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Sprawozdanie z Czwartego Kursu NaukowoSzkoleniowego Central and Eastern European
Stroke Society, Kazimierz Dolny, 810 maja 2006 r.
Report on the Fourth Scientific-Training Course
of the Central and Eastern European Stroke Society,
Kazimierz Dolny, 810 May 2006
W dniach 8  10 maja 2006 r. w Kazimierzu Dolnym
odby³ siê czwarty kurs Central and Eastern European
Stroke Society (CEESS), czyli rodkowo- i Wschodnioeuropejskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. Towarzystwo
to zosta³o powo³ane do ¿ycia 10 padziernika 1996 r. z inicjatywy prof. Zoltana Nagyego z Uniwersytetu w Budapeszcie. Przez wiele lat ¿elazna kurtyna dzieli³a Europê nie
tylko pod wzglêdem politycznym i ekonomicznym, lecz
równie¿ w dziedzinie opieki medycznej i nauki. Po zmianach systemowych w krajach Europy rodkowowschodniej
i otwarciu siê na Zachód na prze³omie lat osiemdziesi¹tych
i dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku, okaza³o siê, ¿e
w dziedzinie udaru mózgu kraje te cechowa³a wysoka miertelnoæ z powodu udaru, czêste wystêpowanie i niedostateczna kontrola czynników ryzyka, szerokie stosowanie metod
leczniczych bez udowodnionej skutecznoci, brak dostêpu
do kompleksowej rehabilitacji oraz brak pododdzia³ów udarowych. CEESS za swoje g³ówne cele przyjê³a organizacje
w rejonie nowoczesnych systemów opieki nad chorymi
z udarem mózgu i kompleksowej rehabilitacji, promocje zasad medycyny opartej na dowodach naukowych (evidencebased medicine) w terapii oraz monitorowanie jakoci opieki
udarowej. Nie bez przyczyny za motto Towarzystwa przyjêto: Leczenie udaru jest spraw¹ lokaln¹, za badania nad udarem  miêdzynarodow¹. Pierwszym prezydentem CEESS
do 2001 r. by³ prof. Zoltan Nagy, po nim do 2005 r. prof.
Michael Brainin z Wiednia, a od roku kieruje nim prof. Anna
Cz³onkowska z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie do CEESS nale¿y 164 cz³onków z 23 krajów
z Europy rodkowej i Wschodniej.
CEESS od samego pocz¹tku podejmowa³o liczne inicjatywy naukowe i dydaktyczne zwi¹zane z tematyk¹ udaru
mózgu. W marcu 1999 r. w Budapeszcie, przy okazji konferencji Wêgierskiego Towarzystwa Udaru Mózgu, odby³a siê
pierwsza konferencja CEESS. W padzierniku ub.r. w ramach 37 Miêdzynarodowego Naddunajskiego Sympozjum
Neurologicznego w Ljubljanie w S³owenii, bêd¹cego kolejn¹ inicjatyw¹ s³u¿¹c¹ rozwojowi nauk neurologicznych
w rejonie, odby³o siê sympozjum satelitarne zorganizowane
przez CEESS, powiêcone nowoczesnym metodom leczenia
udaru mózgu. Wczeniej odby³y siê te¿ 3 kursy szkoleniowe
firmowane przez Towarzystwo: w 1996 r. w Pradze, w 1997 r.
w Zagrzebiu i w 2001 r. w Falentach pod Warszaw¹.
W dniach 810 maja 2006 r. w Kazimierzu Dolnym odby³ siê czwarty ju¿ kurs CEESS powiêcony leczeniu ostrego udaru mózgu. Zosta³ zorganizowany przez prof. Annê
Cz³onkowsk¹ i dr Macieja Niewadê  sekretarza Towarzystwa. Wród wyk³adowców z zagranicy znalaz³o siê wielu

znanych specjalistów w dziedzinie chorób naczyñ mózgowych i rehabilitacji: prof. Barbaro Johansson z Lund
w Szwecji, prof. Gudrun Boysen z Kopenhagi, prof. Vida
Demarin z Zagrzebia, prof. Bojana Zvan z Ljubljany,
prof. Zoltan Nagy, prof. Daniel Bereczki z Debreczyna na
Wêgrzech, prof. Christof Kessler z Greifswaldu w Niemczech, prof. Daniel Bartko z Ru¿omberoka na S³owacji oraz
dr Andrew Farrall z Edynburga. Wród polskich wyk³adowców znaleli siê: prof. Anna Cz³onkowska, prof. Grzegorz
Opala  prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,
prof. Hubert Kwieciñski  krajowy konsultant ds. neurologii, prof. Andrzej Szczudlik  redaktor naczelny Neurologii i Neurochirurgii Polskiej, doc. Rados³aw Kamierski,
dr Anna Szczepañska-Szerej, dr Joanna Wojczal, dr Maciej
Niewada, dr Bart³omiej Piechowski-Jówiak oraz dr Adam
Kobayashi. W kursie wziê³o udzia³ 147 osób, w tym 115
z Polski, 13 z £otwy, po 6 z Bia³orusi i Mo³dawii, 4 z Ukrainy i po 1 z Bu³garii, Czech i Gruzji.
Pierwszego dnia po po³udniu odby³a siê sesja powiêcona skutkom i rehabilitacji udaru mózgu. Prof. Johansson
przybli¿y³a tematykê zwi¹zan¹ z plastycznoci¹ mózgu
i mo¿liwociami kompensacyjnymi mózgu po uszkodzeniu
w wyniku udaru. Prof. Boysen przedstawi³a aktualny stan
wiedzy na temat rehabilitacji po udarze mózgu. Prof. Opala
w swoim wyst¹pieniu omówi³ póne konsekwencje zdrowotne zwi¹zane z przebytym udarem. Prof. Cz³onkowska
w swoim wyk³adzie podkreli³a podobieñstwa i ró¿nice
w leczeniu chorób naczyniowych o ró¿nej lokalizacji  udaru mózgu, choroby niedokrwiennej serca i naczyñ obwodowych. Przedstawi³a równie¿ nowe kierunki endowaskularnego leczenia ostrego udaru niedokrwiennego  przede
wszystkim z zastosowaniem tzw. korkoci¹gów, czyli aparatu MERCI (Mechanical Embolus Removal in Cerebral
Ischemia). Prof. Cz³onkowska zada³a równie¿ pytanie,
jaka powinna byæ rola neurologów w opiece nad pacjentem
poddawanym interwencjom wewn¹trznaczyniowym. Czy
powinni byæ tylko stra¿nikami kwalifikuj¹cymi pacjentów i oceniaj¹cymi ich stan po zabiegach, czy te¿ powinni
sami aktywnie je wykonywaæ?
Dzieñ drugi rozpocz¹³ siê od sesji powiêconej tematowi
leczenia trombolitycznego w ostrym udarze niedokrwiennym, które na chwilê obecn¹ jest najskuteczniejsz¹ metod¹
jego leczenia. Prof. Bereczki najpierw przedstawi³ dowody
z badañ klinicznych wskazuj¹ce na jego skutecznoæ. Na pocz¹tku przybli¿y³ tematykê evidence-based medicine (EBM
 medycyna oparta na dowodach naukowych) oraz omówi³
poziomy dowodów na skutecznoæ okrelonej terapii lub
metody diagnostycznej. Przedstawi³ równie¿, co to s¹ systematyczne przegl¹dy literatury i metaanalizy oraz czemu
maj¹ w³aciwie s³u¿yæ. W drugiej czêci swojego wyst¹pienia prof. Bereczki zapozna³ s³uchaczy z dowodami na
skutecznoæ leczenia trombolitycznego w zawale serca,
zatorowoci p³ucnej i obwodowej i w udarze niedokrwiennym mózgu. Dr Niewada w pierwszej czêci swojego wyst¹pienia przybli¿y³ zagadnienia zwi¹zane z farmakoekonomik¹, analiz¹ farmakoekonomiczn¹ oraz ich zwi¹zku
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z EBM. W drugiej czêci dowiedzielimy siê, ¿e mimo
i¿ doæ kosztowne, leczenie trombolityczne jest jednak
op³acalne nie tylko z punktu widzenia korzyci zdrowotnych, lecz równie¿ dlatego, ¿e mo¿e potencjalnie generowaæ oszczêdnoci finansowe.
W dwóch ostatnich w tej sesji wyk³adach, prof. Nagy
i dr Kobayashi przedstawili jak jest wprowadzana tromboliza w udarze niedokrwiennym na Wêgrzech i w Polsce.
Prof. Nagy przedstawi³ te¿ jak jest wprowadzane leczenie
rtPA przy zastosowaniu leczenia na odleg³oæ, czyli telemedycyny. Dr Kobayashi przedstawi³ polskie dowiadczenia z tromboliz¹. Jednym z warunków leczenia rtPA
w Polsce jest zg³aszanie pacjentów do rejestru SITS (Safe
Implementation of Trombolysis in Stroke  Bezpieczne W³¹czanie Trombolizy w Udarze Mózgu), którego koordynatorem jest prof. Anna Cz³onkowska z Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie. O ile badanie monitoruj¹ce
SITS-MOST (Safe Implementation of Trombolysis in Stroke
 Monitoring Study  Bezpieczne W³¹czanie Trombolizy
w Udarze Mózgu  Badanie Monitoruj¹ce), które jest jednym z warunków sta³ej rejestracji alteplazy w udarze mózgu
w Europie, ju¿ zosta³o zakoñczone z dniem 30 kwietnia
2006 r., to rejestr SITS ma byæ dalej prowadzony, aby
okreliæ czy co najmniej 5% pacjentów mo¿e byæ leczonych trombolitycznie w Europie. Wiêcej informacji na ten
temat mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej www.acutestroke.org. Dr Kobayashi omówi³ równie¿ za³o¿enia i dotychczasowy przebieg badania klinicznego IST-3 (Third
International Stroke Trial: Thrombolysis  Trzecie Miêdzynarodowe Badanie Udarowe). Ma ono na celu ocenê skutecznoci i bezpieczeñstwa alteplazy zastosowanej do 6 godzin od wyst¹pienia objawów, u chorych starszych ni¿ 80 lat
lub niespe³niaj¹cych innych, obecnie obowi¹zuj¹cych wskazañ do leczenia trombolitycznego, np. zbyt ciê¿ki stan lub
niewielki deficyt neurologiczny. Dotychczas do badania w³¹czono 528 chorych na ca³ym wiecie, w tym 108 w 3 orodkach w Polsce. Kolejne 2 polskie orodki ju¿ do³¹czy³y siê
do badania, a s¹ jeszcze inni zainteresowani.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê sesja powiêcona
neuroobrazowaniu. Dr Farrall najpierw szczegó³owo wyt³umaczy³ dlaczego tomografia komputerowa (CT) jest podstawow¹ metod¹ obrazowania w ostrym udarze niedokrwiennym, a póniej omówi³ nowoczeniejsze metody stosowane
w udarze niedokrwiennym: angiografia CT, CT perfuzyjne
oraz badanie rezonansu magnetycznego (MR) z opcj¹ perfuzji (PWI) i dyfuzji (DWI). Szczególnie ciekawy by³ quiz
przygotowany dla uczestników kursu na umiejêtnoæ interpretacji badañ CT.
Sesja powiêcona terapii krwotoku ródmózgowego
rozpoczê³a siê od wyk³adu prof. Szczudlika na temat patogenezy, w którym szczegó³owo omówi³ przyczyny, w tym
równie¿ genetyczne, a tak¿e najczêstsze lokalizacje krwawieñ. Prof. Kwieciñski nawietli³ tematykê epidemiologii krwotoku ródmózgowego i przedstawi³ wytyczne
dotycz¹ce leczenia. Prof. Boysen w swoim wyst¹pieniu
skupi³a siê na prezentacji wyników badania klinicznego
NOVO-SEVEN z rekombinowanym czynnikiem VII. Najwiêksze korzyci z jego zastosowania notuje siê przy podaniu w czasie krótszym ni¿ 3 godziny od wyst¹pienia objawów. Wynikaj¹ one przede wszystkim z zahamowania
wzrostu objêtoci krwiaka.
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Kolejna sesja by³a powiêcona postêpom w leczeniu udaru niedokrwiennego. Prof. Bereczki wyjani³, dlaczego nadal konieczne s¹ badania kliniczne w udarze mózgu, zarówno w profilaktyce pierwotnej jak i wtórnej, ostrej fazie,
rehabilitacji, leczeniu powik³añ i zastosowaniu metod diagnostycznych. Dr Farrall wyjani³ jak nale¿y kwalifikowaæ
pacjentów do leczenia trombolitycznego na podstawie badania CT mózgu. Prof. Bartko w swoim wyk³adzie zada³ retoryczne pytanie, czy stentowanie têtnic szyjnych po udarze
mózgu mo¿e wp³yn¹æ na szybsz¹ rehabilitacjê i zdrowienie.
Ostatnia sesja, która odby³a siê trzeciego dnia kursu,
zosta³a zorganizowana wspólnie z Naddunajskim Sympozjum na Rzecz Kszta³cenia Ustawicznego w Neurologii
i Sekcj¹ Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Prof. Demarin nawietli³a problematykê zwi¹zan¹ z zastosowaniem ultrasonografii têtnic szyjnych w profilaktyce udaru mózgu. Dr Piechowski-Jówiak przedstawi³
mo¿liwoci zastosowañ badañ ultrasonografii metod¹ Dopplera przezczaszkowego w diagnostyce nie tylko udaru
mózgu, lecz równie¿ dro¿nego przewodu owalnego i równie¿ jako metody wzmacniaj¹cej efektywnoæ trombolizy
do¿ylnej. Prof. Zvan przestawi³a metody stabilizacji blaszki mia¿d¿ycowej oraz wyniki stentowania têtnic szyjnych
w orodku uniwersyteckim w Ljubljanie. W swoim wyk³adzie doc. Kamierski pokaza³ jakie zmiany w têtnicach
szyjnych mog¹ byæ zwi¹zane z wystêpowaniem udaru.
Dr Wojczal zaprezentowa³a mo¿liwoci zastosowania ultrasonografii dopplerowskiej w diagnostyce udaru z rejonu
unaczynienia têtnic krêgowo-podstawnych. Dr SzczepañskaSzerej zaprezentowa³a mo¿liwoci zastosowania ultrasonografii naczyñ domózgowych w kwalifikacji, monitorowaniu
i wspomaganiu leczenia trombolitycznego. Na zakoñczenie
kursu prof. Kessler zaprezentowa³ swoje w³asne dowiadczenia w obrazowaniu têtnic szyjnych oraz ultrasonografii
przezczaszkowej w diagnostyce zmian naczyniowych.
Oprócz bardzo starannie u³o¿onego programu i znakomitych prezentacji uznanych specjalistów z ca³ej Europy,
kurs w Kazimierzu Dolnym by³ równie¿ znakomit¹ okazj¹,
aby poznaæ siê z kolegami neurologami z innych krajów
Europy rodkowowschodniej, odnowiæ dawne znajomoci,
podzieliæ siê dowiadczeniami i nawi¹zaæ wspó³pracê.
Dziêki staraniom g³ównych organizatorów: prof. Anny
Cz³onkowskiej i dr Macieja Niewady, kurs by³ imprez¹ niezwykle udan¹ pod ka¿dym wzglêdem. Szczególnie nale¿y
podkreliæ, ¿e uczestniczy³o w nim du¿o kolegów z dawnych republik Zwi¹zku Radzieckiego, dla których mo¿liwoci wyjazdów na zjazdy i dostêp do najnowszych informacji ze wzglêdów finansowych s¹ nadal ograniczone.
Dziêki aktywnoci CEESS zarówno oni, jak i inni lekarze
neurolodzy zainteresowani udarami mózgu mog¹ bli¿ej poznawaæ aktualny stan wiedzy w tym temacie.
Kolejny, pi¹ty ju¿ kurs odby³ siê w dniach 510 czerwca
2006 r. w Dubrowniku w Chorwacji. W przysz³ym roku
w Zagrzebiu planowany jest ju¿ nastêpny. W 2008 r. w Warszawie odbêdzie siê Drugi Zjazd rodkowo- i Wschodnioeuropejskiego Towarzystwa Udarowego. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzia³u we wszystkich aktywnociach Towarzystwa.
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