatran 
ήταν 1.53% και 1.11% αντίστοιχα. Ο σχετικός κίν-
δυνος εκδήλωσης αΕΕ ή εμβολής σε σύγκριση με 
τη Βαρφαρίνη ήταν 0.91 για τα 220mg Dabigatran 
και 0.66 για τα 300mg Dabigatran ημερησίως. Το 
ποσοστό των σοβαρών αιμορραγικών επιπλοκών 
ήταν μεταξύ των ασθενών με το χαμηλό δοσολο-
γικό σχήμα Dabigatran, στατιστικά σημαντικά χα-
μηλότερο σε σύγκριση με τη Βαρφαρίνη (2.71% έ-
ναντι 3.36% ετησίως, p=0.003), ενώ δε διαπιστώ-
θηκε σημαντική διαφορά μεταξύ Βαρφαρίνης και 
300mg Dabigatran.

Συμπερασματικά η ημερήσια δόση των 220mg 
Dabigatran παρουσιάζει παραπλήσια ποσοστά 
αΕΕ και συστηματικών εμβολών σε σύγκριση με 
τη θεραπεία με Βαρφαρίνη και στατιστικά σημαντι-
κά χαμηλότερα ποσοστά αιμορραγιών. αντίθετα η 
ημερήσια δόση 300mg Dabigatran μειώνει σημα-
ντικά τον κίνδυνο αΕΕ ή εμβολής με παραπλήσια 
ποσοστά αιμορραγιών.

Είναι γνωστό ότι η χορήγηση αντιπηκτικών κου-
μαρινικών από το στόμα αποτελεί την πλέον απο-

τελεσματική θεραπεία πρωτογενούς και δευτερογε-
νούς πρόληψης αΕΕ σε ασθενείς με κολπική μαρ-
μαρυγή. Υπολογίζεται όμως ότι λόγω του φόβου 
τυχόν αιμορραγικών επιπλοκών, αλλά και λόγω 
των αναγκαίων τακτικών ελέγχων πηκτικότητας, τε-
λικά το 50% των ασθενών αυτών δε λαμβάνουν 
τη δέουσα αντιπηκτική αγωγή. αξίζει επίσης να ε-
πισημανθεί, ότι σχεδόν ένας στους τρεις ασθενείς 
υπό αντιπηκτική αγωγή δεν είναι επαρκώς ρυθμι-
σμένος. Το Dabigatran αποτελεί έναν άμεσο ανα-
στολέα της θρομβίνης. Τα ουσιαστικά πλεονεκτή-
ματα της θεραπείας με Dabigatran είναι το γεγο-
νός ότι δεν υπάρχει ανάγκη τακτικών ελέγχων του 
INR, ενώ το δοσολογικό σχήμα δεν εξαρτάται από 
το σωματικό βάρος του ασθενούς. Δεν υπάρχει 
λόγος αποφυγής λήψης συγκεκριμένων τροφών, 
δεν υπάρχουν ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις με 
άλλα φάρμακα και η έναρξη της δράσης της θε-
ραπείας είναι άμεση. Όλα αυτά τα στοιχεία καθι-
στούν τη λήψη του Dabigatran σαφώς πιο εύκο-
λη και απλή σε σύγκριση με τη λήψη κουμαρινι-
κών. Μένουν βέβαια να απαντηθούν ορισμένα ε-
ρωτήματα σχετικά με την ανοχή του φαρμάκου, τη 
χρήση του σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία, 
αλλά και με την αυξημένη εμφάνιση εμφραγμάτων 
του μυοκαρδίου. Σε κάθε περίπτωση το Dabigatran 
αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θεραπευ-
τική εναλλακτική λύση για τους ασθενείς με κολ-
πική μαρμαρυγή.

Ένας νέος άμεσος αναστολέας της θρομβίνης αποτελεί 
εναλλακτική λύση έναντι των κουμαρινικών αντιπηκτικών 
για τους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή
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