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Περίληψη
Ψυχοφαρµακολογία ορίζεται ο τοµέας που εστιάζει στην ακριβή καταγραφή των µεταβολών
στην ψυχοπαθολογία του ατόµου, οι οποίες επέρχονται µετά από χορήγηση ψυχοτρόπων
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ουσιών. Η ιστορία της µπορεί να χωριστεί σε τρεις διακριτές περιόδους. Με την εισαγωγή της
µορφίνης, του βρωµιούχου καλίου, της ένυδρης χλωράλης, της σκοπολαµίνης, της παραλδεΰδης
κ.α. στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα εγκαινιάζεται η πρώτη περίοδος της ψυχοφαρµακολογίας .
Αυτό οδήγησε και στην αντικατάσταση των φυσικών περιορισµών µε φαρµακευτικά µέσα,
προκειµένου να ελέγχεται η συµπεριφορά που εκτρέπεται του φυσιολογικού.
Η εισαγωγή του νικοτινικού οξέος, της πενικιλίνης, της θειαµίνης κλπ κατά το πρώτο µισό
του 20ου αιώνα (δεύτερη περίοδος), οδήγησε σε σηµαντικές αλλαγές στη διαγνωστική κατανοµή
των ψυχιατρικών παθήσεων:οι ψυχώσεις εξαιτίας της εγκεφαλικής πελλάγρας και η άνοια
εξαιτίας της γενικευµένης συφιλιδικής παράλυσης ουσιαστικά εξαφανίστηκαν από τα
ψυχιατρικά νοσοκοµεία ενώ η επικράτηση των διαταραχών µνήµης µειώθηκε βαθµιαία.
Η εισαγωγή της πρώτης σειράς των ψυχοτρόπων φαρµάκων και η φασµα-φωτοφθοριοµετρία κατά τη δεκαετία του 1950, έφερε τη µεγάλη ανάπτυξη ("έκρηξη") της
ψυχοφαρµακολογίας. Ξεκινά λοιπόν η τρίτη περίοδος της Ψυχοφαρµακολογίας, η οποία
επίσηµα συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Σε αυτό το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα είχαµε την
ανάπτυξη και κλινική εφαρµογή αποτελεσµατικών φαρµάκων κατά της µανίας, της
σχιζοφρένειας, της κατάθλιψης, της διπολικής διαταραχής, της γενικευµένης αγχώδους
διαταραχής, της διαταραχής πανικού, της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, της νόσου
Alzheimer κλπ Με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον µας εστιάστηκε στην ετερογένεια των
πληθυσµών εντός των διαγνωστικών κατηγοριών τόσο για τη σχιζοφρένεια όσο και για την
κατάθλιψη.
Παράλληλα η εισαγωγή και ανάπτυξη της βιοϊατρικής τεχνολογίας στις δεκαετίες του 1980
και 1990 πρόσφερε τη διαφοροποίηση των υποτύπων των υποδοχέων. Ανοίγει λοιπόν µε την
ανατολή του 21ου αιώνα ο δρόµος για ψυχοτρόπα φάρµακα «κοµµένα και ραµµένα» πάνω στις
ικανότητες δέσµευσης των υποδοχέων. Στην ουσία µπήκαν οι βάσεις για την αιτιολογική
θεραπεία των ψυχικών νόσων. Σήµερα, µε τη βοήθεια της φαρµακογενοµικής και της
φαρµακογενετικής ίσως αναπτυχθούν ακόµα πιο εξειδικευµένης δράσης
αποτελεσµατικά ψυχοτρόπα φάρµακα.

Εισαγωγή

και πιο
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Ο άνθρωπος από τη στιγµή που ορίζεται ως το υποκείµενο της ιστορίας του και ως
δηµιουργός πολιτισµού, χρησιµοποιεί ψυχοτρόπες ουσίες. Στην πορεία του και µέσα από την
ιατρική επιστήµη, αρχίζει να παράγει ο ίδιος προς χρήση του ψυχοτρόπα φάρµακα, πέραν των
ψυχοτρόπων ουσιών που ήδη βρίσκει στη φύση και ήδη χρησιµοποιεί. Ο όρος «ψυχοτρόπα
φάρµακα» επινοήθηκε από το Ralph Gerard, έναν Αµερικανό νευροφυσιολόγο το 1957.
Χρησιµοποίησε τη λέξη µε ευρεία έννοια, κάνοντας αναφορά σε όλα τα φάρµακα που επιδρούν
και τροποποιούν την ψυχική δραστηριότητα και την ανθρώπινη συµπεριφορά («φάρµακα για
την ψυχή») 1. Ο όρος τώρα «ψυχοφαρµακολογία» είναι ακόµα πιο παλιός. Επινοήθηκε από τον
φαρµακολόγο David Macht στα 1920. Σηµείωνε τότε σχετικά: " Η συνεισφορά µε εργασίες στο
πεδίο, το οποίο θα µας επιτρεπόταν να ονοµάσουµε ψυχοφαρµακολογία, είναι βεβαίως πολύ
ισχνή" 2. Τον επόµενο ακριβώς χρόνο (1921) από κοινού µε τον C. Mora, στην πειραµατική τους
µελέτη τους για την επίδραση των οπιοειδών αλκαλοειδών στη συµπεριφορά των επιµύων,
προσδιόρισαν την Ψυχοφαρµακολογία "ως το παρθένο έδαφος, που είναι γεµάτο δυνατότητες" 3.
Σε αυτό το σηµείο θυµίζουµε ότι ο D. Macht υπήρξε ο πρώτος που έθεσε γύρω στα 1915 τις
επιστηµονικές βάσεις για το πώς τα φάρµακα επιδρούν στη συµπεριφορά των πειραµατόζωων 4.
Ανατρέχοντας κανείς στην ιστορία της ψυχοφαρµακολογίας µέσα στους αιώνες,
ανακαλύπτει τις ρίζες της εάν ακολουθήσει µια σειρά σηµαντικών γεγονότων. Αυτά επίσηµα
ξεκινούν µε την αποµόνωση της µορφίνης από το όπιο από τον Serturner το 18065, του λιθίου
από τον ορυκτό πεταλίτης από τον Arfvedson το 1817 6,7 και του βρωµίου από τα φύκια από τον
Balard τo 1826 8. Αµέσως µετά έχουµε τη σύνθεση της ένυδρης χλωράλης από τον Liebig το 1832
και του βαρβιτουρικού οξέος από τον Baeyer το 1863. Tα γεγονότα κορυφώνονται µε τη σύνθεση
του φαινο-θειδιαζινικού δακτυλίου από τον Bernthsen το 1883 9, της αµφεταµίνης (φαινυλπροπυλαµίνη) από τον Edeleano το 1887 10 καθώς και του ιµινο-δι-βενζολικού πυρήνα από τους
Thiele και Holzinger το 1899.
Η ιστορία της φαρµακοθεραπείας των ψυχικών νόσων θα µπορούσε να χωριστεί σε τρεις
διακριτές περιόδους. Η πρώτη αρχίζει µε την εισαγωγή της µορφίνης, καλύπτοντας το δεύτερο
µέρος του 19ου αιώνα και ολοκληρώνεται µε τη σύνθεση του πρώτου κλινικά εφαρµοσµένου
βαρβιτουρικού, της βαρβιτάλης, το 1903. Η δεύτερη ξεκινά µε την ανάπτυξη των βαρβιτουρικών
καλύπτοντας το πρώτο µισό του 20ου αιώνα και τερµατίζεται το 1949 µε την ανακάλυψη της
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θεραπευτικής δράσης του λιθίου στη µανία. Η τρίτη περίοδος, την οποία και διανύουµε, αρχίζει
µε την ανάπτυξη του πρώτης σειράς των ψυχοτρόπων φαρµάκων κατά τη δεκαετία του 1950.

1. Πρώτη περίοδος
Η µορφίνη είναι το πρώτο φάρµακο που χρησιµοποιήθηκε ευρέως στην Ψυχιατρική µε
θεραπευτικά αποτελέσµατα

11,12.

O Alexander Woods µετά από πειραµατισµούς ανακάλυψε το

1855 ότι η µορφίνη χορηγούµενη µε «υποδερµική βελόνα»,όπως γραφόταν τότε, ανακούφιζε
άµεσα από το νευραλγικό πόνο. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην εισαγωγή της υποδόριας
χορήγησής της κατά τη δεκαετία του 1860 µε σκοπό τον γρήγορο έλεγχο της διέγερσης και της
επιθετικότητας στα ψυχιατρικά νοσοκοµεία 13,14.
Το δεύτερο ευρέως χρησιµοποιούµενο φάρµακο στην Ψυχιατρική υπήρξε το βρωµιούχο
κάλιο

15,16.

Καθώς ο Charles Lockock ανακάλυψε το 1857 ότι η χορήγηση βρωµιούχου καλίου

µείωνε τη συχνότητα των κρίσεων στην επονοµαζόµενη τότε «υστερική επιληψία», είχαµε την
εισαγωγή της ουσίας κατά τη δεκαετία του 1860 τόσο για τη θεραπεία της επιληψίας όσο και για
την ανακούφιση της νευρικότητας και της ανησυχίας 17,18,19.
Το τρίτο στη σειρά ευρέως χρησιµοποιούµενο και αποτελεσµατικό φάρµακο στην
Ψυχιατρική υπήρξε η ένυδρη χλωράλη. O Otto Liebreich ανακάλυψε το 1869 την υπνωτική της
δράση και αυτό οδήγησε στην εισαγωγή της κατά τη δεκαετία του 1870 για τη θεραπεία της
αϋπνίας 20,21.
Η συνετή χρήση των τριών αυτών φαρµάκων παρείχε τα κατάλληλα µέσα για την
επίτευξη ηρεµίας

σε όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Επέτρεψε παράλληλα την

αντικατάσταση από φαρµακολογικά µέσα κάθε είδους φυσικού περιορισµού για τον έλεγχο της
ψυχοκινητικής ανησυχίας και της βίαιης συµπεριφοράς, όταν αυτό χρειαζόταν.
Η εισαγωγή της υοσκυαµίνης (hyoscyamine) επήλθε στα 1833, µετά την αποµόνωσή της
από τα φύλλα και άνθη του φυτού υοσκύαµος o µέλας (hyoscyamus niger) 22. Πενήντα περίπου
χρόνια αργότερα είχαµε την εισαγωγή της υοσκiνης (hyoscine). Αυτή αποµονώθηκε από την
υοσκυαµίνη το 1880 23 , η δε ρακεµική της µορφή είναι η σκοπολαµίνη. Συµπληρωµατικά στις

5
εναλλακτικές αυτές θεραπείες, είχαµε στα 1882 την εισαγωγή της παραλδεΰδης, ενός
πολυµερούς της ακεταλδεΰδης 24. Φθάνοντας στην αυγή του 20ου αιώνα η χορήγηση υποδορίως
είτε µορφίνης και σκοπολαµίνης είτε αποµορφίνης και σκοπολαµίνης

επικράτησαν στον

χώρο της Ψυχιατρικής κατά της ανησυχίας και της διέγερσης 25. Τα φαρµακευτικά µέσα αυτά
βρίσκονταν µέχρι πρόσφατα- µία δεκαετία πίσω δηλαδή- ανάµεσα στις πιο αξιόπιστες και
αποτελεσµατικές θεραπείες για τον άµεσο έλεγχο της συµπεριφοράς 26.

2. ∆εύτερη περίοδος
Η είσοδος της βαρβιτάλης (veronal)- χηµικά ένα διεθυλ-βαρβιτουρικό οξύ- εγκαινιάζει την
δεύτερη περίοδο της ψυχοφαρµακολογίας. Συνετέθη από τους Fischer και von Mering το 1903 και
αποτελεί χηµικά ένα διεθυλ-βαρβιτουρικό οξύ. Θεωρείται το πρώτο βαρβιτουρικό που εισήχθη
στην κλινική πρακτική. Η αντικατάσταση µιας αιθυλικής οµάδας της βαρβιτάλης από µια
φαινυλική ρίζα απέφερε τη φαινοβαρβιτάλη, το δεύτερο στη σειρά βαρβιτουρικό το οποίο
χρησιµοποιήθηκε στα 1912

27-30.

Φθάσαµε έτσι στο σηµείο τη δεκαετία του 1950 να έχουµε τη

σύνθεση περισσοτέρων από 2500 βαρβιτουρικά ανάλογα. ∆ιέφεραν µεταξύ τους όµως ως προς
τη λιποδιαλυτότητα, την έναρξη δράσης αλλά και τη διάρκεια δράσης τους (από υπερβραχεία
σε βραχεία και από µέση έως µακρά). Περίπου πενήντα (50) από αυτά βρήκαν εφαρµογή στην
κλινική πρακτική ως υπνωτικά, ηρεµιστικά, σπασµολυτικά και γενικής χρήσης αναισθητικά31.
Τα βαρβιτουρικά αντικατέστησαν τις µεθυλικές σουλφονάλες στη «θεραπεία ύπνου»32-34και
κυριάρχησαν στη θεραπεία της αϋπνίας για περίπου 50 χρόνια 26.
Η ινσουλίνη εισήχθη στην Ψυχιατρική στα τέλη της δεκαετίας του 1920, µε σκοπό την
διέγερση όρεξης (ορεξιογόνο) αλλά και τη χαλάρωση35. Οι θεραπευτικές της ενδείξεις
διευρύνθηκαν από τον Sakel το 1930. Αρχικά τη χρησιµοποίησε για την ανακούφιση από τη
δυσφορία που αναπτύσσεται κατά την απόσυρση από τη µορφίνη. Στη συνέχεια, το 1934, την
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δοκίµασε στην αντιµετώπιση της σχιζοφρένειας

36.

Η

θεραπεία της σχιζοφρένειας µέσω

προκλητού κώµατος µε χορήγηση ινσουλίνης κυριάρχησε στη δεκαετία του 194037 . Παρέµεινε
στην πρώτη γραµµή µέχρι την εισαγωγή της χλωροπροµαζίνης στις αρχές της δεκαετίας του
1950 38. Εναλλακτικές θεραπείες κατά της σχιζοφρένειας στη δεκαετία του 1940 περιλάµβαναν
την επαγωγή (πρόκληση) επιληπτικών σπασµών µε ενδοφλέβια χορήγηση καµφοράς αρχικά και
στη συνέχεια µε ενδοµυϊκή χορήγηση πεντετραζόλης (cardiazol). Αυτά προτάθηκαν από τον
Ούγγρο Ladislas J. von Meduna στα µέσα της δεκαετίας του 1930, ο οποίος θεράπευε έτσι την
κατατονία και άλλα σχιζοφρενικά συµπτώµατα. Στη συνέχεια είχαµε την αντικατάσταση των
θεραπευτικών αυτών µέσων από τους ηλεκτρικά επαγόµενους σπασµούς. Οι Ιταλοί Ugo Cerletti
και Lucio Bini θεράπευαν µε τον ηλεκτρισµό (ηλεκτροσπασµοθεραπεία)τη σχιζοφρένεια ήδη από
το 1938. Όµως η µέθοδος αυτή έµελε να γίνει γνωστή ευρέως το 1949

39-41.

Το 1935 εισήχθη η αµφεταµίνη-ένα ισχυρό διεγερτικό- και η ρακεµική µορφή της για τη
θεραπεία της ναρκοληψίας από τους Prinzental και Bloomberg 42. Το 1937 χρησιµοποιήθηκε από
τον Bradley η δεξτρο-αµφεταµίνη για την καθηρέµηση των υπερκινητικών παιδιών

43.

Οι

αµφεταµίνες είναι ουσίες µε δοµή φαινυλ-προπυλαµίνης, η οποία συνετέθη στα τέλη της
δεκαετίας του 1880

10.∆οκιµάσθηκαν

επίσης στη θεραπεία της κατάθλιψης, µε µικρή όµως

επιτυχία. Το όπιο µε τη µορφή ενός βάµµατος παρουσιάσθηκε στο πρώτο τέταρτο του
προηγούµενου αιώνα. Παρέµεινε ο επικρατέστερος θεραπευτικός τρόπος εναντίον

της

κατάθλιψης από τη δεκαετία του 1920 ως τα µέσα της δεκαετίας του 1950 44. Εναλλακτικές
θεραπείες για την κατάθλιψη περιελάµβαναν την αιµατοπορφυρίνη (hematoporphyrine)
δινιτρικό άλας του ηλεκτρικού οξέος(dinitrile succinate) 46, την ACTH

47,48

45

, το

καθώς και διάφορες

βιταµίνες και ορµόνες 49,50.
Οι πρώτες αιτιολογικές θεραπείες στην Ψυχιατρική ξεκίνησαν µε την αποµόνωση του
νικοτινικού οξέος από τον Funk το 1911 και την απόδειξη από τον Fouts και τους συνεργάτες του
το 1937 της θεραπευτικής αποτελεσµατικότητάς του στην πελάγρα 49. Συνεχίστηκαν µε την
ανακάλυψη της πενικιλίνης από τον Fleming το 1929 και την εφαρµογή της, από τον Stokes και
τους συνεργάτες του το 1944, στην αντιµετώπιση της γενικευµένης συφιλιδικής παράλυσης.
Κορυφώθηκαν δε µε τη συσχέτιση ανάµεσα στην επιλεκτική διαταραχή της µνήµης που
παρατηρείται στην εγκεφαλοπάθεια Wernicke και στην έλλειψη θειαµίνης από τους de Wardener
και Lennox το 1947 51. Με την εισαγωγή στην Ψυχιατρική του νικοτινικού οξέος, της πενικιλίνης
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και της θειαµίνης, η διαγνωστική κατανοµή των ψυχικών νόσων άλλαξε δραµατικά στα
ψυχιατρικά ιδρύµατα. Οι ψυχώσεις εξαιτίας εγκεφαλικής πελάγρας και η άνοια εξαιτίας
γενικευµένης συφιλιδικής παράλυσης ουσιαστικά εξαφανίσθηκαν κατά τη δεκαετία του 1950
ενώ η επικράτηση της διαταραχής µνήµης ελαττώθηκε σηµαντικά 52.

3. Τρίτη Περίοδος
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1950 η ψυχοφαρµακολογία ουσιαστικά περιοριζόταν
σε λιγοστά σκευάσµατα, όπως τα βρωµιούχα, τα βαρβιτουρικά, την ένυδρη χλωράλη και τα
οπιοειδή. Αυτό που είχε επισηµάνει ο D. Macht στα 1920 σχετικά µε τον τοµέα της
ψυχοφαρµακολογίας, φαινόταν να ισχύει 30 χρόνια µετά. Όµως οι ζυµώσεις και οι προσπάθειες
τόσων ετών οδήγησαν µέσα από ένα τυχαίο συµβάν στην αλλαγή του τοπίου. Πιο
συγκεκριµένα, η κατάσταση µεταβάλλεται άρδην στα 1952 µε την εισαγωγή ενός παραγώγου
της φαινοθειαζίνης, της χλωροπροµαζίνης (Largactil). Αυτή συντέθηκε από τον Γάλλο χηµικό
Paul Charperntier ως αντιϊσταµινικό φάρµακο και παρουσιάστηκε στους ψυχιάτρους από τον
χειρουργό (!) Henri Laborit. Αξίζει κανείς να ανατρέξει στην πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία της
ανακάλυψης και της αρχικής χρήσης της χλωροπροµαζίνης όπως παρουσιάζεται από άλλους
και δεν θα επαναληφθεί εδώ

53-56.

Σηµειώνεται µόνο σχετικά ότι στα 1952 ο Jean Delay και ο

Pierre Deniker δοκίµασαν την χλωροπροµαζίνη µόνη της σε ψυχιατρικούς ασθενείς
κατέγραψαν θεαµατικά "ηρεµιστικά" αποτελέσµατα

57,58.

και

Οι δύο προαναφερθέντες µάλιστα

πρότειναν και τον όρο "νευροληπτικό" («αυτό που παίρνει τα νεύρα», από τα αρχαία ελληνικά το
γλωσσικό

δάνειο)

προκειµένου

νευροφαρµακολογική της

να

περιγράψουν

επακριβώς

την

εξειδικευµένη

δράση 55. Στα 1956 ο Καναδός ψυχίατρος H. Lehman αναφέρεται

στις "αντιψυχωτικές δράσεις" των φαινοθειαζινών, µάλλον µεταφορικά και όχι στην κυριολεξία.
Εισάγεται τότε λοιπόν ο όρος "αντιψυχωτικός", για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία 56.
Mέχρι το 1957 κυκλοφορούσαν προς κλινική χρήση 6(έξι) µαζί µε την χλωροπροµαζίνη
ψυχοτρόπα φάρµακα. Πιο συγκεκριµένα, είχαµε δύο διαφορετικά ως προς τη δοµή τους
νευροληπτικά: τη χλωροπροµαζίνη βεβαίως (χηµικά µία αλειφατική φαινοθειαζίνη) καθώς και
τη ρεζερπίνη (ήπιο παράγωγο της ινδόλης). Επίσης είχαµε δύο διαφορετικά ως προς τη δοµή και
τη λειτουργία τους αντικαταθλιπτικά: την ιπρονιαζίδη (χηµικά µία υδραζίνη), που δρα ως
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αναστολέας της µονοαµινοξειδάσης [MAOI] και την ιµιπραµίνη (χηµικά ιµινοδιβενζολικό
παράγωγο-διβενζαζεπίνη), που δρα ως αναστολέας επαναπρόσληψης µονοαµινών [τρικυκλικό
φάρµακο]. Συµπληρωµατικά σε αυτά, υπήρχε ένα αγχολυτικό, η µεπροβαµάτη (χηµικά µία
προπανιδιόλη) καθώς και ένα ανόργανο άλας ως σταθεροποιητικό της διάθεσης, το ανθρακικό
λίθιο.
Η πηγή προέλευσης της χλωροπροµαζίνης βρίσκεται στη σύνθεση της φαινοθειαζινικής
δοµής (δακτύλιος) το 1883 και στην έρευνα µεταγενέστερα µε τα αντιϊσταµινικά φάρµακα

59,60.

Αντίστοιχα, η ρεζερπίνη βασίστηκε στο θεραπευτικό σύστηµα ayurwedic και στην έρευνα µε τα
αντιϋπερτασικά

61,62.

Ιστορικά η ρεζερπίνη υπήρξε το πρώτο αποτελεσµατικό αντιψυχωτικό

φάρµακο. Συγκριτικά όµως η χλωροπροµαζίνη υπήρξε πιο αποτελεσµατική και µε πιο γρήγορη
δράση. Επιπρόσθετα, η χρήση της ρεζερπίνης συνδέθηκε µε εµφάνιση υψηλών ποσοστών
κατάθλιψης και αυτοκτονιών 4.
Η παραγωγή της ιµιπραµίνης (Tofranil) εντοπίζεται καταρχήν

στη σύνθεση της

ιµινοδιβενζυλικής δοµής (1899). Αργότερα στηρίχθηκε και στις τροποποιήσεις(αντικαταστάσεις)
που επιχειρήθηκαν στο δακτύλιο της χλωροπροµαζίνης, και οι οποίες αποσκοπούσαν στην
παραγωγή παρόµοιων µε αυτή αντιϊσταµινικών φαρµάκων 63,64. Η τυχαία παρατήρηση και πάλι,
αυτή τη φορά του κλινικού

ψυχιάτρου

R. Kuhn, εισήγαγε την ιµιπραµίνη ως το πρώτο

τρικυκλικό αντικαταθλιπτικό ("3 κύκλοι χλωροπροµαζίνης"). Αυτός παρατήρησε σχετικά ότι
από τους 500 περίπου ασθενείς µε διάφορα ψυχιατρικά προβλήµατα, µόνον εκείνοι µε ενδογενή
κατάθλιψη και ψυχοκινητική επιβράδυνση παρουσίασαν αξιόλογη βελτίωση µετά από 1-6
εβδοµάδες θεραπείας µε ιµιπραµίνη 4,65,66.
Η ιπρονιαζίδη προέκυψε από τη σύνθεση της ισονιαζίδης το 1912 67 και στη συνέχεια από
την κλινική παρατήρηση ότι φυµατικοί ασθενείς σε αγωγή µε ιπρονιαζίδη εµφάνισαν ευφορική
διάθεση 68. Η µεπροβαµάτη προήλθε από τη σύνθεση της µεφενεσίνης το 1908 καθώς και την
έρευνα µε αντιβιοτικά

69,70.

Τα άλατα λιθίου προήλθαν από την έρευνα για την προσπάθεια

ταυτοποίησης του τοξικού περιεχοµένου των ούρων των µανιοκαταθλιπτικών ασθενών 7,71,72. Το
λίθιο ενώ χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1948, η έναρξη της θεραπείας µε αυτό
τοποθετείται επίσηµα στα 1954 6.
Τα έξι (6) προαναφερθέντα µόλις φάρµακα εµφανίσθηκαν µέσα σε διάστηµα οκτώ
(8)ετών, από το 1949 ως το 1957 ׃το λίθιο το 1949, η χλωροπροµαζίνη το 1952, η ρεζερπίνη το
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1954, η µεπροβαµάτη το 1956 οι δε ιµιπραµίνη και ιπρονιαζίδη το 1957

73.

H έρευνα για

φάρµακα που να προσοµοιάζουν ως προς τη δοµή ή τις φαρµακολογικές ιδιότητες µε τη
χλωροπροµαζίνη, το χλωριδιαζεποξίδιο και την ιµιπραµίνη οδήγησε στην εισαγωγή στα 1958
της χλωροπροθιξένης, που είναι το πρώτο νευροληπτικό του τύπου της θειοξανθίνης 74. Το 1959
είχαµε την ανάπτυξη της αλοπεριδόλης, του πρώτου νευροληπτικού του τύπου της
βουτυροφαινόνης, σε µία µικρή βελγική εταιρία που κληρονόµησε ο P. Janssen από τους γονείς
του

75,76.

Επίσης το 1960 είχαµε την έλευση της χλωροδιαζεποξείδης, του πρώτου αγχολυτικού

του τύπου της βενζοδιαζεπίνης77-79 αλλά και της αµιτριπτυλίνης το 1961, του πρώτου
αντικαταθλιπτικού του τύπου διβενζοκυκλοεπτανίου 61,80. Κατά το τέλος της δεκαετίας του19̉70
κυκλοφορούσαν περί τα εξήντα τέσσερα (64) ψυχοτρόπα φάρµακα για κλινική χρήση
παγκοσµίως, συµπεριλαµβανοµένων των είκοσι δύο (22) νευροληπτικών καθώς και των
δεκαπέντε (15) αντικαταθλιπτικών πρώτης γενιάς. Αναφέρεται πως οι δύο αυτές κατηγορίες
φαρµάκων αναπτύχθηκαν µε βάση τη δοµική ή τη φαρµακολογική τους οµοιότητα είτε µε τη
χλωροπροµαζίνη είτε την ιµιπραµίνη αντίστοιχα 81.
Σε παγκόσµιο επίπεδο κατά τη διάρκεια των τελευταίων εικοσιπέντε ετών έχει επέλθει
µία επιπλέον αύξηση- «έκρηξη» καλύτερα θα έλεγε κανείς- στον αριθµό των ψυχοτρόπων
φαρµάκων. Στην Ελλάδα ,µε κάθε επιφύλαξη, κυκλοφορούν σήµερα σύµφωνα µε τον Εθνικό
Οργανισµό Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.) πάνω από ενενήντα (90) ψυχοτρόπα φάρµακα προς κλινική
χρήση

82.

Πιο αναλυτικά, υπάρχουν είκοσι έξι (26) νευροληπτικά, είκοσι δύο (22)

αντικαταθλιπτικά, δεκαέξι (16) υπνωτικά – ηρεµιστικά (κουαζεπάµη, λορµεταζεπάµη,
τεµαζεπάµη,

τριαζολάµη,

φθοριονιτραζεπάµη,

ζολεπλόνη,

ζολπιδέµη,

ζοπικλόνη,

κλοµεθειαζόλη, ένυδρη χλωράλη, φαινοβαρβιτάλη, πεντοβαρβιτάλη, µιδαζολάµη, θειοπεντάλη,
ετοµιδάτη, προποφόλη), δώδεκα (12) αγχολυτικά (αλπραζολάµη, βρωµαζεπάµη, διαζεπάµη,
κλοµπαζάµη,

κλοραζεπάτη,

κλοναζεπάµη,

λοραζεπάµη,

οξαζεπάµη,

πραζεπάµη,

χλωροδιαδεποξείδη, βουσπιρόνη, υδροξυζίνη), τρία (3) σταθεροποιητικά της διάθεσης
(βαλπροϊκό οξύ, καρβαµαζεπίνη, άλατα λιθίου), τρία (3) αντισπασµωδικά που χρησιµοποιούνται
εναλλακτικά και ως σταθεροποιητικά της διάθεσης (γκαµπαπεντίνη, λαµοτριγίνη, τοπιραµάτη),
τέσσερα (4) ψυχοδιεγερτικά (δεξτροαµφεταµίνη, µεθυλφαινιδάτη, µονταφινίλη, πιµολίνη) και
τρεις (3) αναστολείς της ακετυλχολινεστεράσης (γκαλανταµίνη, δονεπεζίλη, ριβαστιγµίνη). Τα
επτά (7) δεύτερης γενιάς νευροληπτικά καθώς και τα δώδεκα (12) δεύτερης γενιάς
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αντικαταθλιπτικά που εµφανίστηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 µέχρι σήµερα,
αναπτύχθηκαν από την αναθεώρηση του παθογενετικού µηχανισµού της σχιζοφρένειας και της
κατάθλιψης σε παγκόσµιο επίπεδο.
Συνοπτικά, τα νευροληπτικά στην κλινική τους χρήση είναι αποτελεσµατικά στον έλεγχο
των σχιζοφρενικών συµπτωµάτων, της υπερέντασης, της ψυχοκινητικής διέγερσης ή της
εµβροντησίας, αλλά και της µανίας και γενικότερα της ψύχωσης. Τα αντικαταθλιπτικά εκτός
από τη θεραπεία της κατάθλιψης χρησιµοποιούνται και στην αντιµετώπιση των αγχωδών
διαταραχών µε κυριότερες τη διαταραχή πανικού και την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Τα
αγχολυτικά χρησιµεύουν στη θεραπεία της γενικευµένης αγχώδους διαταραχής και στην
ανακούφιση της έντασης και των κρίσεων πανικού, ενώ τα υπνωτικά-ηρεµιστικά στη θεραπεία
της αϋπνίας. Τα σταθεροποιητικά του συναισθήµατος χρησιµοποιούνται στις µανιακές και στις
καταθλιπτικές φάσεις τις µανιοκαταθλιπτικής νόσου τόσο στην οξεία φάση, όσο και στη
θεραπεία συντήρησης και προφύλαξης της διπολικής διαταραχής. Τα διεγερτικά βρίσκουν
εφαρµογή στη διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής –υπερκινητικότητας των παιδιών, οι δε
αναστολείς της χολινεστεράσης στη θεραπεία της νόσου Alzheimer

83.

Μπορεί κανείς να

ανατρέξει στα σχετικά εγχειρίδια Ψυχιατρικής, Παιδοψυχιατρικής και Φαρµακολογίας για
περισσότερες λεπτοµέρειες .

4. Θέτοντας τις βάσεις της Νευροψυχοφαρµακολογίας
Η Νευροφαρµακολογία ορίζεται ως ο τοµέας που επικεντρώνεται στην ανίχνευση της
δράσης των ψυχοτρόπων φαρµάκων, ενώ ως Ψυχοφαρµακολογία θεωρείται ο τοµέας που
εστιάζει στην ακριβή καταγραφή των µεταβολών στην ψυχοπαθολογία του ατόµου, οι οποίες
επέρχονται µετά από χορήγηση ψυχοτρόπων ουσιών. Ο εγκέφαλος (Κ.Ν.Σ.) θεωρείται εξ
ορισµού το πεδίο όπου όλα αυτά διαµείβονται και συνδέει τους δύο αυτούς τοµείς.
Η εισαγωγή αποτελεσµατικών φαρµάκων καθώς και της φασµατοφωτοµετρίας στα µέσα
της δεκαετίας του 1950 οδήγησε στην ανάπτυξη της νευροψυχοφαρµακολογίας

84.

Υπήρξαν

υψηλές προσδοκίες ότι η νευροφαρµακολογία θα εξασφάλιζε στην Ψυχιατρική µια εύκολη οδό
για την κατανόηση της παθοφυσιολογίας της ψυχικής νόσου. Παράλληλα γεννήθηκε η ελπίδα
ότι η ψυχοφαρµακολογία θα

προκαλούσε µε τη σειρά της την απαραίτητη παλίνδροµη
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αλληλορύθµιση (feedback) για την ανάπτυξη πιο αποτελεσµατικών και πιο εκλεκτικών
φαρµάκων 84.
Η ανάπτυξη του θεµελιώδους πλαισίου της Νευροψυχοφαρµακολογίας ξεκινά το 1873 µε
την ανακάλυψη της µεθόδου χρώσης των νευρικών κυττάρων µε νιτρικό άργυρο από τον
Lamillo Golgi 8. Η ευκρινέστερη απεικόνιση της δοµής του εγκεφάλου οδήγησε στην αναζήτηση
πολυκλαδικών νευρικών κυττάρων (κύτταρα Golgi) στον εγκεφαλικό φλοιό από τον Golgi το
1883
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. Στα 1890 συνέβη η αναγνώριση του «νευρώνα» από τον Ramon y Cajal το1890 ως η

µορφολογική και λειτουργική µονάδα του νευρικού συστήµατος85-88 .Τέλος το 1896, ο
Sherrington απέδειξε ότι η «σύναψη» είναι η λειτουργική θέση της µεταβίβασης από τον ένα
νευρώνα στον άλλο 89.
Οι εξελίξεις που οδήγησαν στην αναζήτηση του µοριακού υποστρώµατος της νευρωνικής
µεταβίβασης συνεχίστηκαν µε την ανακάλυψη του Elliot το 1904, που πρώτος µίλησε για την
απελευθέρωση «συµπαθίνης» στις συµπαθητικές νευρικές απολήξεις 80. Σε αυτό συνέβαλαν η
απόδειξη του Dale ότι η ακετυλοχολίνη (Ach) απελευθερώνεται στις παρασυµπαθητικές νευρικές
απολήξεις αλλά και η αναγνώριση από τον Otto Loewl το 1921 των αλλαγών που συµβαίνουν σε
γειτονικά κύτταρα λόγω ακριβώς της απελευθέρωσης ακετυλοχολίνης

90.

Στα 1933 είχαµε

επίσης την αποµόνωση από τον Erpsamer της «εντεραµίνης» σε κύτταρα του εντερικού
τοιχώµατος 91. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι η συγκεκριµένη ουσία έµελλε να γίνει αργότερα
(1948) γνωστή ως η σεροτονίνη (5-υδροξυτρυπταµίνη,5-HT) από τον M.M. Rapport

92,93.

Σεροτονίνη σηµαίνει παράγοντας που υπάρχει στον ορό του αίµατος (serum) και προκαλεί
σύσπαση των αγγείων («vasotonin» είχε άλλωστε ονοµαστεί αρχικά). Η ανακάλυψή της στο
Κ.Ν.Σ. έγινε από τους Twarog και Page στα 1953 94. Το γεγονός αυτό πρόσφερε πολλά στην
έννοια της νευροµεταβίβασης. Αποδείχθηκε µέσα από µελέτες ότι διαθέτει ρόλο κεντρικού
νευροµεταβιβαστού αφού έχει την ιδιότητα να συντίθεται, να αποθηκεύεται και να
απελευθερώνεται από νευρώνες καθώς επίσης και να ασκεί προ- και µετα-συναπτικές δράσεις 95.
Η έρευνα που αποσκοπούσε στην ταυτοποίηση του µοριακού υποστρώµατος της
νευρωνικής µεταβίβασης κατά το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1930 εντάθηκε και στράφηκε
από την περιφέρεια προς τον εγκέφαλο 66. Ο Quastel και συνεργάτες το 1936 απέδειξαν την
παρουσία των απαραίτητων ενζύµων για τη σύνθεση της ακετυλοχολίνης στον εγκεφαλικό
φλοιό96. Οι Stedman και Stedman στα 1937 κατόρθωσαν να αποµονώσουν την ακετυλοχολίνη
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από οµογενοποιηµένο εγκέφαλο97. Οι Pugh και Quastel το 1937 καθώς επίσης και ο Blaschko και
συνεργάτες την ίδια χρονιά ανακάλυψαν στον εγκέφαλο την ουσία που έµελλε να γίνει γνωστή
ως µονοαµινοξειδάση (ΜΑΟ) 98-100. Ο Vogt κατέδειξε την ύπαρξη της νοραδρεναλίνης ή αλλιώς
νορεπινεφρίνης (ΝΕ), µιας µονοαµίνης που προσδιορίστηκε επίσης ως νευροµεταβιβαστής
101,102.

Τελικά µέχρι το 1957 που ολοκληρώθηκε η εισαγωγή της πρώτης οµάδας ψυχοτρόπων

φαρµάκων, υπήρχαν πέντε (5)

ταυτοποιηµένες ουσίες που είχαν χαρακτηρισθεί ως

νευροµεταβιβαστές µε τα κριτήρια του J. Elkes: η ακετυλοχολίνη, η νορεπινεφρίνη, η
σεροτονίνη, το γ-αµινοβουτιρικό οξύ (GABA) και η ουσία Ρ (substance P) 103.

4.1. Νευροφαρµακολογία και Φαρµακοθεραπεία
Η µεγαλύτερη ανάπτυξη της Νευροφαρµακολογίας επήλθε στα µέσα της δεκαετίας του
1950 µε την εισαγωγή του φασµατοφωτόµετρου, ενός οργάνου που διαθέτει την αναλυτική
ικανότητα να µετρά τη συγκέντρωση των εγκεφαλικών µονοαµινών και των µεταβολιτών τους,
που εµπλέκονται στη νευροµεταβίβαση στο συναπτικό χάσµα. Πριν από την εισαγωγή του
συγκεκριµένου οργάνου, η έρευνα που αφορούσε δραστικά φάρµακα στο ΚΝΣ περιοριζόταν
στη συµπεριφορική φαρµακολογία. Πραγµατοποιείτο µε βάση τα αποτελέσµατα από τη
χορήγηση των φαρµακευτικών ουσιών καθώς και µε νευροφυσιολογικές µετρήσεις104. Η
φασµαφωτοµετρία παρείχε άµεση πρόσβαση στην ανίχνευση των βιοχηµικών εκείνων αλλαγών
που είναι υπεύθυνες για την επίδραση στη συµπεριφορά.
Πιο συγκεκριµένα, η ανάπτυξη της Νευροφαρµακολογίας των αντικαταθλιπτικών
ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1950, όταν διαπιστώθηκε πως η ιπρονιαζίδη προκαλούσε
αύξηση ενώ η ρεζερπίνη µείωση στις εγκεφαλικές µονοαµίνες, δηλ. τη σεροτονίνη (5-ΗΤ) και τη
νορεπινεφρίνη (ΝΕ)105,106. Καθώς η ιπρονιαζίδη, ένας ΜΑΟΙ, επέφερε ευφορία σε ασθενείς
προσβεβληµένους από φυµατίωση
υπερτασικούς ασθενείς

108,

107

και η ρεζερπίνη επέφερε δυσφορία σε κάποιους

υποστηρίχθηκε η άποψη ότι οι αλλαγές της διάθεσης πιθανόν να

γίνονται µε τη µεσολάβηση της 5-ΗΤ και της ΝΕ. Ο ισχυρισµός για τη συσχέτιση ανάµεσα
στην έκπλυση µονοαµινών που προκαλεί η ρεζερπίνη και τη συνοδό εµφάνιση της κατάθλιψης,
είχε ως αποτέλεσµα την εισαγωγή της δοκιµασίας αντιστροφής µέσω της ρεζερπίνης στην
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υπηρεσία της έρευνας για νέα αντικαταθλιπτικά φάρµακα. Επίσης οδήγησε, µε βάση λογικά
επιχειρήµατα προερχόµενα από το εργαστήριο, στο εύρηµα της αναστολής επαναπρόσληψης
της ΝΕ και της 5-ΗΤ µε τη χορήγηση τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών 109,110.
Όσον αφορά την ανάπτυξη των νευροληπτικών, αυτή αρχίζει στις αρχές της δεκαετίας
του 1960. Συµπίπτει δε µε την ανακάλυψη πληθώρας Ο-µεθυλιωµένων µεταβολιτών ντοπαµίνης
και νορεπινεφρίνης µέσω της δράσης της νιαλαµίδης, σε ποντίκια που υποβάλλονταν σε
θεραπεία µε χλωροπροµαζίνη ή αλοπεριδόλη. Η αύξηση της συσσώρευσης της 3- µεθοξυτυραµίνης και της νορ-µετανεφρίνης αποδόθηκε στην αντισταθµιζόµενη αύξηση της δράσης της
υδροξυλάσης της τυροσίνης απέναντι σε φάρµακα που επέφεραν αποκλεισµό των υποδοχέων
των κατεχολαµινών111. Ο ισχυρισµός περί συσχέτισης µεταξύ του αποκλεισµού των υποδοχέων
ντοπαµίνης (dopamine receptor blockade) και της χορήγησης νευροληπτικών οδήγησαν στην
εισαγωγή µιας σειράς από δοκιµές, π.χ. ο ανταγωνισµός της αµφεταµίνης επέφερε στερεοτυπίες,
µε απώτερο στόχο τη φαρµακολογική ανίχνευση πιθανών νευροληπτικών112. Η όλη ερευνητική
προσπάθεια οδήγησε τελικά στην απόδειξη του ανταγωνισµού των υποδοχέων ντοπαµίνης µε
τη χορήγηση νευροληπτικών 113.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 η ανάπτυξη µεθόδων προσδιορισµού της
ικανότητας σύνδεσης των υποδοχέων (receptor binding assays) άνοιξε το δρόµο για τον
υπολογισµό της ισχύος (potency) των αντικαταθλιπτικών µε βάση την αναστολή
επαναπρόσληψης (reuptake blocking) ΝΕ και 5-ΗΤ

114.

Η ταυτοποίηση διαφόρων υποτύπων

υποδοχέων κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 οδήγησε στον προσδιορισµό της χηµικής
συγγένειας (affinity) των νευροληπτικών µε τους D2 υποδοχείς ντοπαµίνης και τους 5-ΗΤ2Α της
σεροτονίνης

115.

Επίσης οδήγησε στην περιγραφή µε ενάργεια των ιδιοτήτων των υποδοχέων,

τους οποίους καταλαµβάνουν τα νευροληπτικά και τα αντικαταθλιπτικά προκειµένου να
δράσουν 116.
Η διαφοροποίηση των διαφόρων υποτύπων των υποδοχέων βελτιώθηκε περισσότερο
κατά τη δεκαετία του 1980 µε την εισαγωγή της γενετικής τεχνολογίας. Με τη βοήθεια
γενετικών αντιγράφων των υποδοχέων (receptor cloning), πέντε (5) είδη υποδοχέων ντοπαµίνης,
δεκατέσσερα (14) είδη υποδοχέων σεροτονίνης και πέντε (5) είδη µουσκαρινικών-χολινεργικών
υποδοχέων είχαν αναγνωριστεί τουλάχιστον έως τα τέλη της δεκαετίας του 1990

117-120.

Η νέα

τεχνολογία στον τοµέα της γενετικής άνοιξε το δρόµο για να ταιριάξουν απόλυτα οι ιδιότητες
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των ψυχοτρόπων φαρµάκων µε τη συγγένεια των υποδοχέων˙ για να έχουµε δηλαδή φάρµακα
«κοµµένα και ραµµένα» στους υποδοχείς

121-123.

Λαµβάνοντας υπόψη µας τη χηµική συγγένεια φαρµάκου- υποδοχέων, τα είκοσι έξι
(26) καταγεγραµµένα νευροληπτικά που είναι διαθέσιµα για κλινική χρήση στη χώρα µας σήµερα
µπορούν να χωρισθούν σε δύο βασικές κατηγορίες. Μία κατηγορία είναι αυτά που εµφανίζουν
µεγαλύτερη συγγένεια (µερικά ίσως και την αποκλειστικότητα) για τους D2 υποδοχείς
ντοπαµίνης σε σχέση µε τους 5-ΗΤ2Α υποδοχείς σεροτονίνης. Μία δεύτερη κατηγορία είναι
εκείνα που έχουν µεγαλύτερη συγγένεια µε τους 5-ΗΤ2Α υποδοχείς σεροτονίνης παρά µε τους
ντοπαµινεργικούς υποδοχείς. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τα εξής δεκατέσσερα (14)
σκευάσµατα:
φαινοθειαζίνες)-

θειοπροπεραζίνη,
ντροπεριδόλη,

τριφθοριοπεραζίνη,
αλοπεριδόλη,

φθοριοφαιναζίνη

πενφλουριδόλη,

(πιπεραζινικές

πιµοζίδη,

πιµπαπερόνη

(βουτεροφαινόνες)- ζουκλοπενθιξόλη, κλοπενθιξόλη, φθοριοπενθιξόλη, χλωροπροθιξένιο
(θειοξανθένια)-

σουλπιρίδη

και

αµισουλπρίδη

(βενζαµίδες).

Η

δεύτερη

κατηγορία

νευροληπτικών περιλαµβάνει τα εξής δώδεκα (12) σκευάσµατα: λεβοπροµαζίνη, προµαζίνη,
χλωροπροµαζίνη (αλειφατικές φαινοθειαζίνες), θειοριδαζίνη (πιπεριδινική φαινοθειαζίνη),
κλοζαπίνη, λοξαπίνη (διβενζοξαζεπίνες), ρισπεριδόνη, ολανζαπίνη, κουετιαπίνη, ζισπρασιδόνη,
σερτινδόλη, αριπιπραζόλη.
Το πρώτο «άτυπο» νευροληπτικό, η κλοζαπίνη, συντέθηκε αρχικά στα 1958. Αν και δεν
υπάρχει για την ώρα απόλυτα ξεκάθαρος ο ορισµός του της λέξης «άτυπο», στην ευρεία του
έννοια

αναφερόµαστε

στα

φάρµακα

που

έχουν

τουλάχιστον

ίση

αντιψυχωτική

αποτελεσµατικότητα µε τα κλασσικά νευροληπτικά χωρίς όµως να επιφέρουν σοβαρά
εξωπυραµιδικά συµπτώµατα, όψιµη δυσκινησία, ή σηµαντική αύξηση προλακτίνης όπως
εκείνα. Ο µηχανισµός δράσης τους στηρίζεται στην αναλογία αποκλεισµού 5-ΗΤ2Α/ D2
υποδοχέων. Εισήχθη ως λειτουργούσα ιδέα µάλλον παρά ως καλά προσδιορισµένο κριτήριο
ταξινόµησης, από τον J.Kane και τους συνεργάτες του στα 1988 56. Στις ΗΠΑ οι κλινικές δοκιµές
µε κλοζαπίνη άρχισαν το 1972. ∆ιακόπηκαν όµως το 1975 επειδή το φάρµακο συσχετίσθηκε µε
θανάτους λόγω ακοκκιοκυτταραιµίας αρκετών ασθενών στη Φιλανδία. Μετά το 1988
χρησιµοποιείται παγκοσµίως σε ευρεία κλίµακα 124.
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Στη δεκαετία του 1990 εµφανίστηκαν και άλλα «άτυπα» από του στόµατος νευροληπτικά
(π.χ. ρισπεριδόνη, ολανζαπίνη, κουετιαπίνη κ.λπ.), ενώ το έτος 2004 εισήχθη στην κυκλοφορία
το πρώτο «άτυπο» µακράς δράσης αντιψυχωτικό (depot), η ρισπεριδόνη125,126.
Θα µπορούσαµε να σηµειώσουµε εδώ, όσον αφορά πάντοτε τα νευροληπτικά, ότι στη
δεκαετία 1950 είχαµε σε παγκόσµιο επίπεδο τα πρώτα αντιψυχωτικά από του στόµατος
σκευάσµατα (π.χ. χλωροπροµαζίνη, περφαιναζίνη, αλοπεριδόλη κ.α). Στη συνέχεια στη δεκαετία
του 1960 κυκλοφόρησαν τα πρώτα κλασικά βραδείας αποδέσµευσης - µακράς δράσης (depot)
αντιψυχωτικά (π.χ. αλοπεριδόλη, φλουφεναζίνη κ.α.).
Σε επιλεγµένη οµάδα δέκα νευροληπτικών (Πίνακας 1), υπάρχει µία ουσία, η θειοριδαζίνη
(παρεµπιπτόντως έχει αποσυρθεί λόγω καρδιολογικών ανεπιθύµητων ενεργειών), που
παρουσιάζει χαµηλή συγγένεια τόσο στους υποδοχείς D2 της ντοπαµίνης όσο και στους 5-ΗΤ2Α
της σεροτονίνης. Στον ίδιο πίνακα υπάρχουν δυο φάρµακα η σερτινδόλη και η ρισπεριδόνη που
παρουσιάζουν υψηλή συγγένεια και για τα δύο είδη υποδοχέων. Επίσης ανευρίσκονται δύο
ουσίες, η τριφθοριοπεραζίνη και η αλοπεριδόλη, που παρουσιάζουν µεγάλη συγγένεια µε τους
D2 υποδοχείς και µικρή για τους 5-ΗΤ2Α της σεροτονίνης. Παρατηρούνται τέλος τρεις (3)
ουσίες στον Πίνακα 1, η λοξαπίνη, η χλωροπροµαζίνη και η κλοζαπίνη, οι οποίες έχουν σχετικά
µεγαλύτερη συγγένεια για τους υποδοχείς της σεροτονίνης 5-ΗΤ2Α παρά για τους υποδοχείς D2
της ντοπαµίνης.

Πίνακας 1
Χηµική συγγένεια δέκα (10) Νευροληπτικών τόσο για τους D2 υποδοχείς της Ντοπαµίνης
όσο και για τους 5-ΗΤ2Α υποδοχείς της Σεροτονίνης
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

(10-7× Kd*)

ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
Ντοπαµίνη D2

Σεροτονίνη
ΗΤ2Α

Θειοριδαζίνη
Σερτινδόλη

3.80
37.00

4.50
700.00

5-
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Ρισπεριδόνη

27.00

666.00

Τριφθοριοπεραζίνη

125.00

5.30

Αλοπεριδόλη

39.00

1.60

Κλοζαπίνη

0.47

39.00

Ζιπρασιδόνη

0.47

39.00

Χλωροπροµαζίνη

5.30

71.00

Ολανζαπίνη

5.10

67.00

Λοξαπίνη

6.10

73.00

Βασισµένος και τροποποιηµένος σύµφωνα µε τις δηµοσιεύσεις 115, 196,197
*Kd= Ισοζύγιο µεταξύ αποσύνδεσης και σταθερότητας, σε moles
Τα είκοσι δύο (22) αντικαταθλιπτικά που είναι διαθέσιµα και χορηγούνται αυτή τη στιγµή
στην Ελλάδα για τη θεραπεία της κατάθλιψης µπορούν να χωριστούν σε οκτώ(8) κατηγορίες,
λαµβάνοντας υπόψη µας τη χηµική συγγένειά τους

µε τους υποδοχείς σεροτονίνης και

νορεπινεφρίνης. Είναι τα εξής: οι µη εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης νορεπινεφρίνης
και σεροτονίνης σε άλλοτε άλλο βαθµό (τρικυκλικά και τεταρτοκυκλικά σκευάσµατα)
[αµιτριπτυλίνη, αµοξαπίνη, δεσιπραµίνη, δοξεπίνη, ιµιπραµίνη, µαπροτιλίνη, νορτριπτιλίνη,
χλωριµιπραµίνη], οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης SSRIs [παροξετίνη,
φλουβοξαµίνη,

φλουοξετίνη, σερτραλίνη, σιταλοπράµη και εσιταλοπράµη], οι εκλεκτικοί

αναστολείς σεροτονίνης και νορεπινεφρίνης SNRIs [βενλαφαξίνη, ντουλοξετίνη], οι εκλεκτικοί
παράγοντες µε διπλή νοραδρενεργική και σεροτονινεργική ανταγωνιστική δράση διά µέσου
ανταγωνισµού τόσο των α2 αδρενεργικών υποδοχέων όσο και των 5-ΗΤ2Α και 5-ΗΤ2C
σεροτονινεργικών υποδοχέων (NASSA) [µιανσερίνη], στους παράγοντες µε διπλή δράση που
αφορά στον ανταγωνισµό των 5-ΗΤ2 σεροτονινεργικών υποδοχέων αλλά και την αναστολή
επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SARIs) [νεφαζοδόνη, τραζοδόνη], οι εκλεκτικοί αναστολείς
νορεπινεφρίνης

και

ντοπαµίνης

(NDRIs)

[βουπροπιόνη],

οι

σεροτονινεργικοί

παράγοντες/πρόδροµες ουσίες της 5-ΗΤ [όπως η l-τριπτοφάνη], και οι αναστρέψιµοι αναστολείς
της µονοαµιδοξειδάσης (RIMAs) [µοκλοδεµίδη]. Αναµένεται επίσης να κυκλοφορήσει ο πρώτος
εκλεκτικός αναστολέας επαναπρόσληψης νορεπινεφρίνης (NRIs) [ρεµποξετίνη]. Αναφέρονται
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επίσης και οι µη εκλεκτικοί και µη αντιστρεπτοί αναστολείς της µονοαµινοξειδάσης (ΜΑΟΙs)
[φενελξίνη], οι οποίοι σήµερα δεν κυκλοφορούν πια στη χώρα µας 82,127. Τέλος σηµειώνεται ότι
στη χώρα µας κυκλοφορεί και ένας συνδυασµός αντιψυχωτικού (περφαιναζίνη) µε
αντικαταθλιπτικό (αµιτριπτυλίνη) 82.
Μιλώντας µε όρους ισχύος (δραστικότητας) ως προς την αναστολή επαναπρόσληψης της
ΝΕ ή/και της 5-HT, υπάρχει µεγάλη ποικιλία µεταξύ των αντικαταθλιπτικών. Σε επιλεγµένη
οµάδα οκτώ(8) ουσιών που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, υπάρχουν δύο, η δεσιπραµίνη και η
νορτριπτυλίνη, που δρουν ως

εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της ΝΕ µε καµία

επίδραση στην επαναπρόσληψη της 5-ΗΤ, και δύο- η σερτραλίνη και η φλουβοξαµίνη- που
δρουν ως εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της 5-ΗΤ µε πρακτικά καµία επίδραση στην
επαναπρόσληψη της ΝΕ. Μία από τις ουσίες, η παροξετίνη, είναι ισχυρός αναστολέας της
επαναπρόσληψης 5-ΗΤ µε ουσιαστικά καµία επίδραση στην επαναπρόσληψη της ΝΕ. Η
ιµιπραµίνη και η βενλαφαξίνη έχουν την ίδια περίπου δραστικότητα όσον αφορά αναστολή της
επαναπρόσληψης της 5-ΗΤ αλλά η πρώτη είναι περίπου 12 φορές δραστικότερη από την
δεύτερη ως προς την αναστολή επαναπρόσληψης της ΝΕ 114,128,129.

Πίνακας 2
Ισχύς οκτώ (8) Αντικαταθλιπτικών σχετικά µε την Αναστολή της
Επαναπρόσληψης Νοραδρεναλίνης (ΝΕ) και Σεροτονίνης (5-HT)
IC50 Values (nm)
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΤΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
IC50 Values (nm)
ΝΕ

5-HT

∆εσιπραµίνη

2

300

Νορτριπτυλίνη

6

200

Σερτραλίνη

300

4

Φλουβοξαµίνη

500

5

18
Παροξετίνη

70

1

Μαπροτιλίνη

40

2000

Βενλαφαξίνη

300

50

Ιµιπραµίνη

25

50

Βασισµένος και τροποποιηµένος σύµφωνα µε τις δηµοσιεύσεις: 114,128, 129

4.2. Ψυχοφαρµακολογία και Φαρµακοθεραπεία
Η µεγάλη της ανάπτυξη της Ψυχοφαρµακολογίας συνέβη στα τέλη της δεκαετίας του
1950, µέσα όµως από τις δυσκολίες που προέκυψαν τόσο στη θεραπεία της σχιζοφρένειας µε τη
χλωροπροµαζίνη73 όσο και της κατάθλιψης µε την ιµιπραµίνη 130. Οι δυσκολίες αυτές έστρεψαν
το ενδιαφέρον µας στην ετερογένεια της θεραπευτικής ανταπόκρισης που εµφανίζεται εντός
των διαγνωστικών κατηγοριών της σχιζοφρένειας και της κατάθλιψης, αλλά και στην ανάγκη
για µία µεθοδολογία τέτοια που να κατοχυρώνει τη θεραπευτική αποτελεσµατικότητα των νέων
νευροληπτικών και αντικαταθλιπτικών που θα ακολουθούσαν131.
Η µεθοδολογία µε σκοπό την εκτίµηση της θεραπευτικής αποτελεσµατικότητας νέων
φαρµάκων δηµιουργήθηκε παράλληλα µε την ανάπτυξη ευαίσθητων κλιµάκων αξιολόγησης132.
Σηµειώνεται επίσης ότι µέχρι εκείνο χρονικό σηµείο η κατάταξη της ψυχικής νόσου γινόταν µε
βάση την ιδιοσυγκρασία του ατόµου. Τότε ακριβώς είχαµε την αντικατάσταση της κατάταξης
της ψυχικής νόσου από άλλες κατατάξεις, φυσικά οµόφωνες, που λαµβάνουν υπόψη τους
ορισµούς από λεξικό εννοιών καθώς και λειτουργικά διαγνωστικά κριτήρια

133.

Παράλληλα µε

αυτά είχαµε την αντικατάσταση των µεµονωµένων κλινικών δοκιµών που µέχρι τότε
διεξάγονταν σε ένα και µοναδικό κέντρο από άλλες πολυκεντρικές-συντονισµένες όµως
κεντρικά- κλινικές έρευνες. Στις έρευνες αυτές τα µεγέθη των δειγµάτων τεκµηριώνονται από
ισχυρές και αξιόπιστες στατιστικές δοκιµασίες 134.
Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από προκλινικές και κλινικές µελέτες

µε

ψυχοτρόπα φάρµακα κατά τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες, δεν παρείχαν τελικά τη
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δυνατότητα να διαλευκανθεί τυχόν ετερογένεια εντός των διαγνωστικών κατηγοριών τόσο της
σχιζοφρένειας όσο και της κατάθλιψης. Οι προσπάθειες να ταυτοποιηθούν οι υπότυποι της
ψυχικής νόσου που διαφοροποιούνται ως προς τη θεραπευτική ανταπόκριση, έγιναν αρχικά µε
γραµµικές παλίνδροµες εξισώσεις και µε βάση τη συµπτωµατολογία του ασθενούς. Επίσης
πραγµατοποιήθηκαν είτε µε βιολογικούς δείκτες είτε µε δοκιµασίες φαρµακευτικής φόρτισης
και τον προσδιορισµό στη συνέχεια των νευροµεταβιβαστών και των ενεργών µεταβολιτών
τους µε τη βοήθεια της Υγρής Χρωµατογραφίας Υψηλής Απόδοσης (HPLC-EC). Όλες οι
προσπάθειες όµως δεν οδήγησαν σε σαφή συµπεράσµατα. Με κανέναν από αυτούς τους
τρόπους δεν ήταν δυνατό να προβλέψει κανείς µέχρι σήµερα ποιος ασθενής θα ανταποκριθεί
στη θεραπεία και ποιος θα παραµείνει ανθεκτικός

135.

Για παράδειγµα, ο ισχυρισµός ότι τα αντικαταθλιπτικά της κατηγορίας των δευτεροταγών
αµινών, όπως η δεσιπραµίνη και η νορτριπτυλίνη, είναι πιο κατάλληλα για τη θεραπεία της
κατάθλιψης µε ψυχοκινητική επιβράδυνση136,137 δεν προέκυψε από στοιχεία που να
αποδεικνύουν κάτι τέτοιο138. Επίσης δεν επιβεβαιώθηκε τελικά η υπόθεση ότι ο καταθλιπτικός
ασθενής

µε χαµηλή συγκέντρωση 3-µεθοξυ-4-υδροξυ-φαινυλ-γλυκόλης (MHPG) στο

Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό (ΕΝΥ) απαντά στα τρικυκλικά/τεταρτοκυκλικά αντικαταθλιπτικά που
καθ’ υπεροχή αναστέλλουν την επαναπρόσληψη της νορεπινεφρίνης σε σχέση µε τη σεροτονίνη
(όπως η δεσιπραµίνη, η νορτριπτυλίνη, η µαπροτυλίνη κ.α.). Επίσης δεν ευδοκίµησε ο
ισχυρισµός ότι άτοµα µε κατάθλιψη και χαµηλές συγκεντρώσεις 5-υδροξυ-ινδολο-οξεικού
οξέος(5-HIAA) στο ΕΝΥ απαντούν σε εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης
(SSRIs) 139,140. Έως σήµερα δεν µπόρεσε να αναδειχθεί καµιά συνακόλουθη σχέση µεταξύ ισχύος
αναστολής επαναπρόσληψης ΝΕ ή 5-ΗΤ και θεραπευτικών αποτελεσµάτων. Επιχειρώντας τη
σύνθεση των απόψεων, θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι δύο κύριες αυτές νευροµεταβιβαστικές
οδοί (νορεπινεφρίνης και σεροτονίνης)- και ίσως της ντοπαµίνης- εργάζονται παράλληλα και
συνδυαστικά, προκειµένου να αποδώσουν την ίδια τελικά αντικαταθλιπτική απάντηση 135,141,142.
Από την άλλη, οι ισχυρισµοί ότι οι σχιζοφρενείς που εµφανίζουν διέγερση και ανησυχία
απαντούν καλύτερα στις «ηρεµιστικές» φαινοθειαζίνες όπως η χλωροπροµαζίνη και η
θειοριδαζίνη, ενώ οι ασθενείς µε απόσυρση και ψυχοκινητική επιβράδυνση απαντούν
περισσότερο σε «κινητοποιητικές» φαινοθειαζίνες όπως η τριφθοριοπεραζίνη, δεν προέκυψαν
µε βάση αποδεικτικά στοιχεία

143,144.

Ούτε επιβεβαιώνεται επιστηµονικά το ότι οι ασθενείς µε
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«αρνητικά» συµπτώµατα σχιζοφρένειας ανταποκρίνονται καλύτερα στα «άτυπα» νευροληπτικά
παρά στα κλασσικά/τυπικά νευροληπτικά

145-147.

Αυτό που θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε

είναι ότι µπορεί στατιστικά να φαίνονται ή να προκύπτουν στα χαρτιά σηµαντικές διαφορές –
τουλάχιστον για τα «άτυπα» νευροληπτικά- κλινικά όµως οι διαφορές είναι µέτριες. Υπάρχει
πάντως µια αξιοσηµείωτη οµοιότητα µεταξύ της διάκρισης των «ηρεµιστικών» έναντι των
«κινητοποιητικών» και των «ατύπων» έναντι των τυπικών/κλασσικών νευροληπτικών.

Η

ειδοποιός διαφορά µεταξύ των δύο κατηγοριών νευροληπτικών είναι ότι η πρώτη βασίζεται
στην αναλογία χηµικής συγγένειας µεταξύ των D2 ντοπαµινεργικών και των µουσκαρινικώνχολινεργικών υποδοχέων, ενώ η δεύτερη βασίζεται στην αναλογία µεταξύ των D2
ντοπαµινεργικών και των 5-ΗΤ2Α σεροτονινεργικών υποδοχέων. Στα «ηρεµιστικά»
νευροληπτικά ο αποκλεισµός των D2-ντοπαµινεργικών υποδοχέων (και οι

επακόλουθες

εξωπυραµιδικές εκδηλώσεις) µετριάζεται από τον αποκλεισµό των µουσκαρινικώνχολινεργικών υποδοχέων, ενώ στα «άτυπα» νευροληπτικά µετριάζεται αντίστοιχα από τον
αποκλεισµό των 5-ΗΤ2Α σεροτονινεργικών υποδοχέων

116,148.

Με σωρεία

αποδείξεων

υποστηρίζεται ότι πολλοί ανθεκτικοί στη θεραπεία σχιζοφρενείς πηγαίνουν καλύτερα όταν
αλλάζουν από ένα «τυπικό» σε ένα «άτυπο» νευροληπτικό. Η ραγδαία εξέλιξη που εµφανίζουν
τα «άτυπα» νευροληπτικά ως η πρώτη επιλογή στη θεραπεία, ενισχύει αυτή τη θέση

149,150.

Η

κλινική εµπειρία όµως δείχνει ότι σε µερικούς ασθενείς που λαµβάνουν «άτυπα» νευροληπτικά,
η θεραπεία τους χρειάζεται να συµπληρωθεί µε ένα «τυπικό» νευροληπτικό, στην αρχική
περίοδο τουλάχιστον, προκειµένου να επιτευχθεί ο έλεγχος των σχιζοφρενικών συµπτωµάτων
151,152.

5. Συζήτηση
Η πρόοδος στη φαρµακοθεραπεία της ψυχικής νόσου συνεχίστηκε και µετά την εισαγωγή
της πρώτης οµάδας των πρωτότυπων ψυχοτρόπων φαρµάκων. Μάλιστα κατά το τέλος της
δεκαετίας του 1970 η φαρµακοθεραπεία έγινε ο κυρίαρχος θεραπευτικός κανόνας στο χώρο της
Ψυχιατρικής 84. Κατά τη δεκαετία του 1980 η χρήση των αντικαταθλιπτικών επεκτάθηκε στη
θεραπεία της γενικευµένης αγχώδους διαταραχής, του πανικού και της ιδεοψυχαναγκαστικής
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νόσου. Στη δεκαετία του 1990 η οµάδα των ψυχοτρόπων διευρύνθηκε και µε φάρµακα που
έχουν αποδεδειγµένη θεραπευτική δραστικότητα στη θεραπεία της νόσου Alzheimer 84.
Ανατρέχοντας επιµέρους στην ιστορία των αντιψυχωτικών φαρµάκων, αυτή µπορεί να
διαιρεθεί σε τρεις κύριες χρονικές περιόδους. Η πρώτη αρχίζει µε την ανακάλυψη των
κλασσικών αντιψυχωτικών, τα οποία κάποιες φορές αποκαλούνται και νευροληπτικά ενώ
πρόσφατα

καταχωρούνται

προαναφέρθηκε

-όπως

ήδη-

και

ως

«τυπικά/συµβατικά»

αντιψυχωτικά. Οι συγκεκριµένες ψυχοδραστικές ουσίες, βρέθηκε εκ των υστέρων πως δρουν
θεραπευτικά προκαλώντας αποκλεισµό των D2 υποδοχέων, ιδιαίτερα στη µεσοµεταιχµιακή
ντοπαµινεργική οδό (mesolimbic dopamine pathway). Γιόρτασαν µάλιστα πριν δύο χρόνια την 50η
επέτειο της εισαγωγής τους στην κλινική πρακτική 153,154.
Η δεύτερη περίοδος της ανακάλυψης των αντιψυχωτικών τείνει να ολοκληρωθεί στις
µέρες µας. Το ξεκίνηµά της τοποθετείται στα τέλη της δεκαετίας του 1980 µε την παρατήρηση
ότι η κλοζαπίνη διαθέτει «άτυπες ιδιότητες» όπως προαναφέρθηκε, και οι οποίες αποδόθηκαν
στον ταυτόχρονο αποκλεισµό των σεροτονινεργικών 5-ΗΤ2Α καθώς και των D2
ντοπαµινεργικών υποδοχέων

154,155.

Περισσότερα από δώδεκα (12)

τέτοιου είδους άτυπα

αντιψυχωτικά µε 5-ΗΤ2Α / D2 ανταγωνιστικές ιδιότητες χρησιµοποιούνται

σήµερα

παγκοσµίως, µε ακόµα λίγα περισσότερα σε αριθµό να περιµένουν να δουν το φως της
κυκλοφορίας 148.
Η τρίτη χρονική περίοδος θα µπορούσε να φέρει τον προσδιορισµό ως "η αντιψυχωτική
ανακάλυψη που τοποθετείται πέραν της ανταγωνιστικής δράσης µεταξύ σεροτονίνης-ντοπαµίνης".
Νέες θεραπευτικές στρατηγικές όλο και περισσότερο στρέφουν το ενδιαφέρον µας στο χώρο
των σχιζοφρενικών συµπτωµάτων και τα οποία παραδοσιακά αποδείχθηκαν ως δύσκολα να
ελεγχθούν. Αναφερόµαστε ιδιαιτέρως στις γνωστικές λειτουργίες, στην πρόληψη της εξέλιξης ή
επιδείνωσής τους, ακόµα και στην πρόδροµη ή προ-συµπτωµατική θεραπευτική τους
αντιµετώπιση. Επιπρόσθετα, µεγαλύτερη έµφαση δίνεται σήµερα σε στρατηγικές που
στοχεύουν πια σε φαρµακολογικούς µηχανισµούς διαφορετικούς από εκείνους που αφορούν
τους ντοπαµινεργικούς D2 υποδοχείς

156.

Ως τέτοιο θεωρούνται π.χ. οι γενετικές παραλλαγές

στην έκφραση της κατεχολ-Ο-µεθυλ-τρανσφεράσης (COMT) – του ενζύµου δηλαδή που
καταβολίζει τη ντοπαµίνη

157,158,

οι εκλεκτικοί D3 ή D4 ανταγωνιστές159,160, οι εκλεκτικοί D1

παράγοντες µε αγωνιστική δράση έναντι ανταγωνιστικής

161,

οι εκλεκτικοί αναστολείς
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επαναπρόσληψης νοραδρεναλίνης

162,163.

Όλα αυτά αφορούν τη δράση της ντοπαµίνης στον

πρωτοµετωπιαίο φλοιό και τη βελτίωση των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών. Επίσης
µελετώνται προκλινικά και κλινικά παράγοντες που αφορούν αµιγώς τη σεροτονινεργική
λειτουργία όπως 5-HT1A αγωνιστές, εκλεκτικοί 5-HT2A και 5-HT2C ανταγωνιστές, αλλά και 5HT6 καθώς και 5-HT7 ανταγωνιστές 154,164-166. Nικοτινικοί χολινεργικοί αγωνιστές, µουσκαρινικοί
χολινεργικοί ανταγωνιστές/αγωνιστές
AMPA υποδοχέων

169,

167,

αγωνιστές των NMDA

ανταγωνιστές των κανναβινοειδών

170

168

υποδοχέων καθώς και των

κ.α. συµπληρώνουν το πεδίο της

έρευνας, µε πολλές όµως επιφυλάξεις. Με την ευκαιρία αυτή οφείλει να γίνει ιδιαίτερη µνεία
στους µερικούς D2 αγωνιστές, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως σταθεροποιητές του
ντοπαµινεργικού συστήµατος. Αυτοί δρουν συνδυαστικά, ως D2 αγωνιστές σε εγκεφαλικές
περιοχές που υπολείπεται η ντοπαµινεργική λειτουργία και την ενισχύουν και παράλληλα ως D2
ανταγωνιστές εκεί που η ντοπαµινεργική λειτουργία είναι σε υπερβολή και την ρυθµίζουν προς
τα κάτω 171-173.
Η υπεροχή της κλοζαπίνης στην αντιψυχωτική της αποτελεσµατικότητα σε συνδυασµό
µε τη νευρο-απεικόνιση αλλά και τις γενετικές έρευνες

οδήγησαν στη µεγάλη εξέλιξη

("έκρηξη") της φαρµακευτικής θεραπείας της σχιζοφρένειας. Άλλωστε στην αιτιολογία της
νόσου εµπλέκονται περιβαλλοντικοί-αναπτυξιακοί- διατροφικοί και φυσικά γενετικοί
παράγοντες

174.

Πιο αναλυτικά, η φαρµακογενοµική (pharmacogenomics) προσδιορίζει τους

τόπους-κλειδιά στις γενετικές αλληλουχίες και κατανοείται έτσι ο ρόλος τους στην ασθένεια και
στην απάντηση στο φάρµακο. Η φαρµακογενετική (pharmacogenetics) µε τη σειρά της ,εκτιµά
τους πολυµορφισµούς σχετικά µε την κωδικοποίηση κάποιας περιοχής, οι οποίοι επηρεάζουν τη
λειτουργία αυτής της περιοχής. H γενετική έρευνα και πρόοδος µπορεί να αφορούν όχι µόνο τα
νευροµεταβιβαστικά συστήµατα και τους υποδοχείς αλλά και τυχόν πολυµορφισµούς των
ισοενζύµων του κυτοχρώµατος Ρ450. Άλλωστε από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 είχαµε τις
πρώτες παρατηρήσεις ακόµα πως λόγω γενετικού καθορισµού οι απαντήσεις στα φάρµακα
ποικίλουν µεταξύ των ατόµων και των φυλών

175.

Έτσι µπορεί να εξηγηθεί ακριβέστερα το

γεγονός γιατί να ανταποκρίνεται κάποιος καλύτερα σε ένα αντιψυχωτικό και όχι και κάποιος
άλλος που ίσως µεταβολίζει διαφορετικά το ίδιο φάρµακο 176.Υπόσχεται λοιπόν και η γενετική
έρευνα µε τη σειρά της, να συµβάλει τα µέγιστα στην ανάπτυξη νέων και ίσως πιο
αποτελεσµατικών αντιψυχωτικών φαρµάκων 177-179.
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Παράλληλα, και η ανάπτυξη της νευρο-απεικόνισης στηρίζει µε τον τρόπο της αυτή την
προσπάθεια για την αντιµετώπιση της σχιζοφρένειας µε ακόµα πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Πιο
συγκεκριµένα, η νευροχηµική απεικόνιση (χρησιµοποιούνται: PET, positron emission tomographySPECT, single photon emission tomography- MRS, magnetic resonance spectroscopy) προσφέρει την
απεικόνιση και τον ποσοτικό προσδιορισµό/ αξιολόγηση της κατανοµής του φαρµάκου τοπικά
ανά περιοχή. Καταγράφει όµως λεπτοµερώς

και τις

ειδικές επιδράσεις µεταξύ των

νευροµεταβιβαστών και των υποδοχέων 180. Η λειτουργική απεικόνιση (χρησιµοποιούνται : PET,
SPECT και functional magnetic resonance imaging, f MRI) επιτρέπει µε τη σειρά της τον εντοπισµό
και τον ποσοτική εκτίµηση της δράσης του φαρµάκου πέραν των υποδοχέων, π.χ. αλλαγές που
συµβαίνουν στην αιµατική ροή (αιµάτωση, rCBF) του εγκεφάλου κατά περιοχές ή στη
χρησιµοποίηση της γλυκόζης180.
Ερχόµενοι τώρα στο θέµα της κατάθλιψης και στα αντικαταθλιπτικά φάρµακα, θα
λέγαµε ότι αποκτούν µεγάλο ενδιαφέρον καθότι η επίπτωση της κατάθλιψης παγκοσµίως
εκτιµάται µεταξύ 10-12% του γενικού πληθυσµού. Αποτελεί στις µέρες µας µία από τις κοινές
ψυχικές διαταραχές181.Αφότου στη δεκαετία του 1950 είχαµε την εισαγωγή των πρώτων
τρικυκλικών φαρµάκων, έκτοτε υπήρξε ευρεία ανάπτυξη στο πεδίο των αποτελεσµατικών
αντικαταθλιπτικών. Η υπόθεση των µονοαµινών σχετικά µε την κατάθλιψη προτείνει ότι
υφίσταται δυσλειτουργία µεταξύ των µονοαµινεργικών νευροµεταβιβαστών νορεπινεφρίνης,
σεροτονίνης ή/και ντοπαµίνης στο ΚΝΣ

182.

Εµφανίζεται ως πολύ πειστικό το γεγονός ότι

νοραδρενεργικοί και ντοπαµινεργικοί παράγοντες µπορεί να είναι πιο αποτελεσµατικοί στην
ενίσχυση των θετικών συναισθηµάτων όπως η απόλαυση, η ευτυχία, το ενδιαφέρον, η έκπληξη
και η δηµιουργικότητα. Απεναντίας, οι σεροτονινεργικοί παράγοντες µοιάζει να είναι πιο
αποτελεσµατικοί στη µείωση των αρνητικών συναισθηµάτων όπως ο θυµός, η ευερεθιστότητα,
η λύπη, η ενοχή και η ανησυχία 183. Όµως οι φαρµακολογικοί στόχοι που βασίζονται σε τέτοιου
είδους µονοαµινεργικές θεωρίες και µόνον, αδυνατούν να αποδώσουν πλήρως όλους τους
τύπους κατάθλιψης (π.χ. µελαγχολική, αγχώδης, ψυχωτική) καθώς και την ανταπόκριση των
συµπτωµάτων τους. Μολονότι διαφορετικά καταθλιπτικά συµπτώµατα µπορεί να έχουν
ξεχωριστή νευροβιολογική βάση, η τρέχουσα φαρµακοθεραπεία συνεχίζει παρόλα αυτά να
στοχεύει κυρίως στα συγκεκριµένα µονοαµινεργικά συστήµατα Σε αυτό το σηµείο ίσως

24
εµπλέκονται και άλλα νευροβιολογικά συστήµατα, τα οποία πιθανόν να αφορούν την
παθογένεια της κατάθλιψης.
Για παράδειγµα, συχνά διαπιστώνεται ότι ένας ασθενής ανθεκτικός σε ένα αντικαταθλιπτικό
απαντά σε ένα άλλο και ίσως µάλιστα της ίδιας κατηγορίας. Παρατηρούµε σχετικά στον Πίνακα
3 ότι κάποιοι ασθενείς µε κατάθλιψη ανταποκρίνονται περισσότερο στη σερτραλίνη και σε
µικρότερο βαθµό στην παροξετίνη, κι ας ανήκουν και τα δύο στην ίδια κατηγορία των SSRIs
αντικαταθλιπτικών. Κάτι τέτοιο δεν θα µπορούσε να αποδοθεί σε ένα τυχαίο γεγονός ούτε σε
δράση placebo. Επίσης δεν µπορεί να εξηγηθεί µε βάση τον διαχωρισµό των συστηµάτων των
υποδοχέων του εγκεφάλου (π.χ. ντοπαµινεργικοί, σεροτονινεργικοί, αδρενεργικοί κ.λπ.), ή και
των υποτύπων τους. Συγκεκριµένα, καταγράφεται όχι µόνο διαφορετική θεραπευτική
ανταπόκριση στης ίδιας κατηγορίας φαρµακευτικά σκευάσµατα, αλλά αρκετές φορές και
διαφορετική απάντηση στο ίδιο σκεύασµα σε άλλοτε άλλο βαθµό κάθε φορά

184.

Οφείλουµε

λοιπόν να προσανατολιστούµε όπως συνέβη και µε τα αντιψυχωτικά παραπάνω, προς την
κατεύθυνση των γενετικών πολυµορφισµών των ισοενζύµων του κυτοχρώµατος Ρ450

Πίνακας 3
Τιµές Θεραπευτικής Ανταπόκρισης σε Αντικαταθλιπτικά(1980-1990)
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΚΕΥΑΣΜΑ

ΕΙΚΟΝΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΟ
(PLACEBO)

Παροξετίνη

SSRI

45

23

Μιρταζαπίνη

NASSA

48

20

Φλουοξετίνη

SSRI

60

33

Αµιτριπτυλίνη

NSRI

60

25

Μοκλοβεµίδη

RIMA

64

24

Ιµιπραµίνη

NSRI

68

40

Σερτραλίνη

SSRI

79

48

185
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Οι τιµές ανταπόκρισης καθορίζονται ως η µείωση τουλάχιστον κατά 50% στο συνολικό score
της Κλίµακας Hamilton198 για επτά επιλεγµένα αντικαταθλιπτικά, σε µία µετα-ανάλυση 300
τυχαιοποιηµένων κλινικών µελετών , στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν ως µάρτυρες ασθενείς που
λάµβαναν εικονικό φάρµακο (placebo).
[Βασισµένος και τροποποιηµένος σύµφωνα µε τις δηµοσιεύσεις : 199,200]

Όπως διαπιστώνει κανείς η φαρµακογενοµική και η φαρµακογενετική είναι και εδώ πάλι
αρωγοί στην προσπάθεια ανάπτυξης νέων αντικαταθλιπτικών αλλά και της νευροβιολογικής
κατανόησης της καταθλιπτικής διαταραχής. Υφίσταται άλλωστε ως ισχυρή η άποψη ότι γονίδια
µέτριας δράσης, σε αλληλεπίδραση µεταξύ τους και σε συνδυασµό µε περιβαλλοντικά
γεγονότα, καθιστούν κάποια άτοµα πιο ευάλωτα στην κατάθλιψη αλλά και διαφορετικά ως
προς την πορεία νόσου και την απάντηση στην αντικαταθλιπτική αγωγή
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Απόψεις που

συγκλίνουν στο ίδιο σηµείο δείχνουν ότι οι γενετικά καθοριζόµενες έκφραση και λειτουργία
πρωτεϊνών οι οποίες µε τη σειρά τους ρυθµίζουν τη λειτουργία των νευροµεταβιβαστικών
συστηµάτων (π.χ. υποδοχείς, δίαυλοι ιόντων, µεταφορείς, ένζυµα) τελικά συνδέονται µε
στοιχεία καταθλιπτικής συµπεριφοράς

186.

Μέσα λοιπόν από γενετικές µελέτες προκύπτουν

πιθανοί στόχοι για τη φαρµακολογία του µέλλοντος κατά της κατάθλιψης. Ως τέτοιους πιθανούς
φαρµακολογικούς στόχους θα παραθέταµε: φάρµακα που επηρεάζουν τα συστήµατα δεύτερου
αγγελιοφόρου (second-messenger systems) όπως η κυκλική -3´,5´- µονοφωσφορική αδενοσίνη
(cAMP)187 αλλά και φάρµακα που αλληλεπιδρούν µε πρωτεΐνες οι οποίες συνδέονται µε στοιχεία
απάντησης (response-element-binding proteins) καθώς και µε ειδικούς παράγοντες µεταγραφής
(transcription factors)

188.

Ως υποψήφια αντικαταθλιπτικά θεωρούνται και φάρµακα που

ευοδώνουν τη νευροπροστασία και τη νευρογένεση τα οποία συντελούνται από παράγοντες
όπως ο BDNF (brain-derived neurotrophic factor) κυρίως στην περιοχή του ιππόκαµπου189,190. Εδώ
σηµειώνεται για την ιστορία ότι αυτός είναι ένας από τους πιθανούς µηχανισµούς δράσης και
του ECT

191.

Επίσης έχουµε φάρµακα που ρυθµίζουν τη γλουταµινεργική νευροµεταβίβαση

(glutamatergic neurotransmission), όπως οι NMDA ανταγωνιστές που επιφέρουν µείωση στην
αυξηµένη γλουταµινεργική λειτουργία της κατάθλιψης192. Φάρµακα επίσης που τροποποιούν
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τον µεταβολισµό των φωσφολιπιδίων, ένα στοιχείο-κλειδί για τη µεταφορά του

σήµατος

/µηνύµατος193. Τέλος αναφέρονται φάρµακα που ρυθµίζουν τους υποδοχείς και τη
δραστηριότητα των κυτοκινών, µιας και στην κατάθλιψη συµβαίνει η υπερέκκρισή τους 194,195.
Συνοψίζοντας τα δεδοµένα που παρατέθηκαν µέχρι τώρα, θα λέγαµε ότι ίσως στον
γενετικό πολυµορφισµό θα πρέπει να αναζητήσουµε τυχόν ετερογένεια ανάµεσα στις
διαγνωστικές κατηγορίες των ψυχικών νόσων τόσο της σχιζοφρένειας όσο και της κατάθλιψης.
Εκεί επίσης θα πρέπει να εστιαστεί το ενδιαφέρον µας για την πρόοδο των ψυχοτρόπων
φαρµάκων, όσον αφορά στην αποτελεσµατικότητά τους και τη εξειδίκευσή τους. Με βάση την
εξέλιξη της γενετικής όσο και της βιοϊατρικής τεχνολογίας γενικότερα (η γενετική θεωρείται
κλάδος της) θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για µία τέταρτη περίοδο ανάπτυξης της
ψυχοφαρµακολογίας στην οποία ζούµε σήµερα. Κάτι τέτοιο βέβαια θα ειπωθεί µετά από χρόνια
αφού όλα τα πράγµατα πάντοτε εκ των υστέρων εκτιµώνται και παίρνουν τη θέση που τους
αναλογεί στην ιστορία της ανθρωπότητας .

6. Συµπεράσµατα

Έγινε ανασκόπηση της ιστορίας της φαρµακοθεραπείας των ψυχικών νόσων. Τα
φάρµακα που εισήχθησαν κατά την πρώτη περίοδο (δεύτερο µισό του 19ου αιώνα) παρείχαν τα
απαραίτητα µέσα για να αντικατασταθεί ο περιορισµός µε φυσικά µέσα από φαρµακολογικά
µέσα. Τα φάρµακα που εισήχθησαν κατά την δεύτερη περίοδο (πρώτο µισό του δεύτερου αιώνα)
ουσιαστικά εξάλειψαν την νευροσύφιλη και την εγκεφαλική πελάγρα και µείωσαν την
επικράτηση των διαταραχών µνήµης. Τα φάρµακα που εισήχθησαν κατά την διανυόµενη τρίτη
περίοδο, παρείχαν αποτελεσµατικές θεραπείες για την µανία, τη σχιζοφρένεια, την κατάθλιψη,
την διπολική διαταραχή, την γενικευµένη αγχώδη διαταραχή, την διαταραχή πανικού, την
ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και τη νόσο Alzheimer. Η ετερογένεια των πληθυσµών µέσα
στις διαγνωστικές θεραπείες έχει εµποδίσει την πρόοδο στην βελτίωση των θεραπευτικών
αποτελεσµάτων. Η εισαγωγή της γενετικής και της νευρο-απεικόνισης έχει ανοίξει τον δρόµο
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για ψυχοτρόπα «κοµµένα και ραµµένα» µε βάση την ικανότητα σύνδεσής τους µε τους
υποδοχείς. Επιπρόσθετα, η µελέτη του γενετικού πολυµορφισµού, τόσο του κυτοχρώµατος Ρ450
όσο και των νευροµεταβιβαστικών υποδοχέων, ίσως ανατρέψει τη δυσκολία της ετερογένειας
και βοηθήσει στη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, αλλά και εξειδίκευση των ψυχοτρόπων
φαρµάκων.
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