Lietuvos mokslo kronika
Apie konferencijà „Saugus ir efektyvus epilepsijos
gydymas“

Ðiø metø balandþio 10 dienà Kaune vyko konferencija
„Saugus ir efektyvus epilepsijos gydymas“, kurià organizavo Lietuvos epileptologijos draugija ir KMU Neurologijos klinika. „Kauno“ vieðbuèio konferencijø centre vos tilpo visi panorusieji dalyvauti. Konferencija buvo skirta
svarbiems epilepsijos gydymo klausimams. Praneðimà
apie tai, kaip parinkti saugø ir efektyvø gydymà naujai
diagnozavus epilepsijà, parengë KMU Neurologijos klinikos doktorantë Giedrë Gelþinienë. Ji apibendrino Tarptautinës lygos prieð epilepsijà 2006 metais paskelbtas gydymo
nuorodas, kuriø tikslas buvo pagrásti pradinei monoterapijai skirtø vaistø veiksmingumà ir saugumà ávairiø epilepsijos formø atveju. Trys praneðëjai apibendrino gydymo
vaistais nuo epilepsijos (VNE) saugumo klausimà. Gydytoja Eglë Navickienë (VUL Santariðkiø klinikos, Neurologijos centras) pateikë su ilgalaikiu gydymu susijusias problemas – lëtinius nepageidaujamus reiðkinius, lemianèius
vaisto pasirinkimà, gydymo efektyvumà, saugumà, paciento gyvenimo kokybæ ir nepageidaujamø reiðkiniø stebëjimo bei prevencijos klausimus. Gydytoja Edita Kanytë
(KMU Neurologijos klinkos doktorantë) analizavo ûmines
nepageidaujamas idiosichrazines su VNE susijusias reakcijas. Nors jos pasitaiko gana retai ir uþklumpa nelauktai,
taèiau gali lemti su mirtimi ar ryðkiu funkcijø paþeidimu
susijusias iðeitis. Todël kiekvienas, gydantis epilepsijà, turi jas paþinti, jei imanoma, numatyti rizikos veiksnius ir
imtis atsargumo priemoniø. Plastikos chirurgas profesorius Rytis Rimdeika (KMU Rekonstrukcinës ir plastinës
chirurgijos klinika) pademonstravo ûmios epidermio nekrolizës, paskyrus lamotriginà, atvejá, kurá teko gydyti jø
klinikoje. Laimei, pacientas, patyræs ðià ûmià ir gyvybei
pavojingà reakcijà, buvo iðgelbëtas. Atvejis sukëlë diskusijà tarp konferencijos dalyviø dël ðio paciento gydymo,
vaistø parinkimo tikslingumo ir saugaus skyrimo. Tikime,
kad jis tapo tam tikra atsakingumo pamoka. Daktarë Jûratë
Grigonienë kalbëjo apie vaistams atsparià epilepsijà, analizuodama moksliniø tyrimø duomenis apie rezistentiðkumà læmianèius patologinius mechanizmus, susijusius tiek
su genetiniais veiksniais, tiek su paèios epilepijos ir gydy-
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mo vaistais nulemtais mechanizmais. Daktarë Rûta Mameniðkienë (VUL Santariðkiø klinikos, Neurologijos centras)
pristatë daug diskusijø kelianèià problemà apie epilepsijos
gydymà originaliais ir generiniais vaistais, apie gydymo
tuo paèiu efektyviu vaistu pastovumo svarbà, su vaistø keitimu susijusius pavojus, generiniø vaistø privalumus ir trûkumus ir jø vietà, gydant epilepsija serganèius pacientus.
Profesorë Milda Endzinienë (KMU Neurologijos klinika)
savo praneðimà skyrë labai svarbiai problemai – epilepsinës bûklës gydymui, pateikdama konferencijos dalyviams
pastaraisiais metais paskelbtus epilepsinës bûklës gydymo
susitarimo dokumentus. Mokslinë konferencijos dalis
nuosekliai uþbaigta tema „Kada ir kaip baigti gydyti epilepsijà“, kurià pristatë profesorë Nerija Vaièienë (KMU
Neurologijos klinika), pateikdama tyrimais pagrástus duomenis apie epilepsijos atkryèio rizikà ir tæsiamo ar nutraukto gydymo rizikà ir privalumus. Konferencijos pagrindinis rëmëjas – kompanija „Novartis Pharma“, pakvietë lektoriø, profesoriø ið Suomijos Tampere universiteto
Tapani Keranen apibendrinti patirtá, susijusià su efektyviu
ir saugiu epilepsijos gydymu vaistu okskarbazepinu. Konferencijos sveèias – ðio universiteto Neurologijos ir reabilitacijos klinikos vadovas, pripaþintas farmakologiniø
vaistø nuo epilepsijos tyrimø ekspertas. Konferencijos pabaiga buvo skirta svarbiam ávykiui epilepsijos gydymo istorijoje – „Depakine“ 40 metø jubiliejui paminëti. Ðis „Sanofi Aventis“ kompanijos vaistas per savo ilgà raidos istorijà árodë ypatingà efektyvumà bei saugumà ir tapo vienu
pagrindiniu pirmo pasirinkimo, gydant epilepsijà, vaistu
visame pasaulyje.
Visos konferencijos metu buvo keliami klausimai, vyko diskusijos, kurias „kurstë“ konferencijos lektoriai ir
Lietuvos neurologø asociacijos prezidentas profesorius
Valmantas Budrys. Tikime, kad ðis renginys buvo sëkmingas ir reikalingas tiek gydytojams, gydantiems epilepsijà,
tiek jø pacientams.
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