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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η ΕπιμeλΕια: ΚΩΣΤαΣ ΣπΕΓΓΟΣ
λέκτορας Νευρολογίας

Απεικονιστική επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας 
της θεραπείας με Natalizumab

Miller DH, et al for the AFFIRM Investigators. MRI outcomes in a placebo-controlled trial of natalizumab 
in relapsing MS. Neurology 2007; 68:1390-1401

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης AFFIRM σε σύνολο 942 ασθενών 
με Σκλήρυνση κατά πλάκας (Σκπ), η χορήγηση του μονοκλωνικού 

αντισώματος έναντι του αντιγόνου VLA-4, Natalizumab, που ουσιαστικά 
εμποδίζει τα μονοκύτταρα να υπερβούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, 
επιτυγχάνει σε σύγκριση με placebo ελάττωση του ετήσιου αριθμού 
ώσεων κατά 68%. Στα πλαίσια της ίδιας μελέτης είχε διαπιστωθεί, μετά 
τους πρώτους 6 μήνες θεραπείας, σημαντική ελάττωση του αριθμού των 
εστιών που προσλαμβάνουν σκιαγραφικό στη μαγνητική τομογραφία 
εγκέφαλου. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξακριβώσει αφενός εάν αντίστοιχο α-
ποτέλεσμα καταγράφεται και μετά από 2 χρόνια θεραπείας, αφετέρου να εξα-
κριβώσει ποιες απεικονιστικές παράμετροι επηρεάζονται θετικά από τη θερα-
πεία με Natalizumab.

Στη σημαντική αυτή πολυκεντρική κλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ συμμετείχαν συ-
νολικά 942 ασθενείς, ηλικίας μεταξύ 18 και 50 ετών, με διαγνωσμένη δια-
λείπουσας μορφής ΣκΠ και σκορ στην κλίμακα EDSS μεταξύ 0 και 5, υπό 
την προϋπόθεση ότι είχαν παρουσιάσει τουλάχιστον μια ώση της νόσου 
κατά το τελευταίο 12μηνο πριν την ένταξή τους στη μελέτη. Η τυχαιοποίη-
ση έγινε σε αναλογία 2:1 σε δύο ομάδες. Οι ασθενείς της πρώτης ομάδας 
λάμβαναν κάθε 4 εβδομάδες 300mg Natalizumab ενδοφλεβίως, ενώ οι α-
σθενείς της δεύτερης ομάδας έλαβαν στα ίδια χρονικά διαστήματα εικονικό 
φάρμακο. Απεικονιστικός έλεγχος με προκαθορισμένες ακολουθίες μαγνη-
τικής τομογραφίας πριν και μετά τη χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας έλα-
βε χώρα 52 και 104 εβδομάδες μετά την έναρξη χορήγησης του υπό μελέ-
τη θεραπευτικού σχήματος. 

Και στις δύο χρονικές στιγμές διαπιστώθηκε στην ομάδα ασθενών που έλα-
βαν Natalizumab ελάττωση του αριθμού των απομυελινωτικών εστιών που 
προσλάμβαναν σκιαγραφικό κατά 92%. Στην ίδια ομάδα ασθενών που έλαβαν 
Natalizumab και πάντα σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν placebo δι-
απιστώθηκε στις Τ2 ακολουθίες κατά 83% ελάττωση του αριθμού νέων βλα-
βών ή βλαβών που παρουσίασαν αύξηση του μεγέθους τους. Ο αριθμός των 

νέων εστιών χαμηλής έντασης σήματος στις ακολουθίες Τ1, οι οποίες θεωρού-
νται ενδεικτικές αξονικής βλάβης, διαπιστώθηκε αντίστοιχη ελάττωση της τάξης 
του 76%. Μετά την πάροδο της διετίας δεν διαπιστώθηκε καμιά διαφορά μετα-
ξύ των ασθενών των δύο ομάδων σε ό,τι αφορά στην αύξηση του βαθμού α-
τροφίας του εγκεφαλικού παρεγχύματος. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσμα-
τα της μελέτης AFFIRM, η χορήγηση Natalizumab σε ασθενείς με διαλείπουσας 
μορφής ΣκΠ επηρεάζει θετικά τόσο τις εξεταζόμενες κλινικές παραμέτρους, όσο 
και τα απεικονιστικά ευρήματα, ακόμη και μετά την πάροδο δύο ετών. Τα απο-
τελέσματα αυτά είναι σαφώς καλύτερα από τα αντίστοιχα τα οποία έχουν περι-
γραφεί για τις μέχρι στιγμής χορηγούμενες ανοσοτροποποιητικές θεραπείες σε 
ασθενείς με διαλείπουσας μορφής ΣκΠ. Αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι η α-
ποτελεσματικότητα του Natalizumab είναι ανώτερη εκείνης των Ιντερφερονών. 
Για να τεκμηριωθεί κάτι τέτοιο θα έπρεπε να γίνει άμεση σύγκριση των δύο θε-
ραπειών (head to head). Αξιοσημείωτο είναι σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι 
28% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Natalizumab δεν παρουσίασαν ου-
δεμία μεταβολή σε καμιά από τις εξεταζόμενες παραμέτρους σε όλη τη διάρκεια 
της διετούς περιόδου παρακολούθησης. Κάτι αντίστοιχο δεν έχει στο παρελθόν 
περιγραφεί σε καμία από τις κλινικές μελέτες σε ασθενείς με διαλείπουσας μορ-
φής ΣκΠ. Αντίθετα, το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκε επιβάρυνση των απεικο-
νιστικών παραμέτρων δεν εκπλήσσει, ούτε θα πρέπει να υπερεκτιμηθεί, δεδο-
μένου ότι αντίστοιχα ευρήματα είχαν και στο παρελθόν περιγραφεί για τις διά-
φορες άλλες μορφές ανοσοτροποποιητικής θεραπείας. Παραμένει αναπάντη-
το το ερώτημα εάν ο περιορισμός των εστιών που προσλαμβάνουν σκιαγραφι-
κό επιτρέπει κάποια εκτίμηση σχετικά με τη συνολική έκβαση της νόσου. Ίσως, 
όμως, να αποτελεί σημαντικότερο εύρημα ο περιορισμός των black holes, δη-
λαδή των εστιών χαμηλής έντασης σήματος στις Τ1 ακολουθίες, που σύμφω-
να με την επικρατούσα άποψη υποδηλώνουν μη αναστρέψιμη αξονική βλάβη. 
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι στα πλαίσια της μελέτης αυτής και σε ό,τι α-
φορά στην αξιολόγηση των απεικονιστικών ευρημάτων, δεν έγινε μελέτη υπο-
ομάδων με βάση την ύπαρξη ή μη εξουδετερωτικών αντισωμάτων, τα οποία 
εμφανίζονται περίπου στο 6% των περιπτώσεων, περιορίζοντας σημαντικά τη 
δραστικότητα της χορηγούμενης θεραπείας.

Η ημικρανία εξακολουθεί να διαγιγνώσκεται σπάνια, 
να μην αντιμετωπίζεται σωστά και να μην προλαμβάνεται

Diamond S, Bigal ME, Silberstein S, et al. Patterns of diagnosis and acute and preventive treatment of 
migraine in the United States: results from the American Migraine Prevelence and Prevention study. 
Headache 2007; 47:355-363

Σημαντικά επιδημιολογικά δεδομένα 
σχετικά με την επίπτωση της ημικρανίας 

και την αντιμετώπισή της στις Ηπα υπάρχουν 
εδώ και περίπου 20 χρόνια. Σύμφωνα με 
πιο πρόσφατα στοιχεία της δεκαετίας του 
90 φαίνεται ότι στην πράξη ο αριθμός 
των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία 
προφύλαξης είναι πολύ χαμηλότερος από τον 
αριθμό των ασθενών εκείνων που σύμφωνα 
με τις ισχύουσες οδηγίες θα έπρεπε να λάβουν 
προφυλακτική αγωγή. 

Δεδομένης πλέον της ύπαρξης αποτελεσματι-

κών θεραπειών, τόσο για την αντιμετώπιση των 
μεμονωμένων επεισοδίων ημικρανίας, όσο για 
την πρόληψη αυτών, πραγματοποιήθηκε τον 
Ιούνιο του 2004 και πάλι στις ΗΠΑ μια επιδημι-
ολογική μελέτη - American Migraine Prevelence 
and Prevention study - με σκοπό να απαντήσει 
στο ερώτημα τι ποσοστό των ημικρανικών α-
σθενών στις ΗΠΑ λαμβάνει σήμερα την ενδει-
κνυόμενη θεραπεία για την αντιμετώπιση των η-
μικρανικών κρίσεων. Στους συμμετέχοντες δό-
θηκαν σχετικά ερωτηματολόγια. Σε όσους από 
τους εξεταζόμενους τέθηκε με βάση τα αποτε-
λέσματα του πρώτου αυτού ερωτηματολογίου 

η υπόνοια ύπαρξης ημικρανίας χορηγήθηκε και 
δεύτερο, πιο λεπτομερειακό ερωτηματολόγιο, 
το οποίο συμπεριλάμβανε και στοιχεία σχετικά 
με τη λαμβανόμενη από τους ασθενείς φαρμα-
κευτική αγωγή. 

Σε ένα δείγμα 162.576 ατόμων, ηλικίας άνω 
των 12 ετών, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ημικρα-
νίας στο 17.1% και 5.6% των γυναικών και αν-
δρών αντίστοιχα. Αξίζει να επισημανθεί ότι μόλις 
το 56% των ασθενών αυτών γνώριζαν ότι έπα-
σχαν από ημικρανία. Οι πιο συχνές εσφαλμένες 
διαγνώσεις ήταν η κεφαλαλγία σε έδαφος ιγμο-
ρίτιδας, η κεφαλαλγία τάσεως και η κεφαλαλγία 
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Η έγχυση Αλαντοτoξίνης Α στον υποπλάτιο μυ περιορίζει σημαντικά 
τις ωμαλγίες που παρατηρούνται σε ασθενείς με σπαστική ημιπάρεση 
μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Yelnik AP, Colle FM, Bonan IV, et al. Treatment of shoulder pain in spastic hemiplegia by reducing spasticity of the 
subscapular muscle: a randomized, double blind, placebo controlled study of botulinum toxin A. J neurol Neurosurg 
Psychiatry 2007; 78:845-8

πολλοί ασθενείς που εγκαθιστούν σπαστική ημιπάρεση ή ημιπληγία 
συνεπεία αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου παραπονούνται 

για έντονους πόνους στην ωμική ζώνη. Οι πόνοι αυτοί επηρεάζουν 
αφενός την καθημερινότητα και τον ύπνο των ασθενών και αφετέρου 
περιορίζουν σοβαρά τη φυσικοθεραπεία και με τον τρόπο αυτό μέχρι 
ενός βαθμού και την κινητική αποκατάσταση. 

Οι πόνοι αυτοί αποδίδονται εν μέρει σε δευτεροπαθείς ορθοπεδικές με-
ταβολές, όπως συρρικνώσεις της αρθρικής κάψας, φλεγμονές και υπεξαρ-
θρήματα. Σημαντικό, όμως, ρόλο παίζει και η σκλήρυνση των μυών λό-
γω της έντονης σπαστικότητας. 

Πιο έντονο γίνεται το πρόβλημα σε ασθενείς που παρουσιάζουν βαριά 
σπαστικότητα, με το άνω άκρο στη χαρακτηριστική θέση με προσαγωγή 
και έσω στροφή στον ώμο. Είναι γνωστό ότι η έγχυση αλαντοτοξίνης περι-
ορίζει σημαντικά τη σπαστικότητα σε ασθενείς που έχουν υποστεί αγγεια-
κό εγκεφαλικό επεισόδιο, επιτρέποντας μεγαλύτερο εύρος κινήσεων. Δεν 
έχει μέχρι στιγμής εξεταστεί εάν και κατά πόσο με αυτό τον τρόπο επιτυγ-
χάνεται και ελάττωση του πόνου στην ωμική ζώνη. 

Σκοπός λοιπόν των ερευνητών σε αυτή τη μελέτη ήταν να εξετάσουν κα-
τά πόσο η έγχυση αλαντοτοξίνης Α στον υποπλάτιο μυ έχει κάποια αναλ-
γητική δράση. Στη μελέτη συμμετείχαν 20 ασθενείς. 

Οι έντεκα είχαν προηγουμένως υποστεί ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο 
και οι υπόλοιποι εννέα ενδοεγκεφαλική αιμορραγία. Έγινε έγχυση 500 μο-
νάδων αλαντοτοξίνης Α (Dysport) ή placebo στον υποπλάτιο μυ. Η εκτίμη-

ση της βαρύτητας του πόνου έγινε με τη βοήθεια 10βάθμιας σχετικής κλί-
μακας στο τέλος της 1ης, 2ης και 4ης εβδομάδας. Η κινητικότητα του ώμου 
(έξω στροφή και απαγωγή) και η σπαστικότητα του άνω άκρου εκτιμήθη-
κε με την εφαρμογή της τροποποιημένης κλίμακας Ashworth. 

Βελτίωση του πόνου παρατηρήθηκε ήδη μετά την πάροδο της 1ης εβδο-
μάδας. Η κινητικότητα του ώμου βελτιωνόταν στατιστικά σημαντικά από 
βδομάδα σε βδομάδα μέχρι και το πέρας της 4ης εβδομάδας. Κατά το πέ-
ρας της μελέτης διαπιστώθηκε σημαντική ελάττωση της σπαστικότητας των 
καμπτήρων των δακτύλων.

Με βάση τα παραπάνω, οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 
έγχυση αλαντοτοξίνης Α στον υποπλάτιο μυ μπορεί να αποτελέσει μία πολ-
λά υποσχόμενη στρατηγική στα πλαίσια της φροντίδας ασθενών με σπα-
στική ημιπάρεση συνεπεία αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής ουσιαστικά αποδεικνύουν ότι οι πό-
νοι τους οποίους αναφέρουν συχνά οι ασθενείς οφείλονται σε σημαντικό 
βαθμό σε μυϊκή σύσπαση που είναι απότοκος της σπαστικότητας. Η επιτυ-
χής έγχυση αλαντοτοξίνης στον υποπλάτιο μυ διευρύνει σαφώς το φάσμα 
των δυνατοτήτων παρέμβασης σε ασθενείς με ανάλογα σοβαρά και χρόνια 
προβλήματα. Σημαντική είναι τέλος η παρατήρηση ότι η έγχυση αλαντοτο-
ξίνης σε κεντρικούς μυς, όπως είναι ο υποπλάτιος ή ο μείζων θωρακικός, 
φαίνεται ότι έχουν ευρύτερα κλινικά αποτελέσματα, περιορίζοντας περιφε-
ρικότερα τη σπαστικότητα των δακτύλων, διορθώνοντας κεντρομελικά το 
μυϊκό τόνο και επαναφέροντας τον ώμο στη σωστή του θέση.

λόγω ψυχικού stress. 
Σε ό,τι αφορά στη θεραπεία των κρίσεων ημι-

κρανίας το 49% των ερωτηθέντων λάμβαναν α-
ναλγητικά από εκείνα που χορηγούνται ελεύθε-
ρα στο εμπόριο, ενώ μόλις 20% των ασθενών 
λάμβαναν φάρμακα κατόπιν σχετικής ιατρικής συ-
νταγής. Σχετικά με τη θεραπεία πρόληψης της η-
μικρανίας, ένα ποσοστό της τάξης του 38.7% εί-
χε κατά το παρελθόν λάβει ανάλογη φαρμακευ-
τική αγωγή. Μόλις 12% των ερωτηθέντων λάμ-
βαναν κατά τη διενέργεια της μελέτης αντίστοιχη 
θεραπεία. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι θεραπεία 

πρόληψης λαμβάνουν πιο συχνά γυναίκες, οι η-
λικιωμένοι ασθενείς, καθώς και άτομα με υψη-
λότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Προκύπτει λοιπόν εύλογα το συμπέρασμα ότι 
ακόμη και σήμερα στις ΗΠΑ η διάγνωση της ημι-
κρανίας τίθεται σχετικά σπάνια, ενώ επίσης ένα μι-
κρό ποσοστό των πασχόντων λαμβάνουν την εν-
δεικνυόμενη φαρμακευτική αγωγή για την αντιμε-
τώπιση και την πρόληψη των επεισοδίων ημικρα-
νίας. Οι αριθμοί που αναφέρθηκαν είναι εξαιρετι-
κά κατατοπιστικοί. Πιθανότατα και στην Ευρώπη 
η κατάσταση να είναι παραπλήσια. 

Στοιχεία τα οποία σίγουρα αξίζουν σχολιασμό 
και κριτική είναι το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί 
από τους ημικρανικούς ασθενείς είχαν διαγνω-
στεί εσφαλμένα από τους θεράποντες ιατρούς 
τους. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι 
μόλις το 20% των ασθενών με μεσαίας ή μεγά-
λης βαρύτητας ημικρανικές κρίσεις λάμβαναν την 
κατάλληλη αγωγή ακολουθώντας τη σχετική ια-
τρική οδηγία. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν 
με κάθε έμφαση την ανάγκη παρακολούθησης 
των ασθενών με ημικρανία από εξειδικευμένα ι-
ατρεία και κέντρα. 
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Αυξημένος κίνδυνος καρκίνου του παχέος εντέρου
σε ασθενείς με σχιζοφρένεια

Hippisley - Cox  J, Vinogradova Y, Coupland C, Parker C. Increased colon cancer risk in schizophrenia 
patients. Arch Gen Psychiatry 2007; 64: 1368-1376

Οι ασθενείς με σχιζοφρένεια έχουν ένα σημαντικά 
αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου 

και μειωμένο κίνδυνο για καρκίνο του αναπνευστικού, 
συγκρινόμενοι με άτομα χωρίς τη διαταραχή, σύμφωνα 
με Βρετανούς ερευνητές, οι οποίοι βρήκαν, επίσης, ότι 
οι διαφορές στους κινδύνους προσβολής από καρκίνο 
δεν παρατηρούνται στους ασθενείς με διπολική 
διαταραχή. 

Υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία σχετικά με το αν η σχι-
ζοφρένεια σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση καρκίνου και 
θνησιμότητα. Ωστόσο, οι Hippisley - Cox J και συν., από το 
Πανεπιστήμιο του Nottingham, υποστηρίζουν ότι τέτοιες με-
λέτες ήταν περιορισμένες από το μέγεθός τους, από τη χρή-
ση πληθυσμών με μεροληπτική δειγματοληψία (biased pop-
ulations) και από την έλλειψη της ικανότητας ελέγχου για πι-
θανούς συγχυτικούς παράγοντες. 

Επομένως, η ομάδα εξέτασε τον κίνδυνο έξι κοινών καρκί-
νων - του μαστού, του παχέος εντέρου, του ορθού, γαστροοι-
σοφαγικό, του προστάτη και του αναπνευστικού - σε ασθενείς 
με σχιζοφρένεια και με διπολική διαταραχή, χρησιμοποιώντας 
στοιχεία από τη βάση πληροφοριών QRESEARCH περισσότε-
ρων από 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, γραμμένων τα τελευ-
ταία δεκαέξι χρόνια. Συγκεντρώθηκε ένα σύνολο 4.040.494 
ασθενών και παρέχοντας 18.772.868 άτομα - χρόνιας παρα-
κολούθησης. Η ομάδα ταυτοποίησε 40.441 περιπτώσεις επί-
πτωσης καρκίνου και αυτές αντιπαρατάχθηκαν με πάνω από 
πέντε μάρτυρες ανά περίπτωση. 

Υπήρχαν 10.535 και 50.074 μάρτυρες ταυτοποιημένοι για 
καρκίνο του μαστού, μαζί με 5.108 περιπτώσεις και 24.458 
μάρτυρες για καρκίνο του παχέος εντέρου, 3.248 περιπτώ-
σεις και 15.552 μάρτυρες για καρκίνο του ορθού, 3.854 περι-
πτώσεις και 18.477 μάρτυρες για γαστροοισοφαγικό καρκίνο, 
10.190 περιπτώσεις και 48.748 μάρτυρες για καρκίνο του προ-
στάτη και 7.506 περιπτώσεις και 35.981 μάρτυρες για καρκίνο 
του αναπνευστικού. Το ποσοστό των καρκινοπαθών με σχιζο-
φρένεια κυμαινόταν από 0,20% αυτών με καρκίνο του προ-
στάτη σε 0,61% αυτών με καρκίνο του παχέος εντέρου, ενώ 

το ποσοστό στη διπολική διαταραχή κυμαινόταν από 0,15% 
αυτών με καρκίνο του προστάτη σε 0,43% αυτών με καρκίνο 
του αναπνευστικού. Μεταξύ των μαρτύρων, το ποσοστό αυ-
τών με σχιζοφρένεια κυμαινόταν από 0,20% των μαρτύρων 
για καρκίνο του παχέος εντέρου ως 0,39% των μαρτύρων με 
καρκίνο του αναπνευστικού, ενώ το ποσοστό με διπολική δι-
αταραχή κυμαινόταν από 0,17% των μαρτύρων με καρκίνο 
του προστάτη σε 0,31% των μαρτύρων για καρκίνο του μα-
στού. Η ομάδα αναφέρει στα Archives of General Psychiatry 
ότι μετά από προσαρμογή για το κάπνισμα, το δείκτη μάζας 
σώματος, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, συννοσηρότητες 
και τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, περιλαμβανομένων 
των αντιψυχωτικών, οι ασθενείς με σχιζοφρένεια είχαν αυξη-
μένο κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου, οριακό αυξη-
μένο κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου και μειωμένο 
κίνδυνο για καρκίνο του αναπνευστικού, σε σχετικό λόγο ίσο 
με 2,90, 1,52 και 0,53.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι οι ασθενείς με σχιζοφρένεια 
που λάμβαναν αντιψυχωσικά φάρμακα είχαν σημαντικά αυ-
ξημένο κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου, σε σχετικό 
λόγο 4,08. Ωστόσο, οι ασθενείς με διπολική διαταραχή εί-
χαν παρόμοιο κίνδυνο για καρκίνο με αυτόν που συναντάται 
σε ανθρώπους χωρίς την κατάσταση. 

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, η πιθανή σχέση μετα-
ξύ της σχιζοφρένειας και του αυξημένου κινδύνου για καρκί-
νο του παχέος εντέρου και του μαστού παρουσιάζει πρακτι-
κό και θεωρητικό ενδιαφέρον όχι μόνο σε σχέση με την ορ-
γάνωση των υπηρεσιών, αλλά και για την κατανόηση της αι-
τιολογίας της νόσου. 

Δεδομένου του σχεδιασμού της μελέτης, δεν είναι πιθανό 
να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα υπολειμματικής σύγχυσης 
από παράγοντες, όπως η κατανάλωση αλκοόλ, η διατροφή 
και το αναπαραγωγικό ιστορικό. Ωστόσο, στους ανθρώπους 
με διπολική διαταραχή που αναμένεται να μοιράζονται μέρος 
του αυξημένου κινδύνου που αποδίδεται στον τρόπο ζωής, 
δεν βρέθηκαν υψηλότερα ποσοστά καρκίνου του μαστού, ού-
τε του παχέος εντέρου.  
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Η διακοπή των σταθεροποιητικών της 
διάθεσης κατά τη διάρκεια της κύησης 

αυξάνει τον κίνδυνο νοσηρότητας μεταξύ των 
γυναικών με διπολική διαταραχή, ιδιαίτερα σε 
αυτές με πρώιμες καταθλιπτικές και δυσφορικές 
καταστάσεις. 

Η παροχή φροντίδας σε γυναίκες με διπολική δι-
αταραχή κατά τη διάρκεια της κύησης παρεμποδί-
ζεται από μεγάλα κενά στις γνώσεις για την πορεία 
της νόσου και την ασφάλεια των σταθεροποιητι-
κών της διάθεσης στην κύηση, εξηγούν οι Viguera 
A και συν. από το Cleveland Clinic Neurological 
Institute του Ohio. Είναι κοινό πλέον να διακόπτε-
ται η ακολουθούμενη αγωγή σταθεροποίησης της 
διάθεσης κατά τη διάρκεια της κύησης, προκειμέ-
νου να αποφευχθούν πιθανές δυσμενείς επιδρά-
σεις στην ανάπτυξη του εμβρύου. Για να καθορι-
στεί ο κίνδυνος υποτροπιαζόντων επεισοδίων δυ-
σθυμίας μεταξύ των εγκύων γυναικών με διπολι-
κή διαταραχή, οι ερευνητές μελέτησαν 89 έγκυ-
ες γυναίκες με τη νόσο, 62 από τους οποίες διέ-

κοψαν την αγωγή με σταθεροποιητικά της διάθε-
σης, λίγο αφότου συνέλαβαν. Η γενική ηλικία των 
συμμετεχουσών ήταν 32,7 έτη και το 70,8% λάμ-
βανε τουλάχιστον δύο ψυχοτρόπα φάρμακα πριν 
την εγκυμοσύνη.

 Συνολικά, 70,8% των γυναικών βίωσε τουλά-
χιστον ένα επεισόδιο νόσου κατά την κύηση, σε 
ένα άθροισμα 81 επεισοδίων. Από αυτές που δι-
έκοψαν την αγωγή, το 85,5% βίωσε ένα επεισό-
διο, συγκρινόμενο με το 37,0% αυτών που συνέ-
χισαν τη θεραπεία, δείχνοντας ότι ο κίνδυνος υ-
ποτροπής αυξήθηκε 2,3 φορές στις γυναίκες που 
διέκοψαν την αγωγή. Επίσης, γυναίκες που διέκο-
ψαν τη θεραπεία πέρασαν 40,0% της εγκυμοσύ-
νης τους με ένα επεισόδιο νόσου, συγκρινόμενο 
με το 8,8% της κύησης μεταξύ των γυναικών που 
συνέχισαν τη θεραπεία. Ο μέσος χρόνος για την 
πρώτη υποτροπή ήταν 9 εβδομάδες στις γυναίκες 
που διέκοψαν την αγωγή, συγκριτικά με περισσό-
τερο από 40 εβδομάδες σε αυτές που τη συνέχι-
σαν. Σημειώνεται ότι γυναίκες  που διέκοψαν την 
αγωγή μέσα σε 14 ημέρες βίωσαν ένα 50% του 

κινδύνου υποτροπής μέσα σε 2 εβδομάδες, ενώ 
γυναίκες που χρειάστηκε τουλάχιστον 15 ημέρες 
για να διακόψουν την αγωγή έφθασαν στον ίδιο 
κίνδυνο υποτροπής σε 22 εβδομάδες. 

Εβδομήντα - τέσσερα τοις εκατό (74%) των υπο-
τροπών ήταν καταθλιπτικές και 47% συνέβησαν 
κατά το πρώτο τρίμηνο, όπως αναφέρει η ομάδα 
στην American Journal of Psychiatry. Περαιτέρω 
ανάλυση έδειξε ότι διάγνωση διπολικής διαταρα-
χής ΙΙ, η πρωιμότερη εγκατάσταση, ο μεγαλύτερος 
αριθμός υποτροπών ανά έτος, η πρόσφατη νόση-
ση, η χρήση αντικαταθλιπτικών και η χρήση αντιε-
πιληπτικών ως αντιτιθέμενων στο λίθιο ήταν προ-
γνωστικά της υποτροπής. 

Εν συντομία, δεδομένης της υψηλής μητρικής νο-
σηρότητας, που σχετίζεται με τη διακοπή της αγω-
γής με σταθεροποιητικά της διάθεσης και της αβέ-
βαιης επίδρασης στην εμβρυική ανάπτυξη, προτεί-
νεται μια πιο ισορροπημένη εξέταση ολόκληρου 
του φάσματος των κινδύνων και του οφέλους που 
σχετίζονται με την κλινική αντιμετώπιση των εγκύ-
ων γυναικών με διπολική διαταραχή.

Αυξημένος κίνδυνος νοσηρότητας διπολικής διαταραχής 
από τη διακοπή της θεραπείας κατά την κύηση

 Viguera A, Whitfield T, Baldessarini RJ, Newport DJ, Stowe Z, Reminick A, 
Zurick A,  Cohen LS. Bipolar morbidity risk increased by halting treatment 
during pregnacy. Am J Psychiatry 2007; 164:1817-1824

Εισαγωγή και στόχοι

Η ποιότητα ζωής αναγνωρίζεται σε αυξανόμενο βαθμό ως ένα σημαντικό 
συστατικό στοιχείο στην εκτίμηση της πορείας νόσου. 

Συννοσηρότητα ψυχιατρικών διαγνώσεων που συνοδεύουν την εξάρτη-
ση από το αλκοόλ, ιδιαίτερα σοβαρών περιπτώσεων άγχους ή κατάθλιψης, 
μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής. Αυτή η μελέτη ε-
στιάζει στην επίδραση της σοβαρότητας του άγχους και της κατάθλιψης στην 
ποιότητα ζωής 150 ασθενών εξαρτημένων από το αλκοόλ που αντιμετωπί-
στηκαν στο νοσοκομείο. 

Σχεδιασμός και μέθοδοι

Πολυάριθμοι ασθενείς εκτιμήθηκαν χρησιμοποιώντας κλίμακες σχετικής 
ποιότητας ζωής στην αρχή της μελέτης και σε 3 και 6 μήνες μετά την πλήρη 
εξαφάνιση των συμπτωμάτων απόσυρσης. Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε 
τρεις ομάδες: ασθενείς με εξάρτηση από το αλκοόλ μόνο, ασθενείς με κα-
τάθλιψη και ασθενείς με άγχος. 

Αποτελέσματα

Το επίπεδο άγχους και κατάθλιψης ελαττώθηκε από την αρχική εκτίμηση 

στην εβδομάδα 3 σε ασθενείς με υψηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης, 
ενώ το επίπεδο του άγχους ελαττώθηκε στους ασθενείς με μόνη την εξάρ-
τηση από το αλκοόλ. 

Η αρχική εκτίμηση που πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις κλίμακες 
ποιότητας ζωής έδειξε σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις τρεις ομάδες α-
σθενών: φυσική υγεία (F = 7,92, p = 0,001), ψυχολογική (F = 32,21, p = 
0,001), κοινωνικές σχέσεις (F = 3,45, p = 0,03) και περιβάλλον (F = 7,79, p 
= 0,001). Στις εβδομάδες 3 και 6, η ποιότητα ζωής αναφορικά με τη φυσι-
κή και ψυχολογική  υγεία και το περιβάλλον διέφερε σημαντικά μεταξύ των 
ομάδων ασθενών, αλλά όχι και οι κοινωνικές σχέσεις. Στις εβδομάδες 3 και 
6, η ποιότητα ζωής ήταν χαμηλότερη σε ασθενείς με κατάθλιψη και υψηλό-
τερη σε ασθενείς με μόνη την εξάρτηση από το αλκοόλ, με μικρής σοβαρό-
τητας κατάθλιψη ή άγχος.

Συζήτηση και συμπεράσματα

Συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης που συνοδεύουν την εξάρτηση από 
το αλκοόλ οδηγούν σε αύξηση της βαρύτητας των προβλημάτων που σχε-
τίζονται με την εξάρτηση και έχουν αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής. 
Εκτίμηση της ποιότητας ζωής στα πλαίσια των θεραπευτικών προγραμμά-
των θα βοηθούσε στην ταυτοποίηση των θεραπευτικών απαιτήσεων σε ε-
ξαρτημένους ασθενείς.    

Ποιότητα ζωής, κατάθλιψη και άγχος
στην εξάρτηση από το αλκοόλ
Saatcioglu O, Yapici A, Cakmak D. Quality of life, depression and anxiety in 
alcohol dependance. Drug and Alcohol Rev 2008; 27(1): 83-90


