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Η φαρμακευτική αντιμετώπιση όλων των 
χρόνιων νοσημάτων πάσχει πολύ συχνά 

από τη μη συμμόρφωση και ασυνέπεια των 
ασθενών σε ό,τι αφορά τη σωστή λήψη 
των φαρμάκων τους. αυτό σημαίνει ότι είτε 
διακόπτουν από μόνοι τους τη λήψη της 
φαρμακευτικής αγωγής, είτε δεν τηρούν 
το χρονοδιάγραμμα λήψης των φαρμάκων 
τους. Δεν είναι όμως λίγες και οι περιπτώσεις 
υπερ ή υποδοσολογίας με ευθύνη των 
ασθενών. μια τέτοια στάση και συμπεριφορά 
προφανώς οδηγεί σε επιδείνωση των κινητικών 
συμπτωμάτων σε ασθενείς με ιδιοπαθή νόσο 
Parkinson. 

Σκοπός αυτής της πολυκεντρικής μελέτης ήταν 
να εξετάσει τη συμμόρφωση ασθενών με ιδιοπα-
θή νόσο Parkinson σε ό,τι αφορά τη λήψη ντο-
παμινεργικών αγωνιστών. Σε οκτώ κέντρα από 
τη γαλλία, τη γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο παρακολουθήθηκαν 
συνολικά 124 παρκινσονικοί ασθενείς. Με ηλε-
κτρονικό τρόπο καταγραφόταν η χρονική στιγμή 
που οι ασθενείς άνοιγαν για πρώτη φορά κάθε 
κουτί από τα φάρμακα τα οποία τους είχαν χο-
ρηγηθεί. αξιολογήθηκαν τα στοιχεία συνολικά 
112 ασθενών. 

Διαπιστώθηκε ότι σε ένα χρονικό διάστημα κα-
τά μέσο όρο 28 ημερών, ένα ποσοστό της τάξης 
του 12.5% των ασθενών παρουσίασαν ανεπαρκή 

συμμόρφωση λαμβάνοντας λιγότερο από 80% 
της προβλεπόμενης συνολικής δόσης της χορη-
γούμενης αγωγής. αξιοσημείωτο είναι το γεγο-
νός ότι οι συγκεκριμένοι ασθενείς λάμβαναν σα-
φώς υψηλότερες δόσεις λεβοντόπας και παρου-
σίαζαν σημαντικά βαρύτερα κλινικά σύνδρομα. 

Υπολογίζεται ότι, λόγω της ασυνέπειάς τους, οι 
ίδιοι ασθενείς λάμβαναν ημερησίως κατά μέσο 
όρο 480mg λεβοντόπας λιγότερα από τα προ-
βλεπόμενα. Σε ό,τι αφορά τους ντοπαμινεργικούς 
αγωνιστές, υπολογίζεται ότι το 40.7% των ασθε-

νών δεν έλαβαν για τουλάχιστον 6 μέρες το σω-
στό αριθμό δισκίων. Όπως ήταν αναμενόμενο, η 
συμμόρφωση των ασθενών που λάμβαναν βρα-
δείας αποδέσμευσης δισκία ντοπαμινεργικών α-
γωνιστών ήταν καλύτερη σε σύγκριση με εκείνη 
των ασθενών που λάμβαναν περισσότερες δό-
σεις ημερησίως. 

Με βάση τα παραπάνω, οι ασθενείς κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι η ελλιπής συμμόρφωση των 
παρκινσονικών ασθενών αποτελεί ένα σημαντι-
κό παράγοντα που επηρεάζει αρνητικά την κα-
λή φαρμακευτική ρύθμισή τους και που θα πρέ-
πει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδι-
ασμό της θεραπευτικής στρατηγικής.

Η μελέτη λοιπόν αυτή επιβεβαιώνει αυτό που 
πολλοί κλινικοί ιατροί υποθέτουν, δηλαδή ότι η 
αποτυχία της φαρμακευτικής ρύθμισης των ασθε-
νών με ιδιοπαθή νόσο Parkinson σε ένα βαθμό 
οφείλεται στην ελλιπή συμμόρφωσή τους προς 
τις ιατρικές οδηγίες. καθίσταται προφανές ότι η δι-
αίρεση της συνολικής ημερήσιας δόσης σε πολ-
λές μικρότερες κατανεμημένες κατά τη διάρκεια 
του 24ωρου δυσχεραίνει σαφώς την κατάστα-
ση, γεγονός που υποδηλώνει τη σημασία της ε-
πιλογής ενός κατά το δυνατόν απλού θεραπευ-
τικού σχήματος. Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να 
εξηγηθεί στους ασθενείς η σημασία της -από την 
πλευρά τους- συνεπούς και πιστής τήρησης των 
ιατρικών οδηγιών σχετικά με την ορθή λήψη των 
φαρμάκων τους. 

Οι αρρύθμιστοι Παρκινσονικοί ασθενείς παίρνουν 
τα φάρμακα τους όπως ακριβώς πρέπει;
Grosset D, Antonini A, Canesi M et al. Adherence to antiparkinson medication in multicenter European Study. 
Mov Disord 2009; 24:826-832.
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6 Η συγχορήγηση Ιντερφερόνης και Στατίνης 
δεν επιφέρει κλινικά οφέλη

Rudick RA, Race A, Rani ΜR et al. Effect of statins on clinical and molecular responses to intramuscular 
interferon beta-1a. Neurology 2009; 72:1989-1993.

Υπεροχή της αλλαντικής τοξίνης στην αντιμετώπιση 
της σπαστικότητας μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο 
ή κρανιοεγκεφαλική κάκωση

Simpson DM, Gracies JM, Yablon SA et al. BoNT/TZD Study Team. Botulinum neurotoxin versus tizanidine in 
upper limb spasticity: a placebo-controlled study. J Neurol Neurosug Psychiatry 2009; 80:380-385.

α ρκετές παλαιότερες μικρές μελέτες είχαν δείξει ότι ενδεχομένως 
η χορήγηση ςτατίνης να περιορίζει τη θεραπευτική δράση 

της ίντερφερόνης σε ασθενείς με διαλείπουσας μορφής Πολλαπλή 
ςκλήρυνση. Τα ευρήματα αυτά αποτέλεσαν έκπληξη, δεδομένου του 
γεγονότος ότι στα τέλη της δεκαετίας του ’90 πειραματικές μελέτες 
είχαν αναδείξει την ανοσοτροποποιητική δράση των ίδιων των 
ςτατινών, η οποιά θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά την έκβαση 
διαφόρων αυτοάνοσων νοσημάτων. 

Στο πλαίσιο της μελέτης SENTINEL εξετάστηκε κατά πόσο θα ωφελού-
νταν οι ασθενείς με διαλείπουσας μορφής Πολλαπλή Σκλήρυνση που εί-
χαν ήδη λάβει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους Ιντερφερόνη 
από την επιπλέον χορήγηση του μονοκλωνικού αντισώματος Natalizumab. 
Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 1.200 ασθενείς, εκ των οποίων οι 600 
έλαβαν εικονικό φάρμακο (αντί του Natalizumab) για διάστημα δύο ετών. 
ανάμεσα σε αυτούς συνολικά 40 ασθενείς λάμβαναν επιπλέον Στατίνη. 

Σε μια post hoc ανάλυση αναζητήθηκαν τυχόν διαφορές μεταξύ όσων έ-
λαβαν μόνο Ιντερφερόνη κι όσων έλαβαν Ιντερφερόνη και Στατίνη. Μεταξύ 
των δύο ομάδων δε διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές σε ό,τι αφορά 
των αριθμό των ώσεων της νόσου ανά έτος, την εξέλιξη της νόσου, τον 
αριθμό των νέων εστιών που προσλαμβάνουν σκιαγραφικό στη μαγνη-

τική τομογραφία και τον αριθμό και το συνολικό μέγεθος των βλαβών, 
όπως αυτές απεικονίζονται στις Τ2 ακολουθίες μαγνητικής τομογραφίας. 
αξίζει όμως να επισημανθεί ότι στατιστικώς σημαντικά περισσότεροι ασθε-
νείς παρουσίασαν κόπωση, μυαλγίες και αύξηση των ηπατικών ενζύμων 
στην ομάδα που έλαβε συνδυασμό Ιντερφερόνης και Στατίνης. 

Οι συγγραφείς κατέληξαν λοιπόν στο συμπέρασμα ότι συνδυασμός 
Ιντερφερόνης και Στατίνης όχι μόνο δεν υπερέχει έναντι της μονοθεραπεί-
ας με Ιντερφερόνη, αλλά απεναντίας σχετίζεται με σημαντικά πιο συχνές 
φαρμακευτικές παρενέργειες. 

Συνοψίζοντας, τα υποτιθέμενα οφέλη από τη χορήγηση Στατίνης σε α-
σθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα παραμένουν αναπόδεικτα και ασαφή. 
αν και διάφορα πειραματικά μοντέλα υποστηρίζουν την ανοσοτροποποι-
ητική δράση των Στατινών, δεν υπάρχουν ανάλογα στοιχεία που να υπο-
στηρίζουν το ίδιο και στον άνθρωπο. Πολύ δε περισσότερο φαίνεται ότι 
οι Στατίνες δεν παίζουν κάποιο ρόλο στην αντιμετώπιση της Πολλαπλής 
Σκλήρυνσης. αν και η μελέτη SENTINEL δε σχεδιάστηκε με αυτό το σκο-
πό, η συγκεκριμένη post hoc ανάλυση παρέχει επαρκή στοιχεία που απο-
δεικνύουν ότι ο συνδυασμός των δύο ουσιών σε ασθενείς με Πολλαπλή 
Σκλήρυνση δεν έχει κανένα νόημα, ενώ ταυτόχρονα σχετίζεται με συχνές 
παρενέργειες. 

ςτο επίκεντρο της θεραπείας της υπολειμ
ματικής σπαστικότητας του άνω άκρου 

μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 
ή κρανιοεγκεφαλική κάκωση παρέμενε για 
πολλά χρόνια η φυσικοθεραπεία και η από 
του στόματος χορήγηση φαρμάκων που 
ελαττώνουν το μυϊκό τόνο. 

Στην πορεία του χρόνου καθιερώθηκε πέραν 
της Βακλοφένης και η χορήγηση της Τιζανιδίνης. 
Βασικό μειονέκτημα των μυοχαλαρωτικών αυ-
τών φαρμάκων είναι οι ποικίλες συστηματικές 
παρενέργειες. Ξεχωρίζουν η ήπια ναρκωτική 
τους δράση και η ελάττωση της αρτηριακής πίε-
σης. Πιο πρόσφατες σημαντικές μελέτες ανέδει-
ξαν την αποτελεσματικότητα της ενδομυϊκής έγ-
χυσης αλλαντικής Τοξίνης σε ασθενείς με σπα-
στικότητα. Δεν υπήρχαν όμως άμεσα συγκριτι-
κά στοιχεία που να ελέγχουν μεταξύ τους την α-
ποτελεσματικότητα των μυοχαλαρωτικών και της 
αλλαντικής Τοξίνης. 

Σκοπός της διπλά τυφλής τυχαιοποιημένης αυ-
τής μελέτης με τη χρήση εικονικού φαρμάκου ή-

ταν ακριβώς η σύγκριση της δράσης της ενδο-
μυϊκά χορηγούμενης αλλαντικής Τοξίνης και της 
Τιζανιδίνης σε ασθενείς με σπαστικότητα του άνω 
άκρου συνεπεία εγκεφαλικού επεισοδίου ή κρανι-
οεγκεφαλικής κάκωσης. Συμμετείχαν συνολικά 60 
ασθενείς που κατόπιν τυχαιοποίησης χωρίστηκαν 
σε τρεις διαφορετικές ομάδες θεραπείας. Πιο συ-
γκεκριμένα, έλαβαν είτε συνδυασμό αλλαντικής 
Τοξίνης ενδομυϊκά και Placebo από το στόμα, είτε 
Placebo (διάλυμα φυσιολογικού ορού) ενδομυ-
ϊκά και Τιζανιδίνη από το στόμα, είτε τέλος μόνο 
Placebo ενδομυϊκά και από το στόμα. 

Διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς που έλαβαν 
αλλαντική Τοξίνη ενδομυϊκά παρουσίασαν, σε 
σύγκριση με όσους έλαβαν εικονικό φάρμακο, 
σημαντική ελάττωση του μυϊκού τόνου. Σαφής 
ήταν και η υπεροχή της ενδομυϊκά χορηγούμε-
νης αλλαντικής Τοξίνης σε σύγκριση με την από 
του στόματος λήψη Τιζανιδίνης. αξίζει να επιση-
μανθεί ότι μετά την πάροδο τριών και έξι εβδο-
μάδων δε διαπιστώθηκε αξιόλογη διαφορά με-
ταξύ όσων έλαβαν Τιζανιδίνη ή Placebo! Τέλος, 

οι ασθενείς που έλαβαν Τιζανιδίνη παρουσίασαν 
σημαντικά πιο συχνές παρενέργειες σε σύγκριση 
τόσο με όσους έλαβαν εικονικό φάρμακο, όσο 
και με εκείνους που αντιμετωπίστηκαν με την εν-
δομυϊκή χορήγηση αλλαντικής Τοξίνης.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο εύλογο συμπέρα-
σμα ότι η ενδομυϊκή έγχυση αλλαντικής Τοξίνης 
σε ασθενείς με σπαστικότητα του άνω άκρου με-
τά από εγκεφαλικό επεισόδιο ή κρανιοεγκεφαλι-
κή κάκωση υπερέχει σαφώς έναντι της Τιζανιδίνης 
σε ό,τι αφορά τόσο την αποτελεσματικότητα, όσο 
και το προφίλ παρενεργειών.

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης έ-
χουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και από οικονομικής 
σκοπιάς, δεδομένου ότι το κόστος της θεραπεί-
ας με αλλαντική Τοξίνη είναι σημαντικά υψηλό-
τερο από το αντίστοιχο της θεραπείας με μυοχα-
λαρωτικά από το στόμα. Με ενδιαφέρον αναμέ-
νονται πλέον τα αποτελέσματα αντίστοιχης μελέ-
της που αφορά την αντιμετώπιση της σπαστικό-
τητας του κάτω άκρου μετά από εγκεφαλικό ε-
πεισόδιο ή κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
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6 Τι επιφέρει η ημικρανιεκτομή σε ασθενείς με κακόηθες 
έμφρακτο της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας

Hofmeijer J, Kappelle LJ, Algra A et al. HAMLET Investigators. Surgical decompression for space occupying 
cerebral infarction (the Hemicraniectomy After Middle Cerebral Artery infarction with Life-threatening Edema 
Trial [HAMLET]): a multicentre, open randomized trial. Lancet Neurol 20009; 8:326-333.

Η πρόγνωση των ασθενών με κακόηθες 
έμφρακτο της μέσης εγκεφαλικής αρ

τηρίας είναι κάκιστη, δεδομένου ότι το 
80% των ασθενών που αντιμετωπίζονται 
συ ντηρητικά καταλήγουν. ςύμφωνα με τα 
μέ χρι στιγμής δεδομένα, μόνη η α πο συ
μπιεστική ημικρανιεκτομή αποτελεί τη μο
ναδική αποτελεσματική θεραπεία για τους 
συγκεκριμένους ασθενείς. 

Η τυχαιοποιημένη μελέτη HAMLET έγινε στην 
Ολλανδία με σκοπό να τεκμηριώσει την αποτε-
λεσματικότητα της θεραπευτικής αυτής προσέγ-
γισης.  Μετά τη σχετική τυχαιοποίηση εντός 4 η-
μερών (96 ωρών) από την εγκατάσταση των α-
νάλογων συμπτωμάτων, οι ασθενείς χωρίστη-
καν σε δύο ομάδες. Οι ασθενείς της πρώτης ο-
μάδας υποβλήθηκαν σε χειρουργική ημικρανιε-
κτομή, ενώ οι υπόλοιποι αντιμετωπίστηκαν συ-
ντηρητικά σε συνθήκες μονάδας εντατικής θερα-
πείας. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν ο 
βαθμός αναπηρίας μετά την πάροδο ενός έτους, 
όπως εκτιμήθηκε με τη χρήση της τροποποιημέ-
νης κλίμακας Rankin (mRS). Τα σχετικά σκορ δι-
χοτομήθηκαν ως εξής: 

Οι ασθενείς με σκορ mRS μεταξύ 0 και 3 θεω-
ρήθηκε ότι είχαν καλή έκβαση, ενώ κακή έκβα-

ση είχαν οι ασθενείς με σκορ μεταξύ 4 και 6 στην 
ίδια κλίμακα. Στο διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου 
2002 και Οκτωβρίου 2007 καταγράφηκαν συνο-
λικά 64 περιπτώσεις κακοήθους εμφράκτου της 
μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Συνολικά 23 ασθε-

νείς αντιμετωπίστηκα χειρουργικά, ενώ οι υπό-
λοιποι συντηρητικά. αν και η χειρουργική αντι-
μετώπιση δεν επέφερε κάποια σημαντική μετα-
βολή του πρωτεύοντος καταληκτικού σημείου, 
καταγράφηκε μια απόλυτη μείωση κατά 38% της 
θνητότητας. Όμως, η μετα-ανάλυση των δεδομέ-

νων των κλινικών μελετών DECIMAL, DESTINY 
και HAMLET που αφορούσαν τους ασθενείς που 
τυχαιοποιήθηκαν εντός των πρώτων 48 ωρών ο-
δήγησαν σε εξαιρετικά ενδιαφέροντα αποτελέ-
σματα. Διαπιστώθηκε απόλυτη ελάττωση κατά 
16% και 50% της πιθανότητας κακής έκβασης 
και θανάτου μεταξύ των ασθενών που αντιμε-
τωπίστηκαν χειρουργικά. 

Συμπερασματικά, η αποσυμπιεστική ημικρα-
νιεκτομή εντός 96 ωρών μετά από κακόηθες έμ-
φρακτο της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας δεν ε-
πηρεάζει το βαθμό υπολειμματικής αναπηρίας, 
ενώ αντιθέτως περιορίζει σημαντικά τα ποσο-
στά θνητότητας. αυτή είναι η ουσιαστική διαφο-
ρά της HAMLET σε σύγκριση με τις άλλες δύο 
αντίστοιχες μελέτες, η οποία οφείλεται κυρίως 
στο μακρύτερο χρονικό διάστημα μέχρι την τυ-
χαιοποίηση των ασθενών, που ήταν ουσιαστι-
κά διπλάσιο. 

Η επιμέρους ανάλυση των δεδομένων των α-
σθενών της HAMLET που τυχαιοποιήθηκαν και 
ως εκ τούτου υποβλήθηκαν σε ενδαρτηρεκτομή 
εντός 48 ωρών ανέδειξε σημαντική ελάττωση τό-
σο της θνητότητας, όσο και της μόνιμης αναπη-
ρίας υποδηλώνοντας ότι η ταχεία διενέργεια η-
μικρανιεκτομής είναι συνολικά επωφελής για τη 
συγκεκριμένη ομάδα ασθενών.

Η αποσυμπιεστική ημικρανιεκτο μή 

εντός 96 ωρών μετά από κακόηθες 

έμφρακτο της μέσης εγκεφαλικής 

αρτηρίας δεν επηρεάζει το βαθμό 

υ πολειμματικής αναπηρίας, ενώ α-

ντιθέτως περιορίζει σημαντικά τα 

ποσοστά θνητότητας
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