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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΕΓΓΟΣ
Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας

Η παροξυσμική ημικρανία αποτελεί σπάνια 
μορφή κεφαλαλγίας που πρωτοπεριγρά-

φηκε το 1974 από τον Sjaastad και αφορά ως 
επί το πλείστον γυναίκες. Χαρακτηρίζεται από 
επεισόδια έντονης, ετερόπλευρης κεφαλαλγί-
ας και προσωπαλγίας που συνοδεύεται από 
διαταραχές του αυτονόμου. Με άλλα λόγια 
αποτελεί τη «γυναικεία παραλλαγή» της α-
θροιστικής κεφαλαλγίας (cluster headache) 
των ανδρών.

Η ομάδα του Peter Goadsby πρόσφατα παρου-
σίασε τα κλινικά χαρακτηριστικά 31 συνολικά α-
σθενών με παροξυσμική ημικρανία. 

Πρόκειται για τη μακράν μεγαλύτερη, δημοσιευ-
μένη σειρά τέτοιων περιστατικών που περιγράφει 
λεπτομερώς ενδιαφέροντα στοιχεία για την κλινική 
εικόνα της σπάνιας αυτής μορφής κεφαλαλγίας. 

Πιο συγκεκριμένα η μέση διάρκεια των επεισοδί-
ων έφτανε τα 17 λεπτά και η μέση ημερήσια συ-
χνότητα τα 11 επεισόδια. Η εντόπιση του πόνου 
ήταν στον οφθαλμικό βολβό, οπισθοβολβικά, με-
τωπιαία, κροταφικά ή και ινιακά. Σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις αναφέρθηκε ότι ο πόνος ακτινοβολού-
σε προς την κάτω γνάθο, την αυχενική μοίρα της 

σπονδυλικής στήλης ή τον ώμο. Αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός ότι 87% των ασθενών παρου-
σίαζαν δακρύρροια, 54% ρινόρροια και 54% 
ρινική συμφόρηση. Σχεδόν όλοι ο ασθενείς 
παρουσίαζαν ανησυχία και υπερκινητικότη-
τα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, κάτι που 
θυμίζει έντονα τα επεισόδια αθροιστικής κε-
φαλαλγίας στους άντρες. Μάλιστα στο 26% 
των περιπτώσεων αναφέρθηκε επιθετική συ-
μπεριφορά. 

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί η θετική αντί-
δραση του συνόλου των ασθενών στη χορή-
γηση Ινδομεθακίνης. Σε δύο περιπτώσεις η εν-
δομυϊκή χορήγηση Ινδομεθακίνης δεν έφερε 
αποτέλεσμα, ενώ στη συνέχεια η χορήγηση 
της από του στόματος πέτυχε τον έλεγχο των 
συμπτωμάτων.

Πέραν λοιπόν της αναλυτικής περιγραφής 
των συμπτωμάτων της παροξυσμικής ημικρα-
νίας, οι συγγραφείς καθιστούν σαφές ότι η δι-
άγνωση αυτού του ασυνήθους τύπου κεφα-
λαλγίας μπορεί να στηριχτεί μόνο εφόσον οι 
ασθενείς ανταποκριθούν στη χορήγηση ινδο-
μεθακίνης.

Παροξυσμική ημικρανία - το Cluster των γυναικών

Cittadini E, Matharu MS, Goadsby PJ. Paroxysmal hemicrania: a prospective clinical study of 31 cases. 
Brain 2008; 131:1142-55.

Σ ημαντικός αριθμός ημικρανικών ασθενών 
παρουσιάζει εξαιρετικά συχνές κρίσεις 

ημικρανίας με αποτέλεσμα να έχει την ανάγκη 
χορήγησης προφυλακτικής φαρμακευτικής 
αγωγής. Μεταξύ των φαρμακευτικών ουσιών που 
χρησιμοποιούνται με αυτό το σκεπτικό υπάρχουν 
και ορισμένα αντιεπιληπτικά φάρμακα. Η 
αποτελεσματικότητα του βαλπροϊκού οξέος και 
της τοπιραμάτης είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, 
ενώ εκείνη της γκαμπαπεντίνης αμφισβητείται. 
Τα αποτελέσματα δύο παλαιότερων ανοικτών 
μελετών υποδείκνυαν την αποτελεσματικότητα 
της οξκαρβαμαζεπίνης για την πρόληψη 
της ημικρανίας. Προκειμένου να εξεταστεί 
αξιόπιστα το ερώτημα αυτό σχεδιάστηκε και 
εκπονήθηκε μεγάλη πολυκεντρική, διπλή τυφλή, 
τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με placebo μελέτη 
με σχεδιασμό παράλληλων ομάδων ελέγχου. 

Στο σύνολο τους οι συμμετέχοντες ασθενείς κα-
τέγραψαν για διάστημα τεσσάρων εβδομάδων 
τη συχνότητα των ημικρανικών τους κρίσεων. 
Ακολούθησε η τυχαιοποίηση στην ομάδα που έ-
λαβε οξκαρβαμαζεπίνη και στην ομάδα που έλα-

βε εικονικό φάρμακο. Η αρχική δόση ήταν 150mg 
οξκαρβαμαζεπίνης ημερησίως. Αυξήσεις της ημε-
ρήσιας δόσης κατά 150mg γινόταν κάθε 5η ημέρα 
μέχρι την τελική ημερήσια δόση των 1200mg, η ο-
ποία διατηρήθηκε για 8 εβδομάδες. Ακολούθησε 
μια εβδομάδα βαθμιαίας ελάττωσης. Εάν οι ασθε-
νείς το επιθυμούσαν, μπορούσαν να συνεχίσουν 
συμμετέχοντας πλέον σε ανοιχτή μελέτη διάρκει-
ας 13 επιπλέον εβδομάδων.

Ελεγχόμενο μέτρο έκβασης ήταν η μεταβολή 
της συχνότητας των ημικρανικών κρίσεων κατά τις 
τελευταίες 28 ημέρες της τυφλής μελέτης σε σύ-
γκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα αμέ-
σως πριν την τυχαιοποίηση. Από ένα αρχικό δείγ-
μα 324 ημικρανικών ασθενών τελικά 170 τυχαι-
ποιήθηκαν σε δύο ομάδες των 85 ατόμων. Κατά 
την 28ήμερη αρχική περίοδο καταγραφής, ποσο-
στό της τάξης του 10% των ασθενών ανέφεραν λι-
γότερες από 3 ημέρες με ημικρανική κεφαλαλγία 
το μήνα. Το 55% των ασθενών ανέφεραν 4 έως 
6 ημέρες με ημικρανία, ενώ 35% των ασθενών 
ανέφεραν περισσότερες από 7 ημέρες αντίστοι-
χα. Σε καμία από τις υποομάδες, ούτε φυσικά στο 
σύνολο των ασθενών η οξκαρβαμαζεπίνη δεν ε-

πέφερε σημαντική μείωση της συχνότητας των η-
μικρανικών κρίσεων σε σύγκριση με το placebo. 
Αντιθέτως, σημαντικά συχνότερες ήταν μεταξύ των 
ασθενών που έλαβαν οξκαρβαμαζεπίνη οι παρε-
νέργειες εκείνες που οδήγησαν σε διακοπή λήψης 
του φαρμάκου(80% vs. 65%). Κόπωση (20%), ζά-
λη (17.6%) και ναυτία (16.5%) ήταν οι συχνότε-
ρες παρενέργειες που ανέφεραν όσοι ασθενείς έ-
λαβαν οξκαρβαμαζεπίνη.

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η οξ-
καρβαμαζεπίνη σε δόση 1.200mg ημερησίως δεν 
είναι αποτελεσματική σε ό,τι αφορά την πρόληψη 
της ημικρανίας. Το έστω και αρνητικό αυτό αποτέ-
λεσμα είναι εξαιρετικά χρήσιμο μια και μέχρι πρό-
τινος και με βάση τα αποτελέσματα ανοιχτών με-
λετών κυριαρχούσε η άποψη ότι η οξκαρβαμαζε-
πίνη έχει θέση στην πρόληψη της ημικρανίας. Για 
μία ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι ουσίες που φά-
νηκαν να είναι αποτελεσματικές στα πλαίσια ανοι-
χτών μελετών απέτυχαν να αποδείξουν ανάλογη 
δραστικότητα και στα πλαίσια μεγάλων τυχαιοποι-
ημένων μελετών και η οξκαρβαμαζεπίνη δεν είναι 
η πρώτη που αποτυγχάνει στην πρόληψη των η-
μικρανικών κρίσεων. 

Δεν είναι όλα τα αντιεπιληπτικά φάρμακα αποτελεσματικά 
στην προφύλαξη των ημικρανικών κρίσεων
Silberstein S, Saper J, Berenson F, et al. Oxcarbamazepine in migraine headache: a double-blind, 
randomized, placebo-controlled study. Neurology 2008; 70:548-555.
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Ο ι αυξημένες τιμές αρτηριακής πίεσης στην 
οξεία φάση ισχαιμικών και αιμορραγικών 

εγκεφαλικών επεισοδίων, ανεξάρτητα από το 
αν προϋπήρχε αρτηριακή υπέρταση ή όχι, 
σχετίζονται με χειρότερη κλινική έκβαση. 
Μάλιστα σε περιπτώσεις ενδοεγκεφαλικών 
αιμορραγιών έχει παρατηρηθεί ότι οι υψηλές 
τιμές αρτηριακής πίεσης οδηγούν σε αύξηση του 
μεγέθους του αιματώματος, ενώ αυξάνουν και 
τον κίνδυνο εμφάνισης κι άλλων αιμορραγικών 
εστιών. Παραμένει ασαφές για το σύνολο των 
αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων εάν και 
κατά πόσο η επιθετική ελάττωση των τιμών 
αρτηριακής πίεσης στην οξεία φάση μπορεί 
να επηρεάσει θετικά την πρόγνωση των 
ασθενών.

Αυτό ακριβώς το ερώτημα για την περίπτωση 
των ενδοεγκεφαλικών αιμορραγιών προσπά-
θησαν να απαντήσουν στα πλαίσια μιας μεγά-
λης τυχαιοποιημένης μελέτης ερευνητές από την 
Αυστραλία, τη Νότια Κορέα, την Κίνα και τις ΗΠΑ. 
Στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο συμπεριλήφθηκαν 
ασθενείς εντός των πρώτων έξι ωρών από την 
εγκατάσταση ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας που 
παρουσίαζαν συστολικές τιμές πίεσης μεταξύ 150 
και 220 mmHg. Οι μισοί ασθενείς θα έπρεπε να 
αντιμετωπιστούν «συμβατικά», σύμφωνα με τις ι-
σχύουσες οδηγίες, με στόχο τη ρύθμιση της πίε-

σης στα 180 mmHg, ενώ οι υπόλοιποι μισοί θα 
αντιμετωπίζονταν επιθετικά με στόχο την κατά το 
δυνατό συντομότερη επίτευξη συστολικών τιμών 
πίεσης μέχρι 140 mmHg. Η μεταβολή του μεγέ-
θους του αιματώματος μετά την πάροδο του πρώ-
του 24ώρου και η κλινική κατάσταση των ασθενών 
μετά την πάροδο τριμήνου αποτέλεσαν τις βασι-
κότερες υπό εξέταση παραμέτρους.

Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 404 ασθενείς, 
εκ των οποίων οι 201 έλαβαν «συμβατική» θερα-
πεία και 203 αντιμετωπίστηκαν επιθετικά. Η μέση 
ηλικία των ασθενών έφτανε τα 62 έτη. Το 65% των 
ασθενών ήταν άνδρες. Τρεις στους τέσσερις ασθενείς 
είχαν γνωστό ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης και 
42-45% ήταν υπό αντιυπερτασική αγωγή. Η συ-
ντριπτική πλειονότητα των αιμορραγιών εντοπίζο-
νταν στα βασικά γάγγλια και το θάλαμο. 

Η μέση συστολική πίεση μία ώρα μετά την τυχαι-
οποίηση στους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν επι-
θετικά έφτασε στα 153 mmHg και στην ομάδα συμ-
βατικής θεραπείας στα 167 mmHg. Οι αντίστοιχες 
τιμές μετά την πάροδο 24ώρου ήταν 146 mmHg 
και 157 mmHg αντίστοιχα. Οι διαφορές αυτές ήταν 
στατιστικά σημαντικές. Απεικονιστικά διαπιστώθηκε 
αύξηση του μεγέθους της αιμορραγίας κατά 36,3% 
και κατά 13,7% στις ομάδες των ασθενών που 
αντιμετωπίστηκαν «συμβατικά» και επιθετικά 
αντιστοίχως. Η διαφορά αυτή ήταν οριακά στατι-
στικά σημαντική (p=0,04) στη μονοπαραγοντική α-

νάλυση, όχι όμως και στην πολυπαραγοντική.
Μετά την πάροδο τριών μηνών δε διαπιστώ-

θηκαν ουσιώδεις διαφορές σε ότι αφορά τη βα-
ρύτητα της αναπηρίας και του κλινικού ελλείμ-
ματος. Η θνητότητα έφτασε το 13% στην ομάδα 
«συμβατικής» αντιμετώπισης. Το αντίστοιχο ποσοστό 
για τους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν επιθετικά 
έφτασε το 10%. Το ποσοστό των ασθενών με βα-
ριά αναπηρία που είχαν ανάγκη διαρκούς φροντί-
δας έφτασε και στις δύο ομάδες το 36%.

Προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα ότι η επιθε-
τική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης στην υπερο-
ξεία φάση μετά από ενδοεγκεφαλική αιμορραγία 
είναι εφικτή και προφανώς ασφαλής χωρίς παρε-
νέργειες. 

Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται σημαντικά η 
αύξηση του μεγέθους του αιματώματος κατά το 
πρώτο 24ωρο. Για να εκτιμηθεί το κατά πόσο ο πε-
ριορισμός αυτός επηρεάζει και τη μεσοπρόθεσμη 
έκβαση των ασθενών, θα χρειαστούν μεγαλύτερες 
τυχαιοποιημένες μελέτες, δεδομένου ότι το δείγ-
μα της συγκεκριμένης πιλοτικής μελέτης είναι μι-
κρό για να δώσει αξιόπιστες σχετικές απαντήσεις. 
Ένα άλλο σημαντικό σημείο άξιο επισήμανσης εί-
ναι η τιμή-στόχος για τη συστολική αρτηριακή πίε-
ση, που σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκε-
κριμένης μελέτης κατεβαίνει κι άλλο από τα 180 
mmHg στα 140 mmHg. Είναι σίγουρα ένα ακόμη 
θέμα που θα συζητηθεί στο άμεσο μέλλον.

Πρέπει να ελαττώνεται επιθετικά η αρτηριακή πίεση 
σε ασθενείς με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία
Anderson CS, Huang Y, Wang HG, et al for the INTERACT Investigators. Intensive blood pressure reduction 
in acute cerebral haemorrhage trial (INTERACT): a randomised pilot trial. Lancet Neurol 2008; 7:391-399.
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Τα κουμαρινικά (warfarin, 
phenprocoumon) αποτελούν 

ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ και 
χρησιμοποιούνται για την αντι-
μετώπιση και πρόληψη της θρομ-
βοεμβολικής νόσου. Η χορήγησή 
τους ενέχει αρκετούς κινδύνους 
δεδομένου του περιορισμένου 
θεραπευτικού εύρους των συγκε-
κριμένων ουσιών. Για το λόγο αυ-
τό κρίνεται αναγκαίος ο τακτικός 
πηκτολογικός έλεγχος με συχνές 
μετρήσεις του χρόνου θρομβο-
πλαστίνης και του INR. 

Ο κίνδυνος αιμορραγικών επιπλο-
κών αυξάνει όταν οι ασθενείς λαμβά-
νουν και άλλα φάρμακα που επηρε-
άζουν την πήξη του αίματος. Πιο συ-
γκεκριμένα, ο συνδυασμός των κου-
μαρινικών με μη στεροειδή αντιφλεγ-
μονώδη, ασπιρίνη, κορτικοστεροειδή 
και τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά σχε-
τίζεται με σαφώς αυξημένο κίνδυνο 
αιμορραγίας. 

Αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας ι-
δίως του ανώτερου πεπτικού έχει πε-
ριγραφεί ως σπάνια επιπλοκή της α-
ντικαταθλιπτικής αγωγής με αναστο-
λείς της επαναπρόσληψης της σερο-
τονίνης – SSRIs. Εύλογα λοιπόν διατυ-
πώθηκε η υπόθεση ότι η συγχορήγη-
ση κουμαρινικών και SSRIs σχετίζεται 
με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγικών 

επιπλοκών. Σκοπός των Ολλανδών 
συναδέλφων ήταν στην παρούσα 
case-control μελέτη να εκτιμήσουν 
το μέγεθος του κινδύνου αυτού. Πιο 
συγκεκριμένα στη μελέτη αυτή συ-
μπεριλήφθηκαν ασθενείς που αφού 
προηγουμένως είχαν τεθεί σε αγω-
γή με κουμαρινικά (acenocoumarol / 
phenprocoumon), αναγκάστηκαν να 
νοσηλευτούν λόγω μείζονος αιμορ-
ραγικού συμβάματος. 

Οι περιπτώσεις αυτές συσχετίστη-
καν με τα δεδομένα που καταγρά-
φονται από τα ολλανδικά φαρμακεία 
και στη συνέχεια υπολογίστηκε η συ-
χνότητα της συγχορήγησης κουμαρι-
νικών με άλλα φάρμακα και συγκρί-
θηκε ο κίνδυνος σοβαρών αιμορραγι-
κών επιπλοκών μεταξύ ασθενών που 
πέραν των κουμαρινικών λάμβαναν 
SSRIs και μη στεροειδή αντιφλεγμο-
νώδη αντίστοιχα. Στην πολυπαραγο-
ντική ανάλυση συμπεριλήφθηκαν η 
λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονω-
δών, η λήψη SSRIs, η λήψη ανταιμο-
πεταλιακών, κορτικοστεροειδών, α-
ντιισταμινικών, μισοπροστόλης και η 
συνύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη, 
νεοπλάσματος, διαταραχής της λει-
τουργίας του θυρεοειδούς και καρ-
διαγειακών νοσημάτων. Οι αιμορρα-
γικές επιπλοκές διακρίθηκαν σε δύο 
κατηγορίες: τις αιμορραγίες του πε-
πτικού και τις λοιπές αιμορραγίες, οι 

οποίες συμπεριέλαβαν και τις ενδο-
εγκεφαλικές αιμορραγίες. Σε κάθε α-
σθενή με αιμορραγία αντιστοιχήθη-
καν τουλάχιστον 4 ασθενείς υπό α-
ντιπηκτική αγωγή χωρίς αιμορραγι-
κό σύμβαμα.

Από ένα σύνολο 70.201 ασθενών 
που λάμβαναν αντιπηκτική αγωγή με 
κουμαρινικά συμπεριλήφθηκαν στη 
συγκεκριμένη μελέτη συνολικά 1.848 
ασθενείς που νοσηλεύτηκαν λόγω 
σοβαρής αιμορραγικής επιπλοκής. 
Μεταξύ των ασθενών που ταυτόχρο-
να λάμβαναν SSRIs ο κίνδυνος σοβα-
ρής αιμορραγίας – εκτός των αιμορ-
ραγιών του πεπτικού – ήταν στατιστι-
κά σημαντικός σε σύγκριση με τους α-
σθενείς που δε λάμβαναν SSRIs [Οdds 
ratio 1.7 (1.1-2.5)]. Αξιοσημείωτο εί-
ναι ότι ο κίνδυνος αιμορραγιών αυτού 
του τύπου μεταξύ των ασθενών που 
λάμβαναν SSRIs και αντιπηκτικά ήταν 
ουσιαστικά ίδιος με τον κίνδυνο που 
χαρακτηρίζει το συνδυασμό αντιπη-
κτικών και μη στεροειδών αντιφλεγ-
μονωδών [Οdds ratio 1.7 (1.3-2.2)]. 
Αντίθετα, η συγχορήγηση κουναρινι-
κών και SSRIs δε σχετίζεται με αυξη-
μένο κίνδυνο αιμορραγιών του πε-
πτικού. Δε διαπιστώθηκε αυξημένος 
κίνδυνος αιμορραγιών όταν τα κου-
μαρινικά συνδυάστηκαν με μιτραζα-
πίνη ή νορτριπτυλίνη.

Το εύλογο συμπέρασμα των ερευ-

νητών ήταν ότι ο κίνδυνος αιμορρα-
γικών επιπλοκών σε ασθενείς που 
λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα αυ-
ξάνει όταν ταυτόχρονα χορηγούνται 
SSRIs.

Αυτή η εξαιρετικά σχεδιασμένη με-
λέτη αναδεικνύει πως μπορούν να α-
ξιοποιηθούν στοιχεία που καταγρά-
φονται στην καθημερινή ιατρική πρά-
ξη έτσι ώστε να προκύψει μια ποσοτι-
κή εκτίμηση του κινδύνου που προ-
κύπτει από τη συγχορήγηση φαρμά-
κων. Τα αποτελέσματα είναι σαφή 
και δεν επιδέχονται σοβαρή αμφι-
σβήτηση. Αυτό που δεν κατέστη δυ-
νατό να διαπιστωθεί είναι κατά πόσο 
συγκεκριμένοι SSRIs είναι σε συνδυ-
ασμό με αντιπηκτικά πιο επικίνδυνοι 
από άλλους. Μια άλλη παράμετρος 
που η συγκεκριμένη μελέτη δεν ήταν 
σε θέση να εκτιμήσει ήταν αν η διάρ-
κεια της συγκεκριμένης θεραπείας ε-
πηρεάζει τον κίνδυνο αιμορραγικών 
επιπλοκών. 

Καταλήγοντας λοιπόν οδηγούμα-
στε στο συμπέρασμα ότι εφόσον κρι-
θεί αναγκαία η έναρξη αντικαταθλι-
πτικής αγωγής σε ασθενείς που ήδη 
λαμβάνουν κουμαρινικά αντιπηκτι-
κά, τότε θα πρέπει να επιλεγούν α-
ντικαταθλιπτικά φάρμακα που να μη 
σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο αι-
μορραγιών, όπως είναι η μιτραζαπί-
νη και η νορτριπτυλίνη.

Η συγχορήγηση SSRIs και κουμαρινικών αντιπηκτικών 
αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγικών επιπλοκών

Schalekamp T, Klunge OH, Souverein PC, et al. Increasing bleeding risk with concurrent use of selective 
serotonin reuptake inhibitors and coumarins. Arch Int Med 2008; 168:180-185.


