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Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

Η Αζαθειοπρίνη αποτελεί ένα από τα ευρέως 
διαδεδομένα, πλέον γνωστά κι επαρκώς 

δοκιμασμένα, ως προς τη δραστικότητα και τις 
παρενέργειες, ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Η 
Αζαθειοπρίνη χορηγείται σχετικά συχνά και σε 
ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣκΠ). Η 
πρακτική αυτή στηρίζεται κυρίως σε εμπειρικά 
και περιορισμένα κλινικά δεδομένα, αφήνοντας 
αναπάντητο το ερώτημα για το ποια είναι τελικά 
η πραγματική αποτελεσματικότητά της. 

Δεδομένου, αφενός, ότι για τις νεότερες ανοσο-
τροποποιητικές θεραπείες της ΣκΠ έχει τεκμηριω-
θεί η αποτελεσματικότητά τους, σε ό,τι αφορά στην 
κλινική πορεία και, κυρίως, στον περιορισμό του 
συνολικού φορτίου των απομυελινωτικών βλα-
βών και, αφετέρου, δεδομένης της παντελούς έλ-
λειψης ανάλογων απεικονιστικών δεδομένων (MRI) 
σε ασθενείς υπό αγωγή με αζαθειοπρίνη, η ομά-
δα του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας θέλησε να 
ελέγξει την αποτελεσματικότητα της αζαθειοπρίνης 
αναφορικά με την εμφάνιση νέων, απεικονισμέ-
νων με MRI παρεγχυματικών βλαβών, στην πο-
ρεία του χρόνου, σε ασθενείς με διαλείπουσας 
μορφής ΣκΠ.

Η ανοιχτή αυτή μελέτη, με σχεδιασμό cross-over, 
πραγματοποιήθηκε με περιορισμένο αριθμό ασθε-
νών, δεδομένου ότι στόχευσε σε μια αποτελεσμα-
τικότητα της τάξης του 50%. Έτσι, λοιπόν, συμπε-
ριλήφθηκαν, τελικά, μόλις 14 ασθενείς με διαλεί-
πουσα μορφή ΣκΠ (EDSS 1,0-3,0), οι οποίοι κα-
τά τη διάρκεια ενός αρχικού εξάμηνου διαστήμα-
τος παρακολούθησης παρουσίασαν, στις ανά μή-
να επαναλαμβανόμενες ΜRI εγκεφάλου, τουλά-
χιστον 3 εστίες με σκιαγραφική πρόσληψη (Gd+). 
Μετά από την πάροδο του πρώτου αυτού εξαμή-
νου, οι ασθενείς έλαβαν αζαθειοπρίνη σε δόση 
μέχρι 3mg/kg σωματικού βάρους για άλλους 6 
μήνες, ενώ υποβάλλονταν κάθε μήνα σε νέα ΜRI 
εγκεφάλου. 

Μετά από τη διακοπή χορήγησης της αζαθειοπρίνης, 

ο μηνιαίος απεικονιστικός έλεγχος συνεχίστηκε για 
διάστημα άλλων 6 μηνών. 

Οι ερευνητές διαπίστωσαν στατιστικά σημαντική 
(p<0,01) ελάττωση του αριθμού και του όγκου 
των Gd+ εστιών. Σε 12 από τους 14 ασθενείς δι-
απιστώθηκε μείωση κατά >50% του αριθμού των 
Gd+ εστιών. Στο ίδιο διάστημα, παρατηρήθη-
κε ελάττωση του αριθμού και του όγκου (>50%) 
των νέων βλαβών στις Τ2 ακολουθίες. Η δράση 
της αζαθειοπρίνης παρέμεινε και κατά το χρονικό 
διάστημα παρακολούθησης μετά από τη διακο-
πή της χορήγησής της. αυτό, όμως, που θα πρέ-
πει να επισημανθεί, είναι ότι δεν παρατηρήθηκε 
καμιά σημαντική μεταβολή της αναπηρίας με βά-
ση τα σκορ της κλίμακας EDSS. Να επισημάνουμε, 
επίσης, ότι οι χορηγούμενες δόσεις αζαθειοπρίνης 
(median 2,6-2,8mg/kg) πέτυχαν ελάττωση των αρ-
χικών τιμών λεμφοκυττάρων κατά 57%. Τα ευρή-
ματα αυτά επέτρεψαν στους Ιταλούς συναδέλφους 
να διαπιστώσουν για πρώτη φορά ότι η χορήγηση 
αζαθειοπρίνης με ανοσοκατασταλτική δράση εί-
ναι αποτελεσματική σε ασθενείς με ΣκΠ, περιορί-
ζοντας σημαντικά την εμφάνιση νέων απομυελινω-
τικών βλαβών για διάστημα ενός έτους.

Η μελέτη αυτή είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
και σημαντική, δεδομένου ότι προσπαθεί να κλεί-
σει ένα σημαντικό κενό στη σχετική βιβλιογραφία. 
Τόσο ο σχεδιασμός της μελέτης όσο και το διά-
στημα παρακολούθησης κρίνονται ικανοποιητι-
κά. Όμως, ο μικρός αριθμός ασθενών καθώς και 
η απουσία ομάδας ελέγχου προφανέστατα περι-
ορίζουν τη σημασία των ευρημάτων. Δεν μπορεί 
να αμφισβητηθεί η σημαντική, αν και υποκλινι-
κή, ελάττωση της φλεγμονώδους δραστηριότητας 
υπό αζαθειοπρίνη, όπως τεκμηριώνεται από τα ευ-
ρήματα της ΜRI. Δεδομένης, όμως, της απουσίας 
ομάδας ελέγχου που θα είχε λάβει εικονικό φάρ-
μακο, δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η φυσική πο-
ρεία της νόσου κατά το διάστημα αυτό, καθιστώ-
ντας έτσι κάθε σύγκριση αδύνατη.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής σίγουρα υπο-
στηρίζουν τις ισχύουσες οδηγίες, σύμφωνα με τις 
οποίες η αζαθειοπρίνη συγκαταλέγεται μεταξύ των 
δεύτερης σειράς (second-line) σκευασμάτων που 
μπορούν να χορηγηθούν σε ασθενείς με διαλεί-
πουσα μορφή ΣκΠ. 

αναμφίβολα, θα μπορούσαν να απαντηθούν πολ-
λά ερωτήματα και να λυθούν πολλές απορίες με 
τη διεξαγωγή τυχαιοποιημένης συγκριτικής μελέτης 
μεταξύ της αζαθειοπρίνης και των λοιπών ανοσο-
τροποποιητικά δραστικών ουσιών. Δυστυχώς, κάτι 
τέτοιο θα πρέπει να θεωρείται για οικονομικούς και 
-προφανείς- εμπορικούς λόγους πρακτικά απίθανο. 
Ενδεχομένως να μπορούσε, εναλλακτικά, να μελετη-
θεί η συγχορήγηση (add-on therapy) αζαθειοπρίνης 
σε ασθενείς με ΣκΠ που ήδη λαμβάνουν ανοσο-
τροποποιητική φαρμακευτική αγωγή.
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