
�

Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

Η Τετραμπεναζίνη έχει την ιδιότητα, σε προ
συναπτικό επίπεδο στο κεντρικό νευρικό 

σύστημα, να αποδεσμεύει αποθηκευμένες 
μονοαμινεργικές ουσίες, ελαττώνοντας έτσι 
τα αντίστοιχα προσυναπτικά αποθέματα. Η 
δράση αυτή αφορά κυρίως στην Ντοπαμίνη. 
Ανοιχτές μελέτες υποστηρίζουν ότι η χορήγη
ση Τετραμπεναζίνης μπορεί να αποτελέσει 
αποτελεσματική συμπτωματική θεραπεία για 
τη Χορεία Huntington. Προκειμένου να επι
βεβαιωθούν τα δεδομένα αυτά, σχεδιάστηκε 
μια διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη, 
η οποία εξέτασε, έναντι εικονικού φαρμάκου, 
την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την 
καλή ανοχή της χορήγησης Τετραμπεναζίνης 
σε ασθενείς με Χορεία Huntington.

Από	ένα	αρχικό	σύνολο	91	προεπιλεγμένων	
ασθενών	με	Χορεία	Huntington,	84	συμπεριλή-
φθηκαν	στη	μελέτη	αυτή.	Η	διάρκεια	της	μελέτης	
έφτασε	τις	12	εβδομάδες,	ενώ	ακολούθησε	διά-
στημα	διάρκειας	μιας	εβδομάδας	κατά	την	οποία,	
βαθμιαία	και	υπό	παρακολούθηση,	έγινε	ελάτ-
τωση	της	χορηγούμενης	αγωγής	μέχρι	την	τελική	
διακοπή	της.	Ξεκινώντας	από	μια	αρχική	ημερή-
σια	δόση	12,5mg,	ακολούθησε	για	διάστημα	7	
εβδομάδων	και,	ανάλογα	με	την	ανοχή	του	φαρ-
μάκου,	βαθμιαία,	κατά	12,5mg,	αύξηση	της	χο-
ρηγούμενης	δόσης	μέχρι	μια	μέγιστη	δόση,	της	
τάξης	των	100mg	ημερησίως.	

Πρωταρχικός	στόχος	της	μελέτης	ήταν	η	κατα-
γραφή	της	μεταβολής	των	συμπτωμάτων	της	χο-
ρείας,	μετά	την	πάροδο	9	και	12	εβδομάδων	από	
την	έναρξη	της	θεραπείας	και	σε	σύγκριση	με	την	
αρχική	κλινική	εικόνα.	Η	εκτίμηση	της	μεταβο-
λής	αυτής	έγινε	με	τον	υπολογισμό	του,	σχετι-
κού	με	τη	χορεία,	μερικού	σκορ	της	καθιερωμέ-
νης,	για	την	εκτίμηση	της	Χορείας	Huntington,	
κλίμακας	Unified	Huntington’s	Disease	Rating	
Score	–	UHDRS.	

Πέραν	αυτού,	υπολογίστηκαν	οι	αντίστοιχες	με-
ταβολές	των	σχετικών	μερικών	σκορ	της	ίδιας	κλί-
μακας	που	αφορούν	στην	κινητικότητα,	στις	νο-
ητικές	λειτουργίες,	στη	συμπεριφορά,	στη	λει-
τουργικότητα	και	στην	παρκινσονική	σημειολο-
γία.	Για	την	εκτίμηση	της	ακαθισίας	χρησιμοποι-
ήθηκε	η	Barnes	Akathisia	Scale,	ενώ	για	την	ομι-
λία	και	την	κατάποση	χρησιμοποιήθηκαν	τα	σχε-
τικά	μερικά	σκορ	της	Unified	Parkinson’s	Disease	
Rating	Scale	–	UPDRS.	Επιπλέον	έγινε	εκτίμηση	
της	κατάθλιψης	και	της	υπνηλίας,	με	τη	βοήθεια	
των	αντίστοιχων	κλιμάκων	Hamilton	Depression	
Scale	και	Eppworth	Sleepiness	Scale	–	ESS.	Τέλος,	

με	τη	χρήση	μιας	επταβάθμιας	κλίμακας	(CGI	–	
Clinical	Global	Improvement),	έγινε	από	τον	εξε-
τάζοντα	ιατρό	μια	εκτίμηση	της	σφαιρικής	αποτε-
λεσματικότητας	της	θεραπείας,	ενώ	για	πρώτη	φο-
ρά	χρησιμοποιήθηκε	η	Functional	Impact	Scale,	
η	οποία	στηρίζεται	στις	εκτιμήσεις	των	φροντιστών	
των	ασθενών,	όπως	αυτές	προκύπτουν	μετά	από	
σχετική	συνέντευξη.

Τα	αποτελέσματα	των	αναλύσεων	αυτών	ανέδει-
ξαν	τη	σαφή	υπεροχή	της	Τετραμπεναζίνης	ένα-
ντι	του	εικονικού	φαρμάκου,	αναφορικά	με	την	
ελάττωση	των	χορειακών	συμπτωμάτων	(23,5%	
έναντι	12,5%).	Αντίστοιχα,	το	ποσοστό	των	ασθε-
νών	που	υπήρξαν	υπό	αγωγή	με	Τετραμπεναζίνη	
παρουσίασαν	μια,	προκαθορισμένη	από	το	πρω-
τόκολλο,	κλινική	βελτίωση	που	έφτασε	το	69%,	
ενώ	το	ανάλογο	ποσοστό	μεταξύ	των	ασθενών	
που	έλαβαν	placebo	ήταν	μόλις	20%.	Όπως	ήταν	
αναμενόμενο,	η	κλινική	επιδείνωση	κατά	τη	13η	
εβδομάδα	της	μελέτης,	όπου	
έγινε	βαθμιαία	ελάττωση	και	
τελικά	διακοπή	της	θεραπείας,	
ήταν	σημαντικά	μεγαλύτερη	με-
ταξύ	των	ασθενών	εκείνων	που	
είχαν	λάβει	Τετραμπεναζίνη.	Σε	
ό,τι	αφορά	τη	σφαιρική	αποτε-
λεσματικότητα,	όπως	αυτή	εκτι-
μάται	μέσω	της	κλίμακας	CGI,	η	
Τετραμπεναζίνη	υπερέχει	έναντι	
του	εικονικού	φαρμάκου,	δεδο-
μένου	ότι	σε	ποσοστό	69%,	ένα-
ντι	μόλις	24%	υπό	placebo,	πα-
ρουσίασαν	την	προβλεπόμενη	
από	το	πρωτόκολλο	βελτίωση.	
Αξίζει	να	αναφερθεί	ότι	οι	ασθε-
νείς	υπό	Τετραμπεναζίνη	παρου-
σίασαν	μια	ήπια,	αν	και	στατι-
στικά	σημαντική,	επιδείνωση	έναντι	του	placebo	
σε	ό,τι	αφορά	την	υπνηλία,	με	βάση	τα	σκορ	της	
κλίμακας	Eppworth.	Σε	ό,τι	αφορά	τις	υπόλοιπες	
ελεγχόμενες	παραμέτρους,	δε	διαπιστώθηκαν	ση-
μαντικές	διαφορές	μεταξύ	των	δύο	ομάδων.	

Όπως	είναι	αναμενόμενο,	οι	ασθενείς	που	έλα-
βαν	αγωγή	με	Τετραμπεναζίνη	παρουσίασαν	στα-
τιστικά	σημαντικά	πιο	συχνά	φαρμακευτικές	πα-
ρενέργειες	(90,7%	έναντι	70%	στην	ομάδα	υπό	
placebo).	Πιο	συγκεκριμένα,	συνολικά	5	ασθε-
νείς	υπό	Τετραμπεναζίνη	έπρεπε	να	διακόψουν	
τη	συμμετοχή	τους	στη	μελέτη,	είτε	λόγω	σοβα-
ρών	επιπλοκών	(συνολικά	4	περιπτώσεις:	απόπει-
ρα	αυτοκτονίας,	αυτοκτονικός	ιδεασμός,	πτώσεις,	
καρκίνος	μαστού),	είτε	λόγω	εμφάνισης	ακαθισί-
ας	(1	περίπτωση).	Σοβαρές	επιπλοκές	δεν	παρα-
τηρήθηκαν	μεταξύ	των	ασθενών	που	έλαβαν	ει-
κονικό	φάρμακο.	

Τέλος,	σε	ό,τι	αφορά	τις	μεμονωμένες	φαρ-
μακευτικές	παρενέργειες	μεταξύ	των	ασθενών	
υπό	Τετραμπεναζίνη,	η	κόπωση	ήταν	με	14,3%	
η	πιο	συχνή	(έναντι	6,9%	μεταξύ	των	ασθενών	
υπό	placebo).	Ως	παρενέργειες	με	σαφή	δοσο-
λογική	εξάρτηση,	οι	οποίες	υποχώρησαν	σα-

φώς	μετά	την	ελάττωση	της	χορηγούμενης	δό-
σης	Τετραμπεναζίνης,	καταγράφηκαν	η	ακαθισία	
(8,2%),	η	παρκινσονική	συνδρομή	(4,1%)	και	η	
καταθλιπτική	διάθεση	(4,1%).

Με	βάση	τα	παραπάνω,	οι	συγγραφείς	κατέλη-
ξαν	στο	συμπέρασμα	ότι	η	χορήγηση	εξατομικευ-
μένης	δόσης	Τετραμπεναζίνης	(μέχρι	100mg	ημε-
ρησίως)	σε	ασθενείς	με	Χορεία	Huntington	επι-
τυγχάνει	σημαντική	βελτίωση	της	χορειακής	ση-
μειολογίας.

Δεδομένης,	λοιπόν,	της	αδυναμίας	μέχρι	σή-
μερα	να	αντιμετωπίσουμε	ουσιαστικά	τη	Χορεία	
Huntington,	όλες	οι	προσπάθειες	εστιάζονται	
στη	συμπτωματική	αντιμετώπισή	της.	Με	τη	λο-
γική	αυτή	χορηγούνται	κατά	κανόνα	ουσίες	που	
ανταγωνίζονται	τους	ντοπαμινεργικούς	D2	υποδο-
χείς.	Τέτοιες	ουσίες	είναι	η	Τιαπρίδη	και	τα	κλασ-
σικά	νευροληπτικά	φάρμακα.	Περιοριστικός	πα-
ράγοντας	για	τη	χορήγηση	των	φαρμάκων	αυτών	

είναι	η	εμφάνιση	ανεπιθύμητων	παρενεργειών,	
με	πιο	χαρακτηριστική	την	επιδείνωση	της	εξω-
πυραμιδικής	και	της	καταθλιπτικής	συνδρομής.	
Εναλλακτικά,	μπορούν	να	χορηγηθούν	άτυπα	
νευροληπτικά	φάρμακα	(ιδίως	η	Ολανζαπίνη)	ή	
Αμανταδίνη.	Θα	πρέπει	όμως	να	επισημανθεί	ότι	
η	σχετική	βιβλιογραφική	τεκμηρίωση	δεν	κρίνε-
ται	επαρκής,	ενώ	και	για	την	Αμανταδίνη	υπάρ-
χουν	διιστάμενες	απόψεις.	

Τα	αποτελέσματα	της	παρούσας	μελέτης	ου-
σιαστικά	τεκμηριώνουν	την	αποτελεσματικότητα	
της	Τετραμπεναζίνης	σε	ημερήσιες	δόσεις	μέχρι	
100mg,	σε	ό,τι	αφορά	τη	χορειακή	υπερκινησία	
σε	ασθενείς	με	διαγνωσμένη	Χορεία	Huntington.	
Χρειάζεται	ιδιαίτερη	προσοχή	στην	επιλογή	της	
χορηγούμενης	δόσης	και	ενδεχομένως	να	κα-
ταστεί	αναγκαία	ελάττωση	της	ημερήσιας	δό-
σης,	κυρίως	λόγω	του	κινδύνου	εμφάνισης	ακα-
θισίας	ή	επιδείνωσης	της	καταθλιπτικής	συνδρο-
μής.	Τέλος,	θα	πρέπει	να	υπενθυμίσουμε	ότι	η	
Τετραμπεναζίνη	δεν	είναι	διαθέσιμη	στο	εμπόριο	
και	θα	πρέπει	να	κινηθεί	η	απαραίτητη	διαδικα-
σία,	προκειμένου	να	παραγγελθεί	από	το	εξωτε-
ρικό	μέσω	του	ΕΟΦ.
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τεκμηριώνεται η αποτελεσματικό

τητα της τετραμπεναζίνης σε ημε

ρήσιες δόσεις μέχρι 100mg σε ό,τι 

αφορά τη χορειακή υπερκινησία 

σε ασθενείς με διαγνωσμένη Χο

ρεία Huntington. Χρειάζεται ιδι

αίτερη προσοχή στην επιλογή της 

χορηγούμενης δόσης λόγω του 

κινδύνου εμφάνισης ακαθισίας 

ή επιδείνωσης της καταθληπτικής 

συνδρομής.
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