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Ι ταλοί επιστήμονες θέλησαν να εξετάσουν κατά πόσο 
η νοσηλεία ασθενών με οξύ Αγγειακό Εγκεφαλικό 

Επεισόδιο (ΑΕΕ) σε εξειδικευμένη μονάδα νοσηλείας 
επηρεάζει τη θνητότητα και την κλινική έκβαση.

Στην προοπτική αυτή μελέτη παρατήρησης συμπεριλή-
φθηκαν συνολικά 11.572 ασθενείς με οξύ αΕΕ. Συνολικά, 
4.936 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε εξειδικευμένη μονάδα 
νοσηλείας (Stroke Unit – SU), ενώ οι υπόλοιποι 6.636 
σε κοινό θάλαμο νοσηλείας. Η παρακολούθησή τους δι-
ήρκεσε 2 χρόνια και στο διάστημα αυτό καταγράφηκαν 
οι θάνατοι, καθώς και ο βαθμός αναπηρίας.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία που παραθέ-
τουν οι συγγραφείς. Σχεδόν ένας στους τρεις ασθενείς εί-
χε εισαχθεί για νοσηλεία εντός των πρώτων 6 ωρών από 
την εγκατάσταση του αΕΕ. Παρέμεινε κατά μέσο όρο 12 
ημέρες στο νοσοκομείο. 

Η θνητότητα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μεταξύ 
των ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε Stroke Unit ήταν 
11%, ενώ η αντίστοιχη στους κοινούς θαλάμους έφτα-
σε το 16%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το διάστημα μετά 
την έξοδο των ασθενών από το νοσοκομείο ήταν 17% 
και 20% αντίστοιχα. Συνολικά, ο κίνδυνος θανάτου ή βα-
ριάς αναπηρίας για τους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε 

Stroke Unit ήταν κατά 19% μικρότερος από τον αντίστοιχο 
κίνδυνο που είχαν οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε κοινό 
θάλαμο. Η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντικότατη. 

Οι συγγραφείς δικαιολογημένα καταλήγουν στο συμπέ-
ρασμα ότι όσο το δυνατόν περισσότεροι ασθενείς με οξύ 
αΕΕ θα πρέπει να νοσηλεύονται σε εξειδικευμένη Stroke 
Unit. Με τον τρόπο αυτό, περιορίζεται σημαντικά η θνη-
τότητα και η υπολειμματική αναπηρία. 

Η μεγάλης έκτασης αυτή μελέτη από την Ιταλία, αν και 
όχι τυχαιοποιημένη, τεκμηριώνει με τον καλύτερο τρό-
πο τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα προηγουμέ-
νων μικρότερης κλίμακας μελετών, υπογραμμίζοντας με 
τον πιο έντονο τρόπο την ανάγκη νοσηλείας ασθενών με 
οξέα αΕΕ σε εξειδικευμένα τμήματα. Τα ευεργετικά απο-
τελέσματα της νοσηλείας σε Stroke Unit ήταν προφανή σε 
όλες τις υποομάδες ασθενών με οξύ αΕΕ, εκτός εκείνων 
που εξαρχής είχαν σοβαρές διαταραχές επιπέδου συνεί-
δησης και θα ήταν καλύτερο να νοσηλευτούν σε Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας. 

Τα επιστημονικά δεδομένα είναι υπεραρκετά και είναι 
πλέον καιρός και στη χώρα μας να οργανωθεί ένα δίκτυο 
υποδοχής, εξειδικευμένης αντιμετώπισης και νοσηλείας 
ασθενών με αΕΕ.

H νοσηλεία ασθενών με οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 
σε εξειδικευμένο τμήμα είναι εξαιρετικά αποτελεσματική

Candelise L, Gattinoni M, Bersano A et al. Stroke unit care for acute stroke patients: 
an observational follow-up study. Lancet 2007; 369:299-305.

Η μεθερπητική νευραλγία είναι μια από 
τις συχνότερες επιπλοκές (9-40%) που 

παρατηρούνται μετά από λοίμωξη με έρπητα 
ζωστήρα. Χαρακτηρίζεται από έντονα κι 
επίμονα άλγη που συχνά δεν υποχωρούν 
παρά τη χορηγούμενη φαρμακευτική 
αγωγή. Η παραμονή του ιού στον οργανισμό 
και η παρατεταμένη ανοσολογική του 
δραστηριότητα συζητούνται ως πιθανά 
αίτια. Έχει, άλλωστε, ανιχνευτεί ιικό DNA σε 
λευκά αιμοσφαίρια ασθενών με μεθερπητική 
νευραλγία. 

Εφόσον η χρόνια νευραλγία, έστω εν μέρει, απο-
δίδεται στη συνεχιζόμενη παρουσία του ιού, τότε 
ενδεχομένως η χορήγηση ιοστατικών φαρμάκων 
να μην έχει μόνο προφυλακτική, αλλά και αναλ-
γητική δράση, ακόμη και στη φάση της εγκατε-
στημένης μεθερπητικής νευραλγίας.

Προκειμένου να δοθεί απάντηση στο ερώτη-
μα αυτό, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή προοπτική 
μελέτη στην οποία συμπεριλήφθηκαν 15 ασθε-
νείς με μεθερπητική νευραλγία μέσης διάρκει-
ας 12 μηνών. 

Οι ασθενείς έλαβαν για διάστημα 14 ημερών 
ακυκλοβίρη (10mg/kg i.v ανά 8ωρο) και στη συ-
νέχεια βαλακυκλοβίρη (3.000mg ημερησίως από 

το στόμα) για διάστημα τεσσάρων εβδομάδων. 
Μετά το πέρας της ενδοφλέβιας χορήγησης ιο-
στατικών, 47% των ασθενών ανέφεραν σημαντι-
κή υποχώρηση του πόνου, ενώ το αντίστοιχο πο-
σοστό μετά την πάροδο και των τεσσάρων εβδο-
μάδων υπό per os λήψη ιοστατικών έφτασε τε-
λικά το 53%. Οι όποιες παρενέργειες της ιοστα-
τικής αγωγής ήταν ήπιες και απόλυτα αναστρέ-
ψιμες μετά τη διακοπή της θεραπείας.

Οι συγγραφείς κατέληξαν, λοιπόν, στο συμπέ-
ρασμα ότι ο συνδυασμός ενδοφλέβιας και εν συ-
νεχεία από του στόματος χορήγησης ιοστατικών 
φαρμάκων επιτυγχάνει ελάττωση του πόνου σε 
ποσοστό άνω του 50% των ασθενών.

Δεδομένου ότι πρόκειται για ανοιχτή μελέτη 

όπου δε χορηγήθηκε εικονικό φάρμακό και, ως 
εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ 
ιοστατικών και placebo, δεν μπορεί να αποκλει-
στεί το ενδεχόμενο η βελτίωση, έστω εν μέρει, να 
είναι τυχαία ή να οφείλεται στο placebo effect. 
κάτι τέτοιο, όμως, στην περίπτωση επίμονου και 
χρόνιου άλγους μοιάζει μάλλον απίθανη. 

Οριστική απάντηση στο εύλογο ερώτημα που 
θέτει επιτακτικά η μελέτη αυτή μπορεί να δοθεί 
μόνο μετά από την ολοκλήρωση ανάλογων τυ-
χαιοποιημένων, προοπτικών μελετών. Τέλος, να 
επισημανθεί ότι το θεραπευτικό αποτέλεσμα που 
κατέγραψαν οι ερευνητές είναι αντίστοιχο με εκεί-
νο που έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία για τη 
δράση της γκαμπαπεντίνης.

Η χορήγηση ιοστατικών περιορίζει την ένταση 
της μεθερπητικής νευραλγίας

Quan D, Hammack BN, Kittelson J et al. Improvement of postherpetic neuralgia after treatment 
with intravenous acylclovir followed by oral valacyclovir. Arch Neurol 2006; 63:940-942. 
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Ε δώ και μερικά χρόνια, ο επαναληπτικός διακρανιακός μαγνητικός 
ερεθισμός εφαρμόζεται όχι μόνο για διαγνωστικούς, αλλά και για 

θεραπευτικούς σκοπούς. Τα αποτελέσματα μικρών ανοιχτών μελετών 
ανέδειξαν μια τάση που υποδηλώνει πως η εφαρμογή του μαγνητικού 
ερεθισμού θα μπορούσε να έχει θεραπευτικά αποτελέσματα και σε 
επιληπτικούς ασθενείς. 

Δεδομένου ότι δεν υπήρχαν σχετικά δεδομένα προερχόμενα από προοπτικές 
μελέτες, σχεδιάστηκε η ενδιαφέρουσα αυτή προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέ-
τη, με σκοπό να εξετάσει κατά πόσο ο επαναληπτικός διακρανιακός μαγνητικός 
ερεθισμός μπορεί να επηρεάσει τη συχνότητα των κρίσεων σε ασθενείς με φαρ-
μακοανθεκτική επιληψία σε έδαφος γνωστής φλοιώδους δυσπλασίας.

Συνολικά, 21 επιληπτικοί ασθενείς με μέση ηλικία 22 ετών συμπεριλήφθηκαν 
στη μελέτη αυτή. Προϋπόθεση ήταν αφενός η ύπαρξη φλοιώδους δυσπλασί-
ας ως επιληπτογόνου εστίας. αφετέρου και παρά την πολλαπλή και σε επαρ-
κή δοσολογία αντιεπιληπτική φαρμακευτική αγωγή, οι ασθενείς παρουσίαζαν 
τουλάχιστον 1 επιληπτική κρίση το μήνα. από την παρούσα μελέτη εξαιρέθη-
καν ασθενείς που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν χειρουργικά. Μετά από 
μια αρχική φάση παρακολούθησης διάρκειας 4 εβδομάδων, κατά την οποία 
καταγράφηκαν οι επιληπτικές κρίσεις και τα ηλεκτροεγκεφαλογραφικά ευρή-
ματα, έγινε η τυχαιοποίηση των ασθενών. για διάστημα 5 ημερών, 12 ασθενείς 
υποβλήθηκαν σε επαναληπτικό διακρανιακό μαγνητικό ερεθισμό διάρκειας 20 
λεπτών με ένταση ίση με το 70% της μέγιστης έντασης ερεθισμού. Οι υπόλοι-
ποι 9 ασθενείς υποβλήθηκαν σε μαγνητικό ερεθισμό πολύ χαμηλής έντασης, 
η οποία ουσιαστικά θεωρείται βιολογικά αναποτελεσματική. κατά το πενθήμε-
ρο αυτό, όλοι οι ασθενείς λάμβαναν κανονικά την αντιεπιληπτική τους φαρμα-
κευτική αγωγή. Παρακολουθήθηκαν για διάστημα 60 ημερών, όπου και κατα-

γράφηκε ο αριθμός των επιληπτικών κρίσεων, καθώς επίσης και τα ηλεκτροε-
γκεφαλογραφικά ευρήματα.

Στο αρχικό διάστημα παρακολούθησης, ο αριθμός των κρίσεων ήταν 13,6 και 
11,4 ανά 28 ημέρες για τους ασθενείς της ομάδας που υπεβλήθησαν σε μα-
γνητικό ερεθισμό και της ομάδας ελέγχου αντίστοιχα. Ενώ στην ομάδα ελέγχου 
δε διαπιστώθηκε καμία ουσιώδης μεταβολή, τα αποτελέσματα στην ομάδα των 
ασθενών που έγινε διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός ήταν εντυπωσιακά. Πιο 
συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μετά από 2, 4 και 8 εβδομάδες στατιστικά σημα-
ντική ελάττωση της συχνότητας των κρίσεων από 14 σε μόλις 4 τη βδομάδα. Στο 
ίδιο διάστημα παρατηρήθηκε σημαντική ελάττωση των ειδικών ηλεκτροεγκεφα-
λογραφικών ευρημάτων, καθώς και βελτίωση των γνωσιακών λειτουργιών.

Με βάση τα παραπάνω, οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο επα-
ναληπτικός διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός μπορεί να αποδειχθεί αποτελε-
σματική, μη επεμβατική θεραπευτική μέθοδος σε ασθενείς με ανθεκτική επιλη-
ψία σε έδαφος φλοιώδους δυσπλασίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί νευ-
ροχειρουργικά. αν και μικρής έκτασης, η εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή μελέτη 
φάσης ΙΙ επιβεβαιώνει εντυπωσιακά την υπόθεση των συγγραφέων ότι ο επα-
ναληπτικός διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός μπορεί να έχει θεραπευτικό 
αποτέλεσμα σε αυτή την αυστηρά επιλεγμένη ομάδα επιληπτικών ασθενών. Τα 
αποτελέσματα που παρατίθενται δεν έχουν μόνο στατιστική, αλλά κυρίως κλι-
νική σημασία. αξίζει να επισημανθεί ότι ο μαγνητικός ερεθισμός έγινε πολύ κα-
λά ανεκτός και δεν προκάλεσε καμιά επιληπτική κρίση. αναπάντητο παραμένει, 
όμως, το ερώτημα για πόσο χρονικό διάστημα πέραν των 60 ημερών υφίσταται 
το θεραπευτικό αποτέλεσμα και κατά πόσο τυχόν επανάληψη συνεδριών μα-
γνητικού ερεθισμού μπορεί να έχει εξίσου καλά αποτελέσματα. Είναι ερωτήμα-
τα που σίγουρα θα απαντηθούν από μελλοντικές μελέτες σε μεγαλύτερες ομά-
δες επιλεγμένων επιληπτικών ασθενών.

Ο διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός μειώνει τη συχνότητα 
των επιληπτικών κρίσεων σε ασθενείς με φλοιώδεις δυσπλασίες

Fregni F, Otachi PTM, Do Valle A et al. A randomized clinical trial of repetitive transcranial magnetic stimulation 
in patients with refractory epilepsy. Ann Neurol 2006; 60:447-455.
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Δ εδομένου ότι μετά την εκδήλωση Παροδικού 
Ισχαιμικού Εγκεφαλικού Επεισοδίου (ΠΙΕΕ) 

σε ποσοστό 5,5% και 9,2% των περιπτώσεων 
εγκαθίσταται ισχαιμικό εγκεφαλικό έμφρακτο 
εντός 7 και 90 ημερών αντίστοιχα, καθώς και 
λόγω του ότι το 20% των εμφράκτων αυτών 
αποβαίνουν θανατηφόρα, γίνεται προφανής 
η μεγάλη σημασία που έχει η ορθή και αξιόπι-
στη εκτίμηση του σχετικού κινδύνου μετά την 
εκδήλωση ΠΙΕΕ. 

Έτσι, θα ήταν δυνατό να επιλεγούν οι ασθενείς 
υψηλού κινδύνου και αφενός να νοσηλευτούν άμε-
σα προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του ΠΙΕΕ, 
αλλά και αφετέρου να λάβουν άμεσα την ενδεικνυ-
όμενη προληπτική φαρμακευτική αγωγή.

Ομάδες ερευνητών από την καλιφόρνια και την 
Οξφόρδη είχαν αναπτύξει ανάλογα προγνωστικά 
μοντέλα, με πιο γνωστό και καλύτερα τεκμηριωμέ-
νο το Βρετανικό μοντέλο ABCD. Οι δύο αυτές ομά-
δες συνεργάστηκαν για να καταλήξουν στην παρου-
σίαση ενός ακόμη καλύτερου προγνωστικού μοντέ-
λου, του ABCD2.

Τα δυο προηγούμενα μοντέλα είχαν μελετηθεί σε 
2.893 ασθενείς που είχαν προσέλθει σε Τμήματα 
Επειγόντων Περιστατικών λόγω ΠΙΕΕ και η ακρί-

βεια της προγνωστικής τους δύναμης για τον κίνδυ-
νο εγκατάστασης εμφράκτου εντός 2, 7 και 90 ημε-
ρών θεωρήθηκε από μέτρια έως καλή κυμαινόμε-
νη μεταξύ 0,6 και 0,81.

Συγχωνεύοντας τους δύο πληθυσμούς, οι ερευ-
νητές μελέτησαν την αξιοπιστία του δείκτη ABCD2. 
Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες πα-
ραμέτρους και αξιολογείται ως εξής:

•  Α – Age – Ηλικία: 
≤60 ετών: 0 και >60 ετών: 1

•  Β – Blood Pressure – Αρτηριακή Πίεση: 
<140/90mmHg: 0 και ≥140/90mmHg: 1

•  C – Clinical manifestation – Συμπτώματα: 
Ημιπάρεση: 2 και Διαταραχές λόγου χωρίς ημι-
πάρεση: 1

• D – Duration – Διάρκεια:
<60min: 0 και ≥60min: 1

• D – Diabetes mellitus – Σακχαρώδης Διαβήτης: 
όχι: 0 και ναι: 1.

Η προγνωστική ακρίβεια του δείκτη ABCD2 ήταν 
τελικά ελαφρώς καλύτερη από εκείνη του ABCD 
(0,62-0,83). Με τη χρήση της νέας αυτής κλίμακας, 
ο κίνδυνος εγκατάστασης εμφράκτου εντός 2 ημε-
ρών σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (ABCD2-score: 

6-7) υπολογίστηκε σε 8,1%. Τα αντίστοιχα ποσοστά 
για ασθενείς ενδιάμεσου (ABCD2-score: 4-5) και χα-
μηλού κινδύνου (ABCD2-score: 0-3) ήταν 4,1% και 
1,0% αντίστοιχα.

Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω οι ερευνητές προ-
τείνουν τη χρήση της κλίμακας ABCD2 προκειμένου 
να εντοπιστούν και να διερευνηθούν άμεσα οι ασθε-
νείς υψηλού κινδύνου. Η εφαρμογή του νέου αυ-
τού «εργαλείου» στην κλινική πράξη είναι εξαιρετι-
κά απλή και γρήγορη, δεδομένου ότι στηρίζεται σε 
στοιχεία από το ιστορικό του ασθενούς και την κλινι-
κή του εικόνα, χωρίς να απαιτεί επιπλέον παρακλινι-
κά (π.χ. απεικονιστικά) δεδομένα. Στην κλινική πρά-
ξη, επιτρέπει τη σχετικά, όχι όμως απόλυτα, ασφα-
λή επιλογή των ασθενών εκείνων που, λόγω αυ-
ξημένου κινδύνου, θα πρέπει να εισαχθούν άμεσα 
στο νοσοκομείο από τους ασθενείς εκείνους που θα 
μπορούσαν να διερευνηθούν και σε εξωτερική βάση. 
αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι και η Ομάδα Μελέτης 
αγγειακών Εγκεφαλικών Νοσημάτων της νευρολογι-
κής κλινικής του Πανεπιστημίου αθηνών, εφαρμό-
ζοντας αναδρομικά την κλίμακα ABCD2 σε δείγμα 
226 καταγεγραμμένων ασθενών με ΠΙΕΕ, κατέληξε 
σε σχεδόν ταυτόσημα αποτελέσματα, ενισχύοντας 
την αξιοπιστία της κλίμακας και υποστηρίζοντας τη 
χρήση της στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Μπορεί να εκτιμηθεί ο κίνδυνος εγκατάστασης ισχαιμικού εμφράκτου 
μετά από παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο;

Johnston SC, Rothwell PM, Nguyen-Huynh MN et al. Validation and refinement of scores to predict 
very early stroke risk after transient ischemic attack. Lancet 2007; 369:283-292.
Tsivgoulis G, Vassilopoulou S, Spengos K. Potential applicability of the ABCD2 score 
in triaging TIA patients. Lancet 2007; 369:1082.

Τ α χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα σε ασθενείς με καρκίνο του 
παχέος εντέρου περιλαμβάνουν τη χορήγηση οξαλιπλατίνης. Πολύ 

συχνά, παρατηρείται πολυνευροπάθεια σε ασθενείς που λαμβάνουν 
οξαλιπλατίνη. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ο μηχανισμός μέσω του οποίου 
η οξαλιπλατίνη δρα νευροτοξικά. Είναι γνωστό, όμως, ότι δεσμεύει 
διαύλους νατρίου. 

Με βάση αυτό το δεδομένο, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών θέ-
λησαν να μελετήσουν κατά πόσο η χορήγηση οξκαρβαζεπίνης θα μπορού-
σε να δράσει προφυλακτικά, περιορίζοντας προφανώς τη νευροτοξική δρά-
ση της οξαλιπλατίνης. 

Έτσι, λοιπόν, προχώρησαν σε μια τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη στην 
οποία αρχικά συμπεριέλαβαν 40 ασθενείς, στους οποίους, λόγω καρκίνου 
του παχέος εντέρου, είχε προγραμματιστεί σχήμα χημειοθεραπείας με 12 

κύκλους οξαλιπλατίνης με μια συνολική δόση 85mg/m2. Τελικά, μελετή-
θηκαν 32 ασθενείς. Οι μισοί έλαβαν 1.200mg οξκαρβαζεπίνης ημερησίως 
και οι υπόλοιποι εικονικό φάρμακο. Όλοι οι ασθενείς ήταν υπό τακτική νευ-
ρολογική παρακολούθηση, ενώ επιπλέον έγινε καταγραφή των αισθητικών 
ταχυτήτων αγωγής πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας, καθώς και μετά 
τον 4ο, 8ο και 12ο κύκλο. Μόλις 5 από τους συνολικά 16 ασθενείς (31,2%) 
που έλαβαν οξκαρβαζεπίνη παρουσίασαν στην πορεία του χρόνου ευρή-
ματα πολυνευροπάθειας. Το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των ασθενών που 
έλαβαν εικονικό φάρμακο ήταν 75% (12/16). Η διαφορά αυτή ήταν στατι-
στικά σημαντική. ανάλογες διαφορές, όχι όμως στατιστικά σημαντικές, πα-
ρατηρήθηκαν και κατά τη σύγκριση των καταγεγραμμένων αισθητικών τα-
χυτήτων αγωγής.

Η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή πιλοτική μελέτη του Πανεπιστημίου 
Πατρών προτείνει ότι η οξκαρβαζεπίνη πιθανότατα είναι σε θέση να προλά-
βει την εμφάνιση πολυνευροπάθειας σε ασθενείς που λαμβάνουν χημειο-
θεραπεία με οξαλιπλατίνη. 

Θα πρέπει τώρα να ακολουθήσει μεγαλύτερης έκτασης ανάλογη προο-
πτική μελέτη, προκειμένου να επιβεβαιωθεί το εύρημα των Ελλήνων ερευ-
νητών και αποκτήσει το δέοντα ρόλο στην αντιμετώπιση ασθενών που υπο-
βάλλονται σε χημειοθεραπεία.

Μπορεί η χορήγηση αντιεπιληπτικών φαρμάκων να προστατεύσει 
τους ασθενείς υπό χημειοθεραπεία από τον κίνδυνο εγκατάστασης 
πολυνευροπάθειας;
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