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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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΕΓΓΟΣ
Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας

Μόλις μέχρι πρόσφατα ήταν υπό 
αμφισβήτηση το κατά πόσο θα πρέπει 

να χορηγηθεί αντιυπερτασική θεραπεία 
σε ηλικιωμένους ασθενείς με μεμονωμένη 
συστολική υπέρταση. Επιχείρημα κατά της 
χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής ήταν η 
υπόθεση πως μια σημαντική ελάττωση της 
αρτηριακής πίεσης σε ηλικιωμένα άτομα με 
ανελαστικά αρτηριακά τοιχώματα θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε ελάττωση και της εγκεφαλικής 
αιματικής παροχής. 

Η μελέτη HYVET απέδειξε ότι η αντιυπερτασική 
αγωγή με τη χορήγηση ινδαπαμίδης και /ή περιν-
δοπρίλης σε ασθενείς ηλικίας άνω των 80 ετών με 
συστολική υπέρταση μειώνει σημαντικά τον κίνδυ-
νο αγγειακών συμβαμάτων. Παραμένει όμως ανα-
πάντητο το ερώτημα εάν η επιτυχής ρύθμιση της 
αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς αυτής της ηλικια-
κής ομάδας είναι σε θέση να προλάβει την εκδή-
λωση άνοιας ή άλλων συναφών διαταραχών των 
ανώτερων λειτουργιών. 

Προκειμένου να δοθεί μια απάντηση στο ερώ-
τημα αυτό, έγινε μια επιμέρους σχετική ανάλυση 
των δεδομένων της μελέτης HYVET. Στη μελέτη 
αυτή συμπεριλήφθηκαν 3336 ασθενείς ηλικίας 

άνω των 80 ετών με συστολικές τιμές πίεσης με-
ταξύ 160 και 200mmHg και διαστολικές τιμές χα-
μηλότερες των 110 mmHg. Πρόκειται για μια δι-
πλή τυφλή μελέτη όπου συγκρίθηκε η δραστικό-
τητα μεταξύ των αντιυπερτασικών φαρμάκων και 
εικονικού φαρμάκου. Οι ασθενείς έλαβαν είτε μο-
νοθεραπεία με ημερήσια χορήγηση 1.5mg ινδαπα-
μίδης, είτε συνδυασμό 1.5mg ινδαπαμίδης με 2-4 
mg περινδοπρίλης. Οι ασθενείς της ομάδας ελέγ-
χου έλαβαν placebo. Στόχος ήταν η επίτευξη συ-
στολικών και διαστολικών τιμών πίεσης της τάξης 
των 150 mmHg και 80 mmHg αντίστοιχα. Από την 
ανάλυση αυτή εξαιρέθηκαν ασθενείς που είχαν ήδη 
παρουσιάσει συμπτώματα άνοιας. Πριν την έναρ-
ξη της μελέτης και στη συνέχεια μια φορά το χρό-
νο όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν στην εξέταση 
Mini-Mental-State-Examination. Στις περιπτώσεις 
που οι ασθενείς παρουσίαζαν σκορ χαμηλότερο 
του 24 ή παρουσίαζαν εντός ενός έτους ελάττω-
ση του σκορ κατά τουλάχιστον 3 μονάδες γινόταν 
ενδελεχής νευροψυχολογικός έλεγχος.

Συνολικά 3336 ασθενείς εξετάστηκαν τουλάχι-
στον 2 φορές. Η μέση διάρκεια παρακολούθησης 
έφτασε τα 2,2 χρόνια. Οι ασθενείς που έλαβαν α-
ντιυπερτασική αγωγή σημείωσαν κατά μέσο όρο 

ελάττωση της αρτηριακής πίεσης κατά 15 mmHg. 
Στην πορεία της μελέτης καταγράφηκαν 263 περι-
πτώσεις πιθανής άνοιας. Ο αριθμός αυτός αντιστοι-
χεί σε 38 ασθενείς ανά 1000 που έλαβαν αντιυ-
περτασική αγωγή και σε 33 ανά 1000 που έλαβαν 
εικονικό φάρμακο. Η διαφορά αυτή δεν ήταν στα-
τιστικά σημαντική. Πέραν αυτών έγινε και μια με-
τα-ανάλυση των υπαρχουσών μελετών σχετικά με 
την εμφάνιση άνοιας και τη χορήγηση αντιυπερτα-
σικών φαρμάκων. Σύμφωνα με την ανάλυση, αυ-
τή η ρύθμιση της πίεσης οδηγεί σε ελάττωση του 
κινδύνου εκδήλωσης άνοιας κατά 13% και η δια-
φορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα αυτής 
της πολύ καλά σχεδιασμένης μελέτης, η χορήγη-
ση αντιυπερτασικής αγωγής σε ηλικιωμένα άτομα 
δεν ελαττώνει μεσοπρόθεσμα τον κίνδυνο εμφά-
νισης άνοιας. Βασικό μειονέκτημα και πρόβλημα 
της συγκεκριμένης μελέτης είναι η σχετικά σύντο-
μη διάρκεια του διαστήματος παρακολούθησης. 
Για πιο αξιόπιστα αποτελέσματα θα ήταν σκόπι-
μο οι ασθενείς να παρακολουθηθούν για διάστη-
μα τουλάχιστον 5 ετών. Άλλωστε η μόνη σχετική 
μελέτη που είχε θετικό αποτέλεσμα είχε πενταε-
τές διάστημα παρακολούθησης.

Υπολογίζεται ότι το 2% του πληθυσμού των δυτικών χωρών πάσχουν 
από ινομυαλγία. Οι πόνοι αποτελούν το κυρίαρχο σύμπτωμα, ενώ 

σημαντικές είναι οι διαταραχές του ύπνου και η κόπωση. Εκτιμάται 
ότι το 40% των ασθενών πάσχει ταυτόχρονα από κατάθλιψη. 
Υπάρχουν επίσης ενδείξεις προσβολής κεντρικών σεροτονινεργικών 
και νοραδρενεργικών συστημάτων στο πλαίσιο της ινομυαλγίας. Ως εκ 
τούτου, αποκτά ενδιαφέρον η χορήγηση ενός επιλεκτικού αναστολέα της 
επαναπρόσληψης σεροτονίνης-νοραδρεναλίνης, όπως η ντουλοξετίνη. 
Επιπλέον πλεονέκτημα της ουσίας αυτής θεωρείται η αντικαταθλιπτική 
της δράση. 

Στην πολυκεντρική αυτή, τυχαιοποιημένη μελέτη διάρκειας έξι μηνών συμ-
μετείχαν 520 ασθενείς, οι οποίοι είτε έλαβαν ντουλοξετίνη σε δόσεις 20mg, 
60mg ή 120mg ημερησίως ή placebo. Στους ασθενείς που ελάμβαναν χα-
μηλή δόση έγινε αύξηση από 20mg σε 60mg μετά την πάροδο τριμήνου. 
Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας εκτιμήθηκε με τη χρήση των μεσών τι-
μών των κλιμάκων πόνου Brief Pain Inventory και Patient Global Impression 
of Improvement. 

Το 95% του συνόλου των ασθενών αποτελούσαν γυναίκες μέσης ηλικίας 
51 ετών, εκ των οποίων το 23% έπασχε ταυτόχρονα από κατάθλιψη. Η μέ-

ση τιμή στη δεκάβαθμη κλίμακα πόνου έφτασε το 6,5. Σημαντική βελτίωση 
μετά την πάροδο τριών και έξι μηνών παρατηρήθηκε στην ομάδα των ασθε-
νών που έλαβαν τη μέγιστη δόση των 120mg ντουλοξετίνης ημερησίως. Πιο 
περιορισμένη βελτίωση παρουσίασαν και οι ασθενείς που έλαβαν την εν-
διάμεση δόση των 60mg ημερησίως. Αντίθετα, η δόση των 20mg δεν είχε 
καμιά δραστικότητα. Οι συνηθέστερες παρενέργειες που αναφέρθηκαν ήταν 
ναυτία, ξηροστομία, δυσκοιλιότητα, υπνηλία και κόπωση. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης η ντουλοξε-
τίνη φαίνεται να είναι αποτελεσματική σε ασθενείς με ινομυαλγία, ανεξαρ-
τήτως της συνύπαρξης ή μη κατάθλιψης, εφόσον χορηγηθεί σε δόση από 
60mg έως 120mg ημερησίως. 

Ενώ λοιπόν μέχρι πρότινος υπήρχαν δεδομένα ενδεικτικά της αποτελεσμα-
τικότητας της αμιτριπτυλίνης και ορισμένων επιλεκτικών αναστολέων της ε-
παναπρόσληψης της σεροτονίνης, τώρα προστίθεται η πρεγκαμπαλίνη και η 
ντουλοξετίνη στη θεραπευτική μας φαρέτρα για την αντιμετώπιση ασθενών 
με ινομυαλγία. Ως σημαντικό πλεονέκτημα της ντουλοξετίνης θα πρέπει να 
αναφερθεί και η αντικαταθλιπτική της δράση, στοιχείο που εξασφαλίζει δι-
πλό θεραπευτικό όφελος σε ασθενείς που πάσχουν ταυτόχρονα από κατά-
θλιψη και ινομυαλγία.

H αποτελεσματική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης 
σε ηλικιωμένους δεν περιορίζει τον κίνδυνο άνοιας
Peters R, Beckett N, Forette F, et al. HYVET Investigators: Incident dementia and blood pressure lowering 
in the Hypertension in the Very Elderly Trial cognitive function assessment. (HYVET-COG): a double-blind, 
placebo controlled trial. Lancet Neurol 2008; 7:683-689.

Η χορήγηση ντουλοξετίνης είναι  αποτελεσματική σε ασθενείς 
με ινομυαλγία, ανεξαρτήτως της πιθανής συνύπαρξης κατάθλιψης
Russell U, Mease PJ, Smith TR,  et al. Efficacy and safety of duloxetine for treatment of fibromyalgia in patients with or without 
major depressive disorder: Resultsfrom a 6-month, randomized, double-blind, placebo-controlled, fixed-dose trial. Pain 2008; 
136:432-444.
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Η χορήγηση κορτικοστεροειδών σε 
υψηλή δόση αποτελεί τη θεραπεία 

επιλογής για τις οξείες ώσεις της νόσου σε 
ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Στις 
περισσότερες κλινικές συνηθίζεται μετά 
την ολοκλήρωση τριήμερης ή πενθήμερης 
ενδοφλέβιας χορήγησης η περαιτέρω 
χορήγηση βαθμηδόν μειούμενων δόσεων 
πρεδνιζόνης ή πρεδνιζολόνης από το στόμα. 
Η πρακτική αυτή δε στηρίζεται σε δεδομένα 
προερχόμενα από τυχαιοποιημένες, προοπτικές 
μελέτες. Παραμένει ουσιαστικά αναπάντητο 
το ερώτημα εάν το λεγόμενο “tapering” των 
κορτικοστεροειδών έχει νόημα.

Απάντηση στο ερώτημα αυτό προσπάθησε 
να δώσει μια αναδρομική μελέτη από τις ΗΠΑ. 
Συνολικά 152 ασθενείς με διαλείπουσας μορφής 
σκλήρυνση κατά πλάκας και ένα σύνολο 171 ώ-
σεων έλαβαν 1 γραμμάριο πρεδνιζολόνης ενδο-
φλεβίως για διάστημα 5 ημερών και στη συνέ-
χεια συνέχισαν από το στόμα με μια αρχική δό-
ση 80mg ημερησίως, η οποία μειώθηκε βαθμη-
δόν για να διακοπεί τελικά μετά την πάροδο 14 
έως 18 ημερών. Μια δεύτερη ομάδα 112 ασθε-

νών με 114 ώσεις έλαβαν μόνο υψηλή δόση με-
θυλπρεδνιζολόνης ενδοφλεβίως, χωρίς να συ-
νεχίσουν από το στόμα. Στο σύνολο των ασθε-
νών έγινε εκτίμηση της κλινικής τους εικόνας βά-
σει της κλίμακας EDSS πριν από την ώση, κατά 
τη διάρκεια της ώσης και 3, 6 και τέλος 12 μή-
νες αργότερα. 

Μεταξύ των δύο ομάδων δε διαπιστώθηκαν δι-

αφορές αναφορικά με τη μέση ηλικία, τη μέση 
διάρκεια της νόσου και τον ετήσιο αριθμό ώσε-
ων. Η μέση τιμή στην κλίμακα EDSS κατά τη δι-
άρκεια της ώσης ήταν 4,36. 

Η στατιστική ανάλυση δεν ανέδειξε μεταξύ των 
δύο ομάδων ασθενών στατιστικά σημαντικές δια-
φορές στο σκορ της κλίμακας EDSS μετά την πά-
ροδο 3, 6 και 12 μηνών. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία δε θεωρείται 
σκόπιμη η από του στόματος εξακολούθηση της 
χορήγησης κορτικοστεροειδών μετά την ολοκλή-
ρωση του ενδοφλέβιου σχήματος.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής είναι ση-
μαντικά και χρήσιμα, αν και υπάρχουν ορισμέ-
νοι περιορισμοί που κυρίως οφείλονται στην α-
ναδρομική συλλογή στοιχείων. Δεδομένου όμως 
ότι τα χαρακτηριστικά των ασθενών και στις δύο 
ομάδες ήταν παραπλήσια, είναι δυνατόν να αξι-
οποιηθούν τα στοιχεία αυτά. Δυστυχώς δεν έχει 
καταστεί μέχρι στιγμής δυνατόν να πραγματοποι-
ηθεί μια προοπτική, τυχαιοποιημένη κλινική με-
λέτη που θα εξετάσει το εξαιρετικά ενδιαφέρον 
αυτό κλινικό θέμα. Κάτι τέτοιο θα ήταν μεθοδο-
λογικά εύκολο, εφόσον εξασφαλιστούν τα απα-
ραίτητα κονδύλια.

Κορτικοστεροειδή στην αντιμετώπιση της οξείας ώσης 
σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας – Η βαθμιαία 
ελάττωση τους (Tapering) δεν έχει νόημα
Perumal KS, Caon C, Hreha S, et al. Oral prednisone taper following intravenous steroids fails to improve 
disability or recovery from relapses in multiple sclerosis. Eur J Neurol 2008; 15:677-680.

Στις περισσότερες κλινικές συνηθίζε-
ται μετά την ολοκλήρωση τριήμερης ή 
πενθήμερης ενδοφλέβιας χορήγησης 
η περαιτέρω χορήγηση βαθμηδόν 
μειούμενων δόσεων πρεδνιζόνης ή 
πρεδνιζολόνης από το στόμα. 
Η πρακτική αυτή δε στηρίζεται σε 
δεδομένα προερχόμενα από τυχαιο-
ποιημένες, προοπτικές μελέτες 



7

Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

6

Τ ο Γερμανικό περιοδικό “Schmerz” (Πόνος) αφιέρωσε την 
άνοιξη του 2008 ένα ολόκληρο τεύχος του στο Σύνδρομο 

της Ινομυαλγίας. Στο εξαιρετικό άρθρο ανασκόπησης που εδώ 
αναφέρουμε, παρουσιάζονται τα υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με 
την αποτελεσματικότητα των διαφόρων φαρμάκων που χορηγούνται 
σε ασθενείς που ταλαιπωρούνται από το σύνδρομο αυτό. 

Με βάση λοιπόν τα υπάρχοντα δεδομένα οι συγγραφείς συνιστούν τη χο-
ρήγηση αμιτριπτυλίνης, της οποίας η υπεροχή έναντι εικονικού φαρμάκου 
είναι αποδεδειγμένη, σε δόσεις μεταξύ 25 και 50 mg ημερησίως. 

Η φλουοξετίνη, ένας αναστολέας της επαναπρόσληψης σεροτονίνης, σε 
ημερήσιες δόσεις μεταξύ 20 και 60 mg, όπως και η παροξετίνη σε δόση 
20 mg ημερησίως υπερέχουν σημαντικά έναντι του εικονικού φαρμάκου 
σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των πόνων. Αντίθετα, η σιταλοπράμη (20-
40 mg ημερησίως) δεν υπερέχει έναντι του εικονικού φαρμάκου. Βάσει 
των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη βελτίωση των πόνων και 
της ποιότητας του ύπνου, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο μακροχρόνι-
ας χορήγησης φλουοξετίνης και παροξετίνης.

Σε ότι αφορά τα αντικαταθλιπτικά «διπλής δράσης», η ντουλοξετίνη, ένας 
αναστολέας της επαναπρόσληψης της νοραδρεναλίνης και της σεροτονίνης, 
σε ημερήσια δόση μεταξύ 60 και 120 mg υπερέχει σαφώς σε ό,τι αφορά 
την ελάττωση του πόνου σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Δεν έχει ό-
μως εξεταστεί η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα του φαρμάκου.

Υπνωτικά φάρμακα που απλώς βελτιώνουν τον ύπνο χωρίς κάποια επί-
δραση στο άλγος δε θα πρέπει να χορηγούνται. Τα αγχολυτικά επίσης δεν 
υπερέχουν έναντι του εικονικού φαρμάκου σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση 
του πόνου. Δεδομένων και των παρενεργειών τους, δε θα πρέπει επίσης 
να χορηγούνται νευροληπτικά. Τα μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμα-
κα επίσης δεν υπερέχουν έναντι του εικονικού φαρμάκου και η χορήγηση 
τους δεν έχει ένδειξη. Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τη δράση της πα-
ρακεταμόλης και της μεταμιζόλης. Τέλος, η πρεγκαμπαλίνη, σε δόσεις μέ-
χρι 450 mg  ημερησίως, υπερέχει έναντι του εικονικού φαρμάκου σε ό,τι 
αφορά την ελάττωση του πόνου, των διαταραχών του ύπνου και της πρω-
ινής δυσκαμψίας. 

Αναποτελεσματικές αποδείχτηκαν οι θεραπευτικές παρεμβάσεις με τη χο-
ρήγηση ιοστατικών, καλσιτονίνης, κορτικοστεροειδών, θυρεοειδικών ορ-
μονών, καθώς επίσης η ορμονική θεραπεία με αυξητική ορμόνη και αν-
δρογόνα. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρατίθενται στη συγκεκριμένη ανα-
σκόπηση, στην πράξη μόνο η χορήγηση τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών, 
ντουλοξετίνης, ενός αναστολέα της επαναπρόσληψης της νοραδρεναλίνης 
και της σεροτονίνης, και της πρεγκαμπαλίνης, ενός σταθεροποιητή της μεμ-
βράνης, είναι ουσιαστικά αποτελεσματική στο πλαίσιο της αντιμετώπισης 
του συνδρόμου της ινομυαλγίας. Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι για 
όλες αυτές τις ουσίες υπάρχουν δεδομένα από μελέτες διάρκειας μέχρι 12 
εβδομάδων. Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τη δραστικότητα των ου-
σιών στο πλαίσιο μιας πιο μακροπρόθεσμης θεραπείας. Τέλος, τα σχετικά 
πτωχά αποτελέσματα που καταγράφονται στα πλαίσια της φαρμακευτικής 
αντιμετώπισης ασθενών με ινομυαλγία καθιστούν προφανές ότι θα πρέπει 
να εφαρμοστούν επιπλέον τεχνικές συμπεριφορικής θεραπείας και φυσικο-
θεραπείας προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. 

Σύνδρομο ινομυαλγίας – τι πραγματικά 
περιορίζει τον πόνο;
Sommer C, Hauser W, Berliner M, et al. Medikamentoese Therapie des Fibromyalgiesyndroms. 
Schmerz 2008; 22:313-323.

Σε ότι αφορά τα αντικαταθλιπτικά «διπλής δράσης», 
η ντουλοξετίνη, ένας αναστολέας της επαναπρό-
σληψης της νοραδρεναλίνης και της σεροτονίνης, 
σε ημερήσια δόση μεταξύ 60 και 120 mg υπερέχει 
σαφώς σε ό,τι αφορά την ελάττωση του πόνου σε 
σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Δεν έχει όμως 
εξεταστεί η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα 
του φαρμάκου
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Μ ια από τις πλέον οδυνηρές ειδήσεις για 
ανθρώπους που με οποιονδήποτε τρόπο 

σχετίζονται με επιληπτικούς ασθενείς είναι αυτή του 
θανάτου τους από πνιγμό στο πλαίσιο επιληπτικής 
κρίσης. Το χειρότερο είναι ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις πρόκειται για ατυχήματα τα οποία 
θα μπορούσαν εύκολα να είχαν αποφευχθεί. 
Όσο κι εάν φαίνεται παράδοξο, οι ασθενείς δεν 
κινδυνεύουν τόσο όταν κολυμπούν στη θάλλασα ή 
σε πισίνα, όσο όταν βρίσκονται στην μπανιέρα του 
σπιτιού τους. Ιδίως για τα μικρά παιδιά εκτιμάται 
ότι ο κίνδυνος πνιγμού στο μπάνιο του σπιτιού 
τους είναι κατά 96% ψηλότερος. Για το λόγο 
αυτό, επισημαίνεται σε όλους τους ασθενείς με 
επιληψία ο συνολικά αυξημένος κίνδυνος πνιγμού 
που διατρέχουν. 

Στα πλαίσια λοιπόν της συγκεκριμένης μετα-ανάλυσης 
οι συγγραφείς προσπαθούν να προσδιορίσουν με α-
κρίβεια πόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος πνιγμού 
για ασθενείς με επιληψία σε σύγκριση με το γενικό 
πληθυσμό. Κάνοντας μια ανασκόπηση της τρέχου-
σας βιβλιογραφίας εντόπισαν συνολικά 51 μελέτες 
που παραθέτουν αντίστοιχα στοιχεία. Αρχικά κατέ-
γραψαν τον απόλυτο αριθμό πνιγμών κατά τη διάρ-

κεια επιληπτικής κρίσης και στη συνέχεια προχώρη-
σαν στη στατιστική εκτίμηση του κινδύνου ενός τέ-
τοιου θανάτου. Για τη σύγκριση με το γενικό πλη-
θυσμό χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά δεδομένα του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που αφορούν τους 
πνιγμούς στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 

Σε όλες τις μελέτες οι θάνατοι από πνιγμό αποτε-
λούσαν το 5% του συνόλου των θανάτων. Η θνητό-
τητα λόγω πνιγμού στο γενικό πληθυσμό εκτιμήθη-
κε σε ποσοστό της τάξης του 5,4%, ενώ το αντίστοι-
χο ποσοστό μεταξύ των ασθενών με επιληψία έφτα-
σε το 18%. Η ανάλυση των δεδομένων για τις διά-
φορες υποομάδες ασθενών ανέδειξε κίνδυνο της τά-
ξης του 25,7% για ασθενή με επιληψία και διαταρα-
χές μάθησης και 41,1% για όσους έχουν υποβληθεί 
σε χειρουργική εκτομή τμήματος του κροταφικού λο-
βού. Δε βρέθηκαν αντίστοιχα δεδομένα που να αφο-
ρούν ασθενείς στους οποίους έχει εμφυτευτεί ερεθι-
στής του πνευμονογαστρικού και ασθενείς οι οποίοι 
πρόκειται να αντιμετωπιστούν χειρουργικά. 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω οι συγγραφείς κα-
τέληξαν στο συμπέρασμα ότι σε σύγκριση με το γε-
νικό πληθυσμό οι ασθενείς με επιληψία διατρέχουν 
έναν ως 19 φορές υψηλότερο κίνδυνο θανάτου λό-
γω πνιγμού.

Διαβάζοντας λοιπόν κανείς τη συγκεκριμένη μελέ-
τη, καταλήγει στο εύλογο συμπέρασμα ότι ο κίνδυ-
νος θανάτου λόγω πνιγμού μεταξύ των ασθενών με 
επιληψία έχει προφανώς υποτιμηθεί. Αυτό μόνο ως 
τραγικό μπορεί να χαρακτηριστεί δεδομένου ότι κα-
τά κανόνα πρόκειται για ατυχήματα που θα μπορού-
σαν να έχουν προληφθεί με την κατάλληλη ενημέ-
ρωση των ασθενών και την αποδοχή από την πλευ-
ρά τους της ανάγκης να λάβουν ορισμένα μέτρα πρό-
ληψης. Θα πρέπει λοιπόν να συμβουλεύουμε τους 
ασθενείς μας να αποφεύγουν στο σπίτι το μπάνιο σε 
γεμάτη μπανιέρα και να προτιμούν το ντους, ενώ επί-
σης θα πρέπει να αποφεύγουν να κολυμπούν μόνοι 
τους -ιδίως στην ανοιχτή θάλασσα- χωρίς επιτήρηση. 
Η συγκεκριμένη μελέτη αναδεικνύει ουσιαστικά ένα 
δεδομένο και σοβαρό πρόβλημα που σε καμιά πε-
ρίπτωση δε θα πρέπει να υποτιμάται τόσο από τους 
ιατρούς, όσο κι από τους ασθενείς και τους συγγε-
νείς τους. Οι θεράποντες ιατροί δε θα πρέπει να πε-
ριορίζονται στη συνταγογράφηση της ενδεικνυόμε-
νης αντιεπιληπτικής αγωγής, αλλά θα πρέπει επίσης 
να δίνουν στους ασθενείς και τους οικείους τους α-
πλές πρακτικές συμβουλές που μπορεί κάποια στιγ-
μή να αποβούν υπερπολύτιμες ακόμη και για την ί-
δια τη ζωή των ασθενών.

Τ ο σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου 
αποτελεί μια σπάνια μορφή αυτόανοσης 

εγκεφαλομυελίτιδας. Στην πορεία της νόσου 
προκύπτει αύξηση του μυϊκού τόνου στον 
κορμό και τα κάτω άκρα που συνοδεύεται από 
επώδυνους μυϊκούς σπασμούς. Η φαρμακευτική 
αντιμετώπιση του συνδρόμου είναι εξαιρετικά 
δύσκολη απαιτώντας σε πολλές περιπτώσεις υψηλές 
δόσεις αντιεπιληπτικών κι άλλων φαρμάκων, 
επιφέροντας με αυτόν τον τρόπο και σημαντικές 
παρενέργειες.

Στο συγκεκριμένο άρθρο, οι συγγραφείς αναφέρουν 
την περίπτωση μιας ασθενούς με σύνδρομο δύσκα-
μπτου ατόμου, η οποία μετά από μια τετραετία με ή-
πιες εκδηλώσεις της νόσου παρουσίασε υποξεία κλι-
νική επιδείνωση με βαρύτατους αμφοτερόπλευρους 
σπασμούς. Η χορήγηση υψηλών δόσεων βενζοδια-
ζεπινών, μπακλοφένης και λεβετιρακετάμης δεν είχε 
κανένα αποτέλεσμα. Η ενδοφλέβια χορήγηση αιθα-
νόλης, κορτικοστεροειδών και ανοσοσφαιρινών δεν 
είχε επίσης κανένα αποτέλεσμα. Όμως, η ενδοφλέ-
βια χορήγηση προποφόλης (15-30 μg/kg bolus) ο-
δήγησε σε άμεση διακοπή των σπασμών που διήρ-

κεσε σχεδόν 3 ώρες. Στη συνέχεια η διαρκής έγχυ-
ση προποφόλης με ρυθμό 10 μg/kg/min κατέστει-
λε πλήρως τους σπασμούς χωρίς διαταραχές του ε-
πιπέδου συνείδησης ή της αναπνευστικής λειτουργί-
ας. Μετά από 38 ημέρες διαρκούς έγχυσης προπο-
φόλης, τοποθετήθηκε αντλία μπακλοφένης και η α-
σθενής παρέμεινε ελεύθερη συμπτωμάτων για διά-
στημα δύο ετών. 

Οι συγγραφείς καταλήγουν προτείνοντας την ενδο-
φλέβια χορήγηση προποφόλης σε χαμηλή δόση σε 
ασθενείς με ανθεκτικό στη συνήθη φαρμακευτική α-
γωγή σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου. Δεδομένου 
ότι η προποφόλη μπορεί να χορηγηθεί μόνο ενδο-
φλεβίως, κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο σε νοση-
λευόμενους ασθενείς και μέχρι να ληφθούν πιο μα-
κροπρόθεσμα μέτρα, όπως η τοποθέτηση αντλίας 
μπακλοφένης.

Η προποφόλη αποτελεί γνωστό, ενδοφλεβίως χο-
ρηγούμενο αναισθητικό φάρμακο που εκτός από τη 
νάρκωση χρησιμοποιείται και για την καταστολή α-
σθενών υπό μηχανική αναπνευστική υποστήριξη και 
την αντιμετώπιση του ανθεκτικού status epilepticus. 
Μπορεί να χορηγηθεί μόνο ενδοφλεβίως και επιδρά 
στους υποδοχείς GABA και ιδίως στην b-υπομονάδα 

αυτών. Η δράση της είναι παρόμοια με εκείνη του α-
λοθανίου, της ενφλουράνης και της ετομιδάτης. Ο α-
κριβής μηχανισμός δράσης της δεν είναι απόλυτα σα-
φής. Με βάση τα φαρμακολογικά δεδομένα μπορεί 
να περιμένει κανείς ότι η χορήγηση της προποφόλης 
μπορεί να επιφέρει εξάρτηση ή εθισμό. Σύμφωνα με 
τη σχετική έγκριση η προποφόλη μπορεί να χορηγη-
θεί για διάστημα μέχρι επτά ημερών. Ως εκ τούτου 
η πρακτική σημασία του συγκεκριμένου άρθρου εί-
ναι εκ των πραγμάτων περιορισμένη. Αντιθέτως τα υ-
πάρχοντα στοιχεία σχετικά με τη δράση και τις παρε-
νέργειες των βενζοδιαζεπινών είναι σαφώς περισσό-
τερα και πιο αξιόπιστα. Διαθέτουν επιπλέον το πλε-
ονέκτημα ότι μπορούν να χορηγηθούν μακροπρόθε-
σμα κι από το στόμα. Βάσει των υπαρχόντων δεδο-
μένων θα πρέπει να προτιμηθεί η χορήγηση βενζο-
διαζεπινών σε ασθενείς με σοβαρής βαρύτητας συ-
μπτώματα, ακόμη κι εάν απαιτηθούν εξαιρετικά υ-
ψηλές δόσεις. Έχει αναφερθεί περίπτωση ημερήσι-
ας χορήγησης 1.400 mg μιδαζολάμης ενδοφλεβίως.
Σε περιπτώσεις που προκύψει πρόβλημα με την α-
νοχή των βενζοδιαζεπινών, τότε θα μπορούσε να ε-
ξεταστεί ως εναλλακτική λύση η ενδοφλέβια χορή-
γηση προποφόλης.

Θάνατος από πνιγμό επιληπτικών ασθενών-
ο κίνδυνος είναι υψηλότερος από όσο πιστεύεται
Bell GS, Gaitatzis A, Bell CL, et al. Drowning in people with epilepsy. How great is the risk? Neurology 2008; 
71:578-582.

Η ενδοφλέβια χορήγηση προποφόλης μπορεί να έχει 
ευεργετική δράση σε ασθενείς με σύνδρομο δύσκαμπτου 
ατόμου - stiff person syndrome
Hattan E, Angle MR, Chalk Cl. Unexpected benefit of propofol in Stiff-Person Syndrome. Neurology 2008; 
70:1641-1642.
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Σ ύμφωνα με τα αποτελέσματα παλαιότερων 
μελετών, η προϊούσα υπερπυρηνική 

παράλυση οφείλεται σε διαταραχή του 
ενεργειακού μεταβολισμού των μιτοχονδρίων 
και πιο συγκεκριμένα της δραστηριότητας του 
συμπλέγματος Ι της αναπνευστικής αλύσου. 
Δεδομένης της φυσιολογικής στενής σχέσης 
μεταξύ συμπλέγματος Ι και συνενζύμου Q10 
διατυπώθηκε η υπόθεση ότι η χορήγηση του 
θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία της 
νόσου ασθενών με προϊούσα υπερπυρηνική 
παράλυση. Σκοπός αυτής της μελέτης 
ήταν ακριβώς να μελετήσει τη δράση του 
συνενζύμου Q10 σε τέτοιες περιπτώσεις.

Στα πλαίσια αυτής της μονοκεντρικής, τυχαιο-
ποιημένης, διπλής τυφλής μελέτης φάσης ΙΙ συ-
μπεριλήφθηκαν συνολικά 21 ασθενείς με κλινι-
κά πιθανή προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση. 
Η σύγκριση έγινε έναντι εικονικού φαρμάκου. 
Στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία χορηγή-
θηκε συνένζυμο Q10 σε δόση 5 mg/kg σωματι-
κού βάρους ημερησίως για διάστημα 6 εβδομά-
δων±4 ημερών. Μετά την πάροδο του χρονικού 
αυτού διαστήματος, έγινε αξιολόγηση της κλι-
νικής κατάστασης των ασθενών βάσει κλινικών 
(PSP Rating Scale, UPDRS II/III) και νευροψυχο-
λογικών κλιμάκων εκτίμησης. Επιπλέον, έγινε και 
μελέτη του ενεργειακού μεταβολισμού του εγκε-
φάλου μέσω μαγνητικής φασματογραφίας σε το-
μογράφο 3 Tesla. 

Η χορήγηση συνενζύμου Q10 οδήγησε σε σα-
φή αύξηση των επιπέδων του στο αίμα. Σε ό,τι α-

φορά την κλινική αξιολόγηση διαπιστώθηκε ση-
μαντική βελτίωση σε σύγκριση με την αρχική κα-
τάσταση μόνο στο συνολικό σκορ της κλίμακας 
PSP Rating Scale της Frontal Assessment Battery. 
Στα επιμέρους σκορ δε διαπιστώθηκαν στατιστι-
κά σημαντικές μεταβολές. Η μαγνητική φασματο-
σκοπία ανέδειξε ουσιώδεις μεταβολές μόνο στην 
περιοχή του ινιακού λοβού. 

Δε διαπιστώθηκαν κάποιες αξιόλογες παρε-
νέργειες.

Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
η χορήγηση συνενζύμου Q10 σε ασθενείς με 

κλινική εικόνα πιθανής προϊούσας υπερπυρη-
νικής παράλυσης οδηγεί σε ήπια βελτίωση ορι-
σμένων κλινικών δεικτών, καθώς επίσης και με-
μονωμένων παραμέτρων του ενεργειακού μετα-
βολισμού του εγκεφάλου βάσει των ευρημάτων 
της μαγνητικής φασματοσκοπίας και προτείνουν 
το σχεδιασμό και τη διενέργεια αντίστοιχης μελέ-
της φάσης ΙΙΙ.

Θα πρέπει να επισημάνουμε το μικρό αριθμό 
των ασθενών που συμπεριλήφθηκαν στη συγκε-
κριμένη μελέτη, όπως επίσης και το περιορισμέ-
νης διάρκειας διάστημα παρακολούθησης τους. 
Πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι ενώ αρχι-
κά είχε αναφερθεί ευεργετική δράση του συνεν-
ζύμου Q10 και σε ασθενείς με ιδιοπαθή νόσο 
Πάρκινσον, τα αποτελέσματα πολυκεντρικής, δι-
πλής τυφλής μελέτης σε σύνολο 131 ασθενών 
διέψευσε τις αρχικές προσδοκίες. Σε ό,τι αφορά 
τη συγκεκριμένη μελέτη, εύλογες είναι οι επιφυ-
λάξεις για το κατά πόσο μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν οι παράμετροι της μαγνητικής φασμα-
τοσκοπίας ως δείκτες ισοδύναμοι άλλων βιολο-
γικών δεικτών. 

Επίσης η αποτυπωμένη βελτίωση του μεταβο-
λισμού στους ινιακούς λοβούς, κι όχι στα βασι-
κά γάγγλια, δεν αντιστοιχεί στην παθολογική ανα-
τομία τη υπερπυρηνικής παράλυσης. Παρά τις ό-
ποιες επιφυλάξεις, η διενέργεια μιας μελέτης φά-
σης ΙΙΙ κρίνεται απαραίτητη για να αποσαφηνίσει 
τον τυχόν ρόλο του συνενζύμου Q10 στην αντι-
μετώπιση της προϊούσας υπερπυρηνικής παρά-
λυσης, η οποία κάθε άλλο παρά ικανοποιητική 
και αποτελεσματική κρίνεται. 

Αποτελεί η χορήγηση συνενζύμου Q10 θεραπευτική λύση 
για ασθενείς με προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση;

Stamelou M, Reuss A, Pilatus U, et al. Short-term effects of coenzyme Q10 in progressive supranuclear palsy: 
a randomized placebo-controlled trial. Mov Disord 2008; 23:942-949.

Δεδομένης της φυσιολογικής στε-

νής σχέσης μεταξύ συμπλέγματος Ι 

και συνενζύμου Q10 διατυπώθηκε 

η υπόθεση ότι η χορήγηση του θα 

μπορούσε να επηρεάσει την πορεία 

της νόσου ασθενών με προϊούσα υ-

περπυρηνική παράλυση. 

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν ακρι-

βώς να μελετήσει τη δράση του συνεν-

ζύμου Q10 σε τέτοιες περιπτώσεις




